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Com o objetivo de dar visibilidade e transparência aos atos de gestão praticados, o Conselho 
Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA) apresenta sua Carta de Serviços ao Cidadão.
O documento é inspirado na Lei n.º 13.460/2017 e tem por objetivo informar ao usuário sobre os 
serviços prestados pelo CRCBA, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e 
padrões de qualidade de atendimento ao público.
Aqui, você também encontrará informações e orientações sobre como se comunicar com o CRCBA 
e utilizar os seus serviços.
A Carta de Serviços ao Usuário está estruturada em seis capