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ARTIGO DO PRESIDENTE

PRIMEIRO ANO DE GESTÃO
OBRIGADO, CLASSE CONTÁBIL!

02
Contador ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA

Presidente do CRCBA

Gostaria de iniciar a nossa fala exaltando ao nosso 
soberano, magnífico, poderoso e sempre presente em 
nossas vidas. A Ele, toda honra e toda Glória. Grandes 
coisas Ele fez por nós e por isso estamos alegres. 
Sabem de quem estou falando? É isso mesmo que 
você pensou, estou referindo-me a DEUS.
Este editorial é festivo, de celebração e de prestação 
de contas a todos os profissionais da Contabilidade 
que depositaram em nós a confiança de comandar o 
Conselho neste biênio 2018-2019. Gostaria 
inicialmente de voltar a 2017, quando em campanha, 
assumimos alguns compromissos com a Classe 
Contábil Baiana, tendo como principal objetivo 
fortalecer a imagem e as ações do CRCBA como órgão 
de registro, fiscalização e educação permanente para o 
exercício da profissão contábil. Assim sendo, 
construímos o nosso lema da Gestão – CRCBA FORTE e 
ATIVO EM DEFESA DA PROFISSÃO.
Estruturamos os nossos pilares em uma Gestão 
Participativa, com Valorização Profissional, 
Responsabilidade Social e esses tópicos têm sido um 
desafio para a nossa Gestão, pois lidar com coisa 
pública esbarra às vezes na burocracia e na demora de 
resolver questões até muito simples.
Fomos à luta e começamos a vencer os obstáculos ali 
e acolá, e as vitórias foram acontecendo. Por isso, nos 
permita aqui relatar o que já fizemos, outras ações em 
andamento e, ainda, o que pretendemos fazer. No pilar 
da Gestão Participativa, desenvolvemos algumas 
ações com as quais aproximamos mais os profissionais 
do CRCBA, por meio das audiências públicas e da 
política institucional de convidar os órgãos públicos a 
um engajamento com a classe contábil, alcançando 
resultados fabulosos, sempre priorizando a Ética, a 
Transparência e a Coletividade. 
Durante todo o ano de 2018, procuramos no pilar da 
Gestão Participativa estruturar as delegacias e em 
todas conseguimos, no mínimo, oferecer um curso 
presencial. Estamos procurando atender a todas as 
demandas do interior da Bahia, que chegam ao CRCBA 
pelos nossos Delegados, que muito têm nos ajudado. 
Somente este ano, compareci a 14 delegacias e fui 
sempre muito bem recebido pela classe do local, 
confiante nas mudanças implementadas pelo órgão. 
Quanto aos gastos do Conselho, publicamos tudo no 
Portal da Transparência e estamos desenvolvendo um 
aplicativo para que essa prestação de contas chegue 
nas palmas das mãos para todos os profissionais da 
Contabilidade do estado. Depois de muita luta, 
conseguimos contratar uma empresa que vai 
reformular o plano de cargos e salários do CRCBA, para 
que possamos estruturar melhor as atividades dentro 
do órgão e, assim, ter com tranquilidade uma 

sustentabilidade financeira.
A Vice-presidência de Administração e Finanças está 
estudando procedimentos para modernizarmos o 
atendimento ao público, com ferramentas 
tecnológicas de maior celeridade e, assim, 
constituímos uma Comissão de Tecnologia, que está 
definindo alguns parâmetros para que isso possa 
correr o mais breve possível. Com a Ouvidoria 
Itinerante, que tem sido muito atuante, estamos 
chegando bem próximos dos profissionais da 
Contabilidade.
Usamos muito bem os recursos financeiros para 
atender aos anseios dos profissionais por educação 
continuada e por entender que o nosso papel também 
é defender o exercício legal da profissão. 
Um marco que ficará no CRCBA é a aquisição da nova 
sede, depois de 7 anos de vendida antiga e pagando 
aluguel. VENCEMOS. Aquele que semeia pouco, pouco 
também ceifará e o que semeia com abundância em 
abundância também ceifará. O que quero afirmar com 
isso é que quem planta colhe. O que você plantar é o 
que vai colher. Se plantar amor, colherá amor, se plantar 
discórdia, colherá discórdia. Tenho presenciado e 
convivido com muita harmonia entre nós como 
conselheiros e aí surge uma sintonia entre nós e os 
nossos trabalhos e conquistas ocorrem de forma 
muito positiva.
Quando o grupo de conselheiros que estão hoje no 
CRCBA reuniu para criar uma proposta de trabalho, 
sempre discutíamos que um dos grandes motivos para 
a criação dos órgãos de classe é a valorização 
profissional e essa valorização implicava na motivação 
e geração de bons resultados. Por isso, buscar o 
respeito pela classe na sociedade, a autoestima e 
capacitação dos colegas, dando maior significado ao 
nosso papel social, foram as nossas metas prioritárias. 
Quanto às metas que idealizamos para esta gestão, 
muitas foram bem sucedidas e outras ainda estamos 
nos estruturando para melhor atender. Recordo que 
uma das discussões que tínhamos pensado era que o 
CRCBA pouco servia aos profissionais e já estamos em 
negociação, por exemplo, com um especialista 
tributário com larga experiência em ICMS para, uma vez 
por semana, fazer um plantão no Conselho para 
atender às dúvidas dos profissionais da Contabilidade. 
Em 2019, restabeleceremos a nossa Revista Técnica, 
com temas voltados para o interesse da classe.
A Comissão do CRC Jovem tem procurado atender às 
demandas das faculdades e, ainda, para estreitar os 
laços com as Instituições de Ensino Superior, 
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organizamos uma comissão que tem se reunido para 
traçar metas de melhoria dos nossos cursos de 
Ciências Contábeis. 
O DESENPROF tem tido uma participação brilhante na 
educação continuada, com uma preocupação de 
pontuar os cursos que oferecemos, além de 
desenvolver ações de um aprender sem distâncias, 
com transmissão ao vivo dos cursos, por meio de uma 
parceria com a Fortes Informática. Outra novidade para 
2019 é que firmamos uma parceria com o CRC de São 
Paulo para usarmos os cursos que eles oferecem a 
distância, que serão disponibilizados aos nossos 
profissionais da Bahia sem nenhum custo. São cursos 
de excelente qualidade na área de contabilidade, no 
nome do projeto é APRENDER SEM DISTÂNCIAS.
Na área de Fiscalização, estamos preocupados com 
que os profissionais sejam orientados de como devem 
proceder para não serem punidos por seu órgão de 
classe. O objetivo do CRCBA não é punir ninguém e sim 
exigir dos colegas uma postura de desenvolvimento de 
competência técnico no exercício da profissão. Por 
isso, faremos sempre palestras de orientações, 
evitando punições e desenvolvendo prevenção. Os 
fiscais do CRCBA estão atentos ao combate ao leigo e 
ao exercício ilegal da profissão.
Gostaria de destacar aqui como avançamos nas 
comissões técnicas. Iniciamos a gestão com 04 
comissões funcionando e hoje temos 11 comissões, nas 
mais diversas áreas, atuando de forma efetiva e com 
profissionais dedicados e desejosos em contribuir para 
melhoria da profissão. Isso tem de pronto nos 
orgulhado. São essas comissões que organizam 
eventos nas áreas especificas a exemplo de perícia, 
encontro de professores e terceiro setor. Em 2019, 
teremos eventos específicos de auditoria, 
contabilidade para pequenas empresas, contabilidade 
de condomínios, cooperativas e outros.
Em 2019, reforçaremos as discussões com os 
profissionais sobre as mudanças tecnológicas e as 
suas adaptações a esse novo olhar. Também 
estaremos fazendo curso de contabilidade na prática 
para todos os profissionais, para fortalecer o nosso 
conhecimento técnico. Em breve, teremos um site 
novo do CRCBA, pois o atual precisa de uma mudança 
urgente.
Neste momento, não podemos deixar de registrar a 
necessidade de construirmos imagens positivas da 
classe. Os profissionais da Contabilidade precisam 
deixar de esconder o pescoço e levantar a cabeça e 
entender que o seu papel na sociedade é de grande 
relevância, como agentes de proteção social.
Vamos incentivar os profissionais da Contabilidade a 
melhorarem o seu cuidado com o meio ambiente, 
através de uma agenda de sustentabilidade que já 
começamos no CRCBA, orientando os funcionários a 
não usar copos descartáveis. Estamos concluindo o 
projeto de racionamento da energia elétrica, coleta 
seletiva e outras ações.
Através do PVCC (Programa do Voluntariado da Classe 

Contábil), realizamos evento de conscientização 
cidadã, por meio dos Observatórios Sociais, 
experiências exitosas nos municípios de Santo 
Antônio de Jesus e Jequié. Estamos agora em 
dezembro lançando o Projeto “Abraçando o Controle 
Social”, juntamente com o CFC, ABRACICON e FBC. O 
PVCC, por meio de nossos cursos solidários, tem 
procurado ajudar às entidades carentes em Salvador e 
em todo o estado da Bahia. Por isso, sempre tenho 
afirmado: fazer o bem e não olhar a quem é dever 
cristão.
Não poderia deixar de registrar que, para que tudo isso 
pudesse acontecer, em tão pouco tempo, é crucial o 
papel de uma equipe de conselheiros exemplares. 
Tenho certeza que nós somos um TIME e de peso 
pesado, com muita garra e determinação. Sei que 
todos estão tão empenhados com o desejo de acertar, 
fazendo com que o trabalho ocorra da forma mais 
célere e equilibrada.
Antes de concluir, permita-me contar a vocês uma 
história que muito chamou a minha atenção. Veja: 
conta-se que num país, há muito tempo, um Rei, 
pressentindo seu fim, chamou seus súditos para lhe 
responderem 3 perguntas, prometendo grandes 
honrarias àquele que desse respostas perfeitas. “Qual 
é o lugar mais importante do mundo? Qual é a tarefa 
mais importante do mundo? Qual é o homem mais 
importante do mundo?”
Assim, muitos doutores e ignorantes, ricos e pobres, 
responderam às 3 perguntas, mas nenhuma satisfez o 
rei. Por fim, faltava ouvir o velho sábio, que não 
respondera porque não lhe interessavam as honrarias.  
Os emissários do rei foram enviados para que 
obtivessem as suas respostas e ele as deu. Observem 
o que o sábio respondeu:
Primeira resposta: a lugar mais importante do mundo é 
onde você está, porque ali está seu ser, de modo que 
ali você pode viver a sua vida plenamente, com todas 
as suas potências.
Segunda resposta: a tarefa mais importante do mundo 
é a que você deve fazer.  E repensou: a que você deve, 
e não a que quer.
Terceira resposta: o homem mais importante do 
mundo é aquele que precisa de você, porque é ele que 
lhe dá a oportunidade para o exercício das virtudes 
mais belas – a caridade, a solidariedade e a lealdade.
Para concluir, desejo a todos que em 2019  valorizemos 
o lugar onde estamos, pois Deus não nos coloca em 
nada por acaso. Procuremos, então, desempenhar com 
zelo e amor tudo que chegar em nossas mãos, por isso 
devemos fazer o que chega e não o que desejamos. 
Não foi por acaso que aceitei o desafio de poder 
contribuir para uma outra história do CRCBA, e que 
possamos, juntos, exercer belas virtudes de amor, de 
solidariedade e de respeito uns aos outros, e seremos 
diferentes na sociedade em que vivemos. ACREDITO 
NA FORÇA DA MUDANÇA.

Bem haja a todos.



CRCBA FORTE E
ATIVO EM DEFESA
DA PROFISSÃO!
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Neste primeiro ano de gestão à frente do CRCBA, 
buscamos implantar procedimentos e melhorias 
para que o nosso Conselho fosse efetivamente um 
órgão forte e representativo, que defende os 
interesses da classe contábil baiana.

Um dos projetos mais relevantes foi a constituição 
de comissão para avaliação do histórico da venda da 
sede do CRCBA e aquisição do terreno em 2012. Foi 
apontada uma realidade de inviabilidade em 
construir um prédio novo, o que traria uma 
perspectiva de aumento do prejuízo. A partir daí, 
foram realizados estudos para aquisição da nova 
sede do CRCBA, prezando pelo bem-estar de 
colaboradores e profissionais contábeis. Com muito 
esforço, conseguimos a autorização para aquisição 
da nova sede com o Conselho Federal de 
Contabilidade, com reais possibilidades de redução 
de custos, instalações modernas e com visão de 
crescimento.

Outra vertente de atuação importante da 
administração tem sido o cuidado com os 
funcionários, que aguardavam há mais de 5 anos a 
implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
- PCCS. Com o intuito de promover uma política 
transparente de incentivos e promoções no Órgão, 
contratamos, via processo licitatório, empresa 
especializada para a criação do PCCS, possibilitando 
implantar práticas de gestão de pessoas que 
otimizem os procedimentos administrativos, 
proporcionando o desenvolvimento profissional e a 
retenção dos talentos. Com isso, teremos um 
ambiente de busca de resultados e aumento da 
produtividade individual e coletiva, eliminando as 
incoerências e distorções que possam causar 
desequilíbrios salariais ou insatisfações.

Também em relação aos funcionários, promovemos 
imediatamente a rotatividade entre funcionários de 
diferentes setores, o que propiciou a oxigenação e a 
oportunidade de desenvolvimento de novas 
habilidades. Foi realizado processo, em vias finais 
de concretização, para aquisição de novo 
fardamento para os colaboradores, com o intuito de 
criar um ambiente profissional mais formal, que 
propicie trabalhar a cultura da etiqueta profissional.

Contador ANDRÉ LUÍS BARBOSA DOS SANTOS
Vice-presidente de Administração e Finanças

Para otimizar as atividades desenvolvidas, foram 
criados novos procedimentos que trarão 
uniformidade das ações desenvolvidas pelos 
colaboradores, como a atualização de normativas e 
respectivos treinamentos com a formalização de 
manuais e a implantação de registro via protocolo 
dos processos de despesas, bem como controle de 
andamento via sistema, fato que dará mais 
segurança na localização e tramitação dos mesmos. 
Também foram realizados planejamento e execução 
de ações direcionadas para desembolsos 
qualificados, bem como realizadas negociações 
contratuais, visando maior economicidade e mais 
eficiência nas atividades desenvolvidas em prol dos 
profissionais contábeis. Ainda no âmbito 
operacional, foi implantado novo sistema de folha 
de pagamentos, sem ônus para o CRCBA.

Uma demanda antiga da categoria é a 
implementação de uma gestão mais participativa, 
na qual os profissionais tenham espaço para 
expressar suas demandas e anseios, amplificados 
pela representatividade do Conselho junto aos 
órgãos públicos relacionados à atividade contábil. 
Com esse intuito, foi criado o projeto “Café com os 
Profissionais da Contabilidade”, que propiciou 
realização de audiências entre profissionais da 
Contabilidade e Órgãos Públicos, tais como JUCEB e 
SEDUR, a fim de dirimir dúvidas e propiciar 
melhorias no atendimento. O projeto será ampliado 
em 2019, pois por ter sido ano com eleições 
estaduais, houve a impossibilidade de participação 
de outros órgãos. Ainda nesse sentido, foram 
realizadas representações e reuniões com 
representantes de órgãos públicos com o intuito de 
incentivar convênios de interesse da classe 
contábil, trazendo benefícios tais como o 
atendimento diferenciado na SEDUR; realização de 
treinamentos para os novos procedimentos de 
registro digital da JUCEB; estreitamento de laços 
com a Secretaria de Planejamento do município de 
Lauro de Freitas, Receita Federal, representantes do 
legislativo, Secretaria de Segurança Pública, dentre 
tantos outros.

Vamos em frente, por um CRCBA Forte e Ativo em 
defesa da profissão!

FORTE E ATIVO 
em defesa da profissão



REGISTRO MODERNO E ÁGIL
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Contador ANTÔNIO JOSÉ SALLES DA SILVA

Vice-presidente de Registro

Até o mês de novembro de 2018, foram tramitados 1961 (um mil novecentos e sessenta e um) 
processos administrativos eletrônicos da área de registro. A tramitação dos processos é realizada 
exclusivamente de forma eletrônica pelo software denominado Sistema de Processo Eletrônico 
de Registro (SPER). Os requerimentos são formalizados, saneados, digitalizados e tramitados pelo 
apoio técnico-administrativo do Registro.

Em levantamento realizado no Sistema de Registro do CRCBA, no dia 04 de dezembro de 2018, foi 
constatado que existem 22.070 profissionais contábeis em atividade no estado e 2938 empresas 
contábeis.

Solenidade de entrega de carteiras de identidade profissional

No primeiro semestre de 2018, o CRCBA realizou solenidade de entrega de carteiras durante o 
Seminário em Homenagem ao Dia do Profissional da Contabilidade, no dia 15/05/2018, em Salvador.

AGILIDADE

Atualmente, são 10 (dez) delegacias do CRCBA que realizam os 
procedimentos de registro com digitalizadores: Alagoinhas, Barreiras, 
Camaçari, Ilhéus, Itabuna, Feira de Santana, Guanambi, Lauro de Freitas, Santo 
Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. São 05 (cinco) delegacias com 
sugestão prioritária para implantação de digitalizadores: Eunápolis, Ipiaú, 
Irecê, Jacobina e Porto Seguro.

O Sistema de Processo Eletrônico de Registro (SPER) garante mais agilidade 
e confiabilidade aos processos de Registro, possibilitando que os gestores / 
conselheiros atuem remotamente na relatoria dos trâmites. Isso faz com que 
os profissionais e organizações contábeis obtenham seus registros de forma 
mais célere, favorecendo um ambiente de negócios crescente.

DELEGACIAS

Contadores
Técnicos

Homens
Mulheres

Quant.

CONTADORES TÉCNICOS TOTAL SOCIEDADES

15.224 6.846 22.070 2.938

HOMENS MULHERES

QUANT. 13320 8750

PERC. 60% 40%



FISCALIZAÇÃO FOCA EM 
CAPACITAÇÃO E SUPERA METAS 
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Contador SÉRVIO TÚLIO DOS SANTOS MOURA

Vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina

Fonte: e-Fiscalização135%

Metas da 
Fiscalização de 
Organizações Contábeis 
e profissionais 
da Contabilidade 
(janeiro a outubro de 2018)

PROJETOS DE FISCALIZAÇÃO – EXERCÍCIO 2018

Organizações Contábeis e Profissionais da Contabilidade

Empresas Comerciais, Prestadores de Serviços ou Industriais

Entidades Sem Fins Lucrativos

Instituições Financeiras

Órgãos Públicos e Entiddes Governamentais

TOTAL

META ANUAL (A)

230

673

19

19

19

960

229

1022

13

15

21

1300

99

152

68

19

110

135

REALIZADO (B) % REALIZAÇÃOPROJETOS DE FISCALIZAÇÃO – EXERCÍCIO 2018

Organizações Contábeis e Profissionais da Contabilidade

Empresas Comerciais, Prestadores de Serviços ou Industriais

Entidades Sem Fins Lucrativos

Instituições Financeiras

Órgãos Públicos e Entiddes Governamentais

TOTAL

META ANUAL (A)

230

673

19

19

19

960

229

1022

13

15

21

1300

99

152

68

19

110

135

REALIZADO (B) % REALIZAÇÃO

De janeiro a outubro de 2018, o CRCBA superou em 35% das metas estipuladas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade para diligências realizadas que têm como alvo as organizações contábeis, profissionais da 
Contabilidade e empresas não contábeis, conforme quadro abaixo.

No período, foram julgados 742 processos éticos e disciplinares pela Fiscalização do CRCBA. No início do ano, 
havia um saldo de 1352 processos, sendo que ao final do mês de junho este saldo caiu para 835 processos.
 
Ocorrências
Foram registradas 289 ocorrências pelo setor de Fiscalização, sendo que 264 (91%), referem-se a entidade 
empresarial sem registro cadastral composta por profissionais da Contabilidade e profissionais de outras 
áreas e/ou leigos.

Capacitação
No dia 17 de janeiro de 2018, foi realizado treinamento de Fiscalização com os conselheiros que compõem a 
Câmara e a equipe de fiscais, com o objetivo de passar aos representantes recém empossados, todas as 
orientações dos procedimentos fiscalizatórios, andamento e julgamento de processos.

Foram realizadas também 05 palestras sobre Fiscalização preventiva, na sede do CRCBA e em faculdades, com 
o intuito de prevenir as principais ocorrências registradas. Em cumprimento à meta estipulada pelo CFC, foram 
realizadas 5 palestras (2 presenciais e 3 turmas online) sobre a Lei de Prevenção a crimes de Lavagem de 
Dinheiro, ministradas pelo perito criminal federal Adilson Carvalho.

Adesão da classe ao e-Fiscalização
Nos seis primeiros meses de 2018, foi constatado um aumento considerável das adesões ao sistema de 
e-Fiscalização, por parte dos profissionais da Contabilidade do estado da Bahia. No período, 194 organizações 
contábeis foram fiscalizadas por meio do e-Fiscalização.



DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL PARA CRESCER
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Contadora LORENA DE ANDRADE PINHO

Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional e Institucional do CRCBA

PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

O CRCBA também disponibilizou a transmissão de 11 cursos em sua plataforma de educação a distância 
(www.crcba.elore.com.br), até novembro de 2018, obtendo 2.832 participantes. Profissionais e estudantes de 
Contabilidade têm acesso gratuito aos cursos disponibilizados na plataforma online, propiciando mais conteúdo 
e qualificação a quem reside no interior do estado, inclusive com pontuação no Programa de Educação Profissional 
Continuada do CFC.

JULGAMENTO DE PROCESSOS E CONVÊNIOS

Até novembro de 2018, foram julgados 268 processos de Educação Profissional Continuada. Foram firmados 08 
convênios de benefícios aos profissionais contábeis, disponíveis no site do CRCBA.

De janeiro a novembro de 2018, foram realizados 101 eventos de Educação Continuada pelo CRCBA, sendo 41 
na capital e 60 no interior. Participaram destes eventos, 5.794 pessoas, dentre profissionais contábeis 
(3.037), estudantes de Contabilidade (1.583) e profissionais de outras áreas (1.174). 

Como quase todos os cursos, palestras, seminários e encontros do CRCBA não têm contrapartida financeira 
como taxa de inscrição, são arrecadados donativos com os participantes, que resultam em uma importante 
contribuição social da classe contábil baiana. Até novembro de 2018, foram arrecadados 761 quilos de 
alimentos, 2.440 latas de leite em pó, 331 fraldas geriátricas e 406 kits escolares/brinquedos nos eventos do 
CRCBA, doados a instituições beneficentes da capital e do interior do estado. 94% dos participantes 
avaliaram os eventos como ótimos ou bons.

59%
41%

60 eventos no interior
do estado
41 eventos na capital

Na modalidade a distância, o CRCBA 
teve 2.832 participantes

5.794 participantes presenciais

IV Jornada do Conhecimento Contábil e 
Tributário (Salvador, 20/3/18); 

Palestra “Alterações do Simples Nacional”
(Salvador, 23/1/18); 

Palestra “Contabilidade para Pequenas 
Empresas e Alterações do Simples 
Nacional  (Barreiras, 06/2/18);  



Presidente da JUCEB, Antônio
Carlos Marcial Tramm, fala sobre a
Junta 100% Digital
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1 - Presidente, o que é a Junta 100% Digital?
A Junta 100% Digital é o resultado da implantação de 
uma série de ferramentas que, a medida que foram 
sendo disponibilizadas, informatizaram o processo de 
registro. A primeira delas foi o Requerimento 
Eletrônico, onde o usuário preenche um formulário 
eletrônico e o sistema, automaticamente, gera o ato 
a ser arquivado (contrato social, alteração ou 
distrato), evitando, assim, erros na elaboração do 
documento que podem gerar exigências no processo. 
Em seguida implantamos a Certidão Web e a Via 
Única, quando o cliente passou a receber os atos 
arquivados por meio eletrônico, seja por pedido de 
certidão ou de arquivamento.
A última etapa foi a implantação do Assinador Digital. 
A partir daí, o usuário passou a ter a possibilidade de 
gerar o ato a ser arquivado pelo Requerimento 
Eletrônico, assiná-lo digitalmente através de um 
certificado digital, protocolá-lo na Juceb via web e 
receber os atos arquivados autenticados por e-mail, 
tornando o processo 100% digital, estando o 
empresário em qualquer lugar do Brasil ou, até 
mesmo, no exterior.

2 – Quais impactos o projeto traz para o 
empresariado e toda a cadeia produtiva baiana?
A Junta 100% Digital é um marco no Registro Público 
Mercantil, dispensando o cliente de se deslocar à 
Juceb para registrar/regularizar suas empresas, que 
poderá realizar tudo isso sem sair do escritório.
Este novo cenário levou a Juceb para a Era digital e, 

aos poucos, irá requerer uma mudança de cultura dos 
seus clientes. Hoje, ainda é permitido o protocolo de 
processos por meio físico, contudo, a tendência é 
que, paulatinamente, o processo digital se torne 
obrigatório, a exemplo do que aconteceu com a 
Receita Federal nas declarações de imposto de renda. 
Porém, isto depende de uma série de fatores, dentre 
eles, a redução do custo para aquisição de 
Certificados para Assinaturas Digitais, que ainda são 
caros para a realidade dos nossos pequenos 
empresários.
Além disso, a informatização do processo estará 
ampliando o acesso da sociedade aos serviços de 
registro público mercantil prestados pela autarquia. 
Para ilustrar, podemos citar o exemplo das certidões 
web, onde registramos um aumento de, 
aproximadamente, 30% nos pedidos, que veio 
acompanhado de uma redução de 39% de 
atendimento presenciais nos SACs. Ou seja, o cidadão 
teve mais acesso ao serviço com mais comodidade, 
economia e segurança.
Vale salientar também que a automação das etapas 
do processo trazem mais segurança para o registro e 
arquivamento dos atos empresariais e reduzem erros 
que possam ocorrer por intervenção humana, tendo 
em vista que no processo 100% digital esta se torna 
menos necessária.
Estas ações, aliadas aquelas adotadas no âmbito da 
REDESIM, agem como facilitadores para atividade 
empreendedora no Estado, permitindo que mais 
empresas sejam abertas, com menos tempo e 
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Palestra “Alterações do Simples Nacional”
(Salvador, 23/1/18); 

burocracia, colaborando para a geração de emprego e 
renda e, consequentemente, para o 
desenvolvimento econômico da Bahia.

3 – Qual o papel do profissional da Contabilidade 
nesse processo?
O Contador é o profissional capacitado para 
concretizar o arquivamento dos atos e orientar o 
empresário sobre a melhor forma de fazê-lo, 
informando quais são os regimes ideais para cada 
porte e modelo de negócio, tomando como base a 
legislação vigente.
Neste contexto, o profissional deve estar sempre 
atualizado quanto às novas ferramentas que vêm 
sendo implementadas, para utilizá-las de modo a 
facilitar o seu serviço e efetuar os registros das 
empresas e conseguir as liberações de 
funcionamento de maneira rápida, segura e 
eficiente. Se o Contador não tiver ciência e 
conhecer a modernização do processo, a ação perde 
efetividade, pois não estará sendo aproveitada 
pelos que mais têm necessidade delas.
4 – Todo processo de mudança encontra duas 
possibilidades – resistência e oportunidades. 
Quais oportunidades o senhor enxerga para a 
classe contábil nesse contexto?
Creio que na velocidade com a qual as tecnologias 
vêm evoluindo, os profissionais que conseguirem 
acompanhar o desenvolvimento das novas 
ferramentas digitais e estruturarem seus 
escritórios para usufruírem ao máximo as 
praticidades e facilidades que estes avanços trarão, 
sairão na dianteira nas disputas do mercado de 
trabalho.
Aliado a isso, é extremamente importante que o 
profissional da contabilidade esteja atualizado 
quanto à dinâmica legislativa do país, pois, apenas 
de 2013 para cá, foram editadas mais de 50 novas 
Instruções Normativas pelo Departamento de 
Registro e Integração – DREI, órgão normativo ao 
qual as Juntas Comerciais são tecnicamente 
vinculadas, além de uma série de publicações de 
Leis e Decretos que alteram e criam os regimes 
jurídicos e tributários vigentes no país.
Dominar as ferramentas tecnológicas e conhecer a 
legislação aplicada ao registro e legalização de 
empresas e aos regimes de tributação com certeza 
será visto como um diferencial e irá facilitar muito 
a projeção na carreira de um contador.

5 – Como está o andamento da tramitação digital 
de processos no estado da Bahia? 
Hoje, 95% dos processos de registro efetivados 
pela Juceb já passam por tramitação digital, apenas 
alguns atos específicos ainda não foram 
englobados por essa sistemática. Mesmo quando o 
cliente protocola o processo em meio físico, o 

mesmo é digitalizado logo após o protocolo, tem 
toda a sua tramitação eletronicamente, se 
aprovado, o ato recebe uma autenticação eletrônica 
e é encaminhado por e-mail ao cliente. Isto já ocorre 
em todo o território baiano, através de 34 
escritórios regionais espalhados pelo interior do 
Estado e dos postos de atendimento na Capital.
Já o processo 100% digital pode ser utilizado por 
qualquer cliente que seja portador de Certificado 
para Assinatura Digital, independente do lugar que 
ele esteja, seja na Bahia ou em qualquer outro lugar.

6 – Finalizando, como o profissional contábil pode 
se preparar para estar pronto para essa nova 
realidade?
Vivemos um momento de transformação e 
mudanças. Cada vez mais o empreendedorismo vem 
sendo valorizado como uma atividade essencial 
para o progresso, sendo um dos principais geradores 
de emprego e renda no país. As ações 
governamentais estão cada vez mais buscando 
facilitar e fomentar a abertura de novos negócios. 
Então, a chave é se atualizar e estar sempre 
antenado sobre as novidades tecnológicas e de 
integração que estão mudando drasticamente a 
operacionalização do registro e legalização de 
empresas, além de dedicar-se ao estudo sobre a 
legislação relativa ao direito empresarial e 
tributário, que esta em constante modificação para 
acompanhar a dinâmica da sociedade.
Neste sentido a Juceb vem realizando um excelente 
trabalho com a publicação do seu novo Portal de 
Informações e Serviços e de material informativo, a 
exemplo do Manual de Registro Empresarial, sendo 
extremamente importante que o público acesse 
este conteúdo rotineiramente, pois lá encontrará 
informações que são atualizadas diariamente com 
todas as novidades sobre o registro público 
mercantil.



Em 2018, a Câmara Técnica do CRCBA planejou a revisão da norma que dispõe sobre o funcionamento das 
comissões de estudos técnicos e grupos de trabalho, bem como a reestruturação da composição destas. 
Assim, foi possível revisar o regulamento que disciplina o Programa de Estímulo à Pesquisa Científica Prof. 
Wilson Thomé Sardinha Martins e também criar uma agenda de cursos técnicos disponibilizados para a classe 
contábil.

De janeiro a novembro de 2018, foram realizadas 43 reuniões de comissões técnicas, 02 reuniões com os 
Coordenadores titulares e adjuntos de Comissões e 10 reuniões da Câmara Técnica, que acontecem 
mensalmente, na véspera das reuniões plenárias. Como fruto dessas reuniões, foram programados 07 
eventos com pontuação no Programa de Educação Profissional Continuada do Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC para o segundo semestre.

A atuação da Câmara Técnica também perpassa pela revisão de normas para sugestões de alterações, que são 
apresentadas às audiências públicas do CFC. Em 2018, a Comissão de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
apresentou sugestões para revisão de 7 normas oferecidas à audiência pública.

TÉCNICA0910
Contadora SONIA MARIA DA SILVA GOMES

Vice-presidente Técnica do CRCBA

Reuniões da Câmara Técnica e dos Coordenadores de Comissões Técnicas do CRCBA (à direita).

PROGRAMA DE ESTÍMULO À PESQUISA 
CIENTÍFICA WILSON THOMÉ SARDINHA 
MARTINS

Durante o Encontro de Coordenadores e 
Professores de Ciências Contábeis da Bahia, 
realizado no dia 19 de outubro, em Salvador, foi 
realizada a apresentação e premiação dos três 
trabalhos melhor colocados no Programa de 
Estímulo a Pesquisa Científica Professor 
Wilson José Sardinha Martins. O trabalho “A 
Transparência na Contabilidade Pública e a 
Importância do Controle Social: um Estudo de 
Caso no Observatório Social de Santo Antônio 
de Jesus”, de autoria de Maria Fernanda Cunha 
Silva, ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar, 

ficou o trabalho “Contabilidade: Instrumento para Planejamento Tributário das Organizações Empresariais”, 
de autoria de Franciele Campos de Lima. Em primeiro lugar, premiado com a Medalha Jovem Cientista Contábil 
José de Andrade Silva Filho, ficou o trabalho “Análise das Demonstrações Contábeis: uma Proposta de 
Referência de Índices de Liquidez para Empresas Brasileiras”, de autoria de  Paula Hortência da Silva Soares. 
A autora recebeu o prêmio das mãos do professor Wilson Thomé Sardinha Martins, professor detentor do 
título de notório saber contábil pela UFBA.

CÂMARA TÉCNICA FORTALECE A
PRODUÇÃO DA CIÊNCIA CONTÁBIL NA BAHIA
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Contador EVALDO PEREIRA DE SOUZA

Vice-presidente de Controle Interno

Os acontecimentos no cenário político do país têm 
provocado uma constante temeridade na 
sociedade, quanto aos atos dos gestores públicos, 
em especial no que concerne à aplicabilidade de 
recursos financeiros. Nesse sentido, o Controle 
Interno do CRCBA tem se empenhado no suporte à 
gestão, primando por aplicabilidade de um controle 
interno preventivo, de forma a conduzir a 
administração nas suas tomadas de decisões, por 
meio da expedição de orientações e 
recomendações às áreas que compõem a estrutura 
do CRCBA.

A sociedade anseia pela efetividade e transparência 
na aplicação dos recursos públicos, ou seja, se de 
fato as necessidades evidenciadas foram sanadas, 
desta forma, não bastando apenas que exista a 
aplicação dos recursos orçamentários e financeiros. 
De fato, ela necessita que os projetos e as 
atividades executadas tenham seus recursos 
aplicados com economicidade, e que sejam 
preconizados os princípios constitucionais 
inerentes à administração pública, observando a 
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a 
publicidade e a eficiência.

O olhar do profissional da Contabilidade e da 
sociedade deve ir além, não se restringindo aos 
demonstrativos contábeis, mas buscando a clareza 
dos atos da administração, em atendimento às 
normas pertinentes à administração pública. Nesse 
sentido, os órgãos de controle externo têm 
trabalhado para que os entes que a compõem 
implementem técnicas e procedimentos que 
promovam uma gestão transparente, balizada no 
compliance , no planejamento estratégico, na 
governança e, por conseguinte, na gestão de riscos.
Dessa forma, o sistema CFC/CRC´s, por meio da 
Resolução CFC nº 1.543/2018, implementou o 
Planejamento Estratégico para o período de 2018 a 
2024 e, por meio da Resolução CFC nº 1.579/2018, 
implantou a política de governança. Assim, o 
Controle Interno do CRCBA, ciente da necessidade 
de atendimento às exigências de normas oriundas 
na realidade do processo global, onde o País 
encontra-se inserido, e, por consequência, todos os 
entes da administração pública direta e indireta, 

tem primado pela qualificação dos funcionários do 
CRCBA, para execução das ações necessárias ao 
atendimento da expressiva demanda oriunda das 
citadas normas.

Ainda no intuito de atender às ações 
correlacionadas ao compliance, o  Controle Interno 
do CRCBA está revisando todas as normas em vigor, 
promovendo atualizações e implementações 
necessárias para o bom desenvolvimento das 
atividades. Nesse contexto, cabe enfatizarmos as 
atualizações realizadas nas Instruções Normativas 
internas do CRCBA, pertinentes à realização de 
contratações e compras, em conformidade com a IN 
05/2017 do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão.

Estamos no processo de mudanças e 
implementações seguras, amparadas nos princípios 
constitucionais, em prol de uma gestão que gere 
benefícios sociais, visto que o CRCBA deve primar 
pelo desenvolvimento de ações que protejam a 
sociedade baiana, possibilitando que os 
profissionais da Contabilidade ofereçam serviços de 
qualidade, confiáveis, tendo como consequência a 
valorização da profissão, a qual garante o progresso 
de toda e qualquer organização que compõe o 
patrimônio econômico, cultural, científico e 
educacional do País. Estamos atuando em parceira 
com a sociedade, incentivando e respeitando o 
controle social.

AS PERSPECTIVAS DO CONTROLE
INTERNO NO CENÁRIO DO CRCBA



OUVIDORIA

O CRCBA QUER SABER O QUE VOCÊ PENSA
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A nova administração do CRCBA tem uma filosofia 
de gestão participativa, alinhada com os anseios da 
classe contábil e da sociedade baiana. Para que esse 
trabalho alcance o sucesso, é fundamental que as 
sugestões, elogios, descontentamentos, ou 
quaisquer impasses de informações sejam 
conhecidos pelo Órgão, para que as devidas 
providências sejam tomadas e o profissional, bem 
como a sociedade, sejam plenamente atendidos. 
Com esse intuito, reforçamos a importância do 
nosso canal de Ouvidoria, que no dia 07/3/2018 
completará 13 anos de existência. 

A Ouvidoria do CRCBA tem como meta para 2018, 
ampliar as formas de interação com o seu público, 
buscando conhecer quais são suas expectativas e, 

ATUALMENTE, A OUVIDORIA DO CRCBA TEM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

Ouvidor Geral – Contador Nivaldo Pinto Santos;
Ouvidor Assistente - Contador Marcelo Carvalho Cavalcante
Secretária da Ouvidoria – Contadora Vivian Nunes de Jesus da Silva

Nós queremos ouvi-los!

Contador NIVALDO PINTO SANTOS
Ouvidor Geral do CRCBA

assim, cooperar de uma forma mais efetiva para a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo 
Órgão. 

Para entrar em contato, o cidadão tem à sua 
disposição o nosso site: 

HTTP://WWW.CRCBA.ORG.BR/NEW/INSTITUCIONAL-2/OUV
IDORIA/, onde pode preencher o Formulário de 
Ocorrência, bem como pelo e-mail 
ouvidoria@crc-ba.org.br, ou pelos correios, 
encaminhando para Rua do Salete 320, Barris, CEP: 
40.070-200 - Salvador/BA.

De janeiro a novembro de 2018, 
foram realizadas 09 audiências 
públicas no estado da Bahia, com 
resultados surpreendentes de 
sucesso com os órgãos parceiros. 
Foram realizadas audiências em 
Salvador (3), Barreiras, Itapetinga, 
Jequié, Lauro de Freitas, Santo 
Antônio de Jesus e Vitória da 
Conquista.

MELHORIAS ALCANÇADAS:

Espaço para o profissional contábil na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, em Salvador;
Parceira forte com a JUCEB, realizando capacitações práticas 
com todos os profissionais, além de seminários temáticas 
de tramitação digital do registro mercantil;

Corealização de debates sobre e-Social com a Receita 
Federal;

Capacitações do Tribunal de Contas dos Municípios, por 
meio da escola de contas, para melhorias na prestação de 
contas públicas e controle social nos municípios baianos;

Parceria com Sesi e Senar, para capacitação do e-Social.

Audiência com Secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador – SEDUR, 22/08. Audiência pública para levantar as demandas dos profissionais de Santo 
Antônio de Jesus, 14/08.

OUVIDORIA
ITINERANTE



NOVA DIRETORIA DO CRCBA FOI APRESENTADA
À SOCIEDADE BAIANA
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Na manhã do dia 20 de março, a Diretoria eleita para comandar o CRCBA no biênio 2018-2019 foi 
apresentada solenemente à sociedade baiana, juntamente com os conselheiros eleitos e delegados 
empossados, em solenidade realizada no Clube Espanhol, na capital baiana. Vale ressaltar que toda a 
solenidade foi custeada por patrocinadores, que viabilizaram também a realização da Jornada do 
Conhecimento Contábil e Tributário, evento técnico que tomou o turno da tarde.

Compuseram a mesa diretora o vice-presidente de política institucional do CFC, Joaquim de Alencar 
Bezerra Filho; o presidente do CRCBA, Antonio Carlos Ribeiro da Silva; o presidente do CRCBA no biênio 
2016-2017, Antônio Carlos Nogueira Cerqueira; o presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, 
Adeildo Osório de Oliveira; o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, Salomão Resedá; o 
superintendente tributário da Secretaria da Fazenda da Bahia, José Luiz Santos Souza; o presidente do 
SESCAP-BA, Altino do Nascimento Alves; o presidente do Sindicato dos Contabilistas da Bahia, Marco 
Aurélio dos Santos Moura; e o diretor do IBRACON, Manoel Carlos. Houve a apresentação de um cordel 
uma homenagem ao presidente Antonio Carlos Ribeiro, pela professora Tereza Vilaça, e uma 
apresentação teatral ao fim da solenidade.

O presidente Antonio Carlos Ribeiro da Silva recebeu o certificado das mãos do vice-presidente de 
Política Institucional do CFC, Joaquim de Alencar Bezerra Filho, e fez um discurso com homenagens a 
seus familiares e a colaboradores do Conselho, e destacou o tom humano, participativo e responsável 
que já vem exercendo à frente do órgão. “Vamos avante para realizar as mudanças que foram propostas 
durante a campanha e honrar essa Classe que muito nos orgulha pertencer. Avançamos em muitas 
coisas, porém precisamos de maneira imperiosa conclamar em todos os cantos o nosso valor como 
profissão que contribui como agente de proteção da sociedade”.

DIretoria Eleita para o biênio 2018-2019: Contador ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA - Presidente; 
Contador ANDRÉ LUÍS BARBOSA DOS SANTOS - Vice-presidente de Administração e Finanças; Contador EVALDO 
PEREIRA DE SOUZA - Vice-presidente de Controle Interno; Contador ANTÔNIO JOSÉ SALLES DA SILVA - 
Vice-presidente de Registro; Contador SÉRVIO TÚLIO DOS SANTOS MOURA - Vice-presidente de Fiscalização, 
Ética e Disciplina; Contadora SÔNIA MARIA DA SILVA GOMES - Vice-presidente Técnica; Contadora LORENA DE 
ANDRADE PINHO - Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional e Institucional.



Visita dos alunos da Faculdade Santíssimo Sacramento, de Alagoinhas.

Visita à Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA.

Visita a turma de Ciências Contábeis do
Centro Universitário Jorge Amado – UNIJORGE.

Visita de alunos da UNIME de Lauro de Freitas.

CRC JOVEM14

A Comissão de Jovens Lideranças Contábeis da Bahia 
integra a comissão nacional do Conselho Federal de 
Contabilidade e atua no intuito de despertar e 
fortalecer lideranças na profissão contábil, 
desenvolver ações empreendedoras e promover a 
participação social. Na Bahia, são realizadas palestras 
de educação financeira para instituições 
beneficentes que atendem famílias carentes; visitas 
às instituições de ensino superior para mobilização 
da importância da atuação profissional regular; 
recepção de turmas de estudantes na sede do 
conselho, para apresentação dos projetos 
desenvolvidos pela entidade e dicas de colocação no 
mercado contábil; ações durante os Exames de 
Suficiência; dentre outros.

Com essa iniciativa, espera-se fomentar a 
consciência de que toda categoria torna-se mais 
forte quando trabalha unida e com organização. É 
com este objetivo que o Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado da Bahia – CRCBA atua no 
Registro, na Fiscalização e na promoção de ações de 
Educação Continuada aos profissionais e 
organizações contábeis de nosso estado, abrindo 

oportunidades para que a classe tenha espaços de 
crescimento e de visibilidade, inclusive com 
representatividade de suas demandas e dificuldades 
junto aos demais órgãos da administração pública.

O trabalho da Comissão de Jovens Lideranças busca 
cultivar o espírito empreendedor para os novos e os 
futuros profissionais, incentivando a atuação 
profissional com ética, disciplina, foco e 
conhecimento, para que o caminho do sucesso seja 
alcançado com o esforço dos que se preparam e 
merecem as boas oportunidades que a Contabilidade 
apresenta.

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO:
Vivian Nunes – Coordenadora
Alison Santana – Coordenador Adjunto
Componentes
Bruno Tito
Cicero Neri
Jurandir Júnior
Samori Ndiaie
Convidados
Roberto Souza Vanessa Assis



Em 2018, foram reconduzidos ao cargo os delegados que desejaram permanecer no CRCBA e surgiram novos 
valorosos colegas que assumiram outras delegacias, onde houve vacância. Agora, percebemos todos 
empenhados em fazer o melhor pela classe contábil baiana e isso ficou bem evidente na reunião de 
delegados e coordenadores regionais realizada no dia 19 de março. Na ocasião, os representantes do Conselho 
no interior do estado tiveram a oportunidade de assistir a palestras sobre liderança, o papel dos Delegados 
na política, controles da administração pública, bem como sobre os setores e rotinas administrativas do 
Órgão. O encontro contou com a participação do Conselho Diretor do CRCBA, conselheiros, coordenadores e 
encarregados dos setores. O objetivo principal foi instruir e qualificar os Delegados ao atendimento da classe 
contábil em todo o território baiano, de forma que estejam bem informados e capacitados para tanto.

Continuando o trabalho de aperfeiçoamento de habilidades, no dia 07 de novembro, o CRCBA realizou 
treinamento para delegados em Salvador, oportunidade em que foram apresentadas as rotinas dos setores 
de Atendimento, Registro, Fiscalização e Desenvolvimento Profissional, sobretudo aos representantes que 
ocuparam o cargo há menos tempo. Para que o Conselho alcance os objetivos, é crucial que os delegados 
estejam qualificados para atender às demandas da classe contábil no interior do estado, em consonância com 
as premissas estabelecidas pelo Órgão. 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO INTERIOR DO ESTADO15 DELEGACIAS15
Téc. em Cont. MARIA DO SOCORRO GALDINO MOREIRA

Superintendente de Delegacias

CRCBA FORTE E ATIVO NO INTERIOR
DO ESTADO

Reunião de delegados e Coordenadores regionais, realizada no dia 19/03/2018, em Salvador.



 BALANCETE PATRIMONIAL ATÉ OUTUBRO 2018
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Salvador, 31 de Outubro de 2018

VALNEI NASCIMENTO DA FONSECA  ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
     CONTADOR CRCBA 20.705/O-0    PRESIDENTE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2018

 2,730,098.35 
 81,275.40 
 81,275.40 
 333,692.70 
 6,997.99 
 37,879.84 
 95,950.62 
 30,100.00 
 12,247.22 
 150,517.03 
 2,303,553.61 
 863,933.32 
 89,500.00 
 1,350,120.29 
11,576.64
11,576.64
 10,291,715.84 
 10,291,715.84 
 18,677,505.13 

 31,699,319.32 

ATIVO E VPD   
 ATIVO CIRCULANTE   
  EQUIVALENTES DE CAIXA   
   BANCOS CONTA MOVIMENTO   
   BANCOS CONTA APLICAÇÃO   
   SUPRIMENTO DE FUNDOS   
  CRÉDITOS DE CURTO PRAZO   
   CRÉDITOS DO EXERCÍCIO   
   CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   
   PARCELAMENTO DE DÉBITOS   
   (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS   
  DEMAIS CRÉDITOS DE CURTO PRAZO   
   ADIANTAMENTO A PESSOAL   
   CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR   
   DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES   
   OUTROS VALORES   
  ESTOQUE   
   ALMOXARIFADO   
  VARIAÇÕES DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP.   
   VARIAÇÕES DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP.   
ATIVO NÃO CIRCULANTE   
  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   
   PARCELAMENTO DE DÉBITOS   
   CRÉDITOS EXERC. ANTER. NÃO EXECUTADOS   
   DÍVIDA ATIVA EXECUTADA   
   (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS   
  INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL   
   INVESTIMENTOS   
   IMOBILIZADO   
    BENS MÓVEIS   
    BENS IMÓVEIS   
   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA   
  INTANGÍVEL   
    SOFTWARES   
   (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA   
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   
TOTAL   

PASSIVO, PL E VPA
 PASSIVO CIRCULANTE 
  OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
   ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
  OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO
   OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO
   DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS
   FORNECEDORES
   CONTAS A PAGAR
   TRANSFERÊNCIAS LEGAIS
   CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS
  PROVISÕES DE CURTO PRAZO
   PROVISÕES TRABALHISTAS
   RISCOS CÍVEIS E TRABALHISTAS
   PROVISÃO DE COTA PARTE
VALORES DE TERCEIROS
   HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  RESULTDOS ACUMULADOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TOTAL  

Valores em R$

 9,874,612.75 
 6,554,846.12 
 209,001.92 
 6,344,344.20 
 1,500.00 
 2,468,540.82 
 4,310,427.89 
 7,129,947.00 
 1,609,647.03 
(10,581,481.10)
 797,503.73 
 93,159.78 
 142,270.82 
 14,883.50 
 547,189.63 
 47,482.72 
 47,482.72 
 6,239.36 
 6,239.36 
 5,264,776.95 
 2,294,926.80 
 2,974,207.30 
 5,473,844.93 
 35,544,122.78 
(41,697,248.21)
 2,969,850.15 
 43.84 
 2,965,673.44 
 826,748.53 
 2,712,381.26 
(573,456.35)
 4,132.87 
 10,600.00 
(6,467.13)
 16,559,929.62 
 31,699,319.32 

CONSELHEIROS EFETIVOS
ANA LÚCIA SANTOS BARROS DA SILVA
ANDRÉ LUÍS BARBOSA DOS SANTOS
ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
ANTÔNIO FÉLIX DE OLIVEIRA
ANTONIO JOSE SALLES DA SILVA
BERNARDO ANDRADE DE JESUS
CÉLIA OLIVEIRA DE JESUS SACRAMENTO
CREMILDO ATANÁZIO DE SOUZA
EDMILSON BISPO GONÇALVES
EVALDO PEREIRA DE SOUZA
FERNANDO CARLOS CARDOSO ALMEIDA
IARA LUISA DE SANTANA DOREA VAZ
LORENA DE ANDRADE PINHO
LUCIANA SIMÕES DE OLIVEIRA
MARIA DO SOCORRO GALDINO MOREIRA
MÉRCIA CRISTINA ANDRADE DIAS
NEILTON SOARES DOS SANTOS
NIVALDO PINTO SANTOS
SÉRVIO TÚLIO DOS SANTOS DE MOURA
SÔNIA MARIA DA SILVA GOMES
UBIRATÃ BATISTA PEREIRA
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EXPEDIENTE
CONSELHO DIRETOR
Contador ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Presidente
Contador ANDRÉ LUÍS BARBOSA DOS SANTOS
Vice-presidente de Administração e Finanças
Contador EVALDO PEREIRA DE SOUZA 
Vice-presidente de Controle Interno
Contador ANTÔNIO JOSÉ SALLES DA SILVA
Vice-presidente de Registro
Contador SÉRVIO TÚLIO DOS SANTOS MOURA
Vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina
Contadora SONIA MARIA DA SILVA GOMES
Vice-presidente Técnica
Contadora LORENA DE ANDRADE PINHO
Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional
e Institucional

CONSELHEIROS SUPLENTES
ALISON LUÍS SANTANA SILVA
ANTÔNIO CLAUDIO SILVA DE VASCONCELLOS
DILSON SANTIAGO DA SILVA
EDSON DE JESUS FRANCA
EVALDA DE BRITO GONÇALVES
FERNANDO ANTÔNIO DO AMARAL
GERSON ANDRADE CALDAS
IDALINA KARLA CORREIA PIRES
JEFERSON ALMEIDA ALVES
JOSÉ RÔMULO FRAGA BARRETO FILHO
JOSEANE PORTUGAL MENDES
LUCY GEANE RIOS EVANGELISTA
MARIA CLÁUDIA CASSIMIRO DOS SANTOS
MONIQUE GAMA DE ARAGÃO
OLIVIA MARQUES TROCCOLI
RADAMÉS DA SILVA OLIVEIRA
RENÊ SILVA DA COSTA
RICARDO ANDRADE SAMPAIO
SAMORI NDIAIE CARDOSO FERREIRA
SAYONARA MARIA LEMOS DE FREITAS
VIVIAN NUNES DE JESUS DA SILVA


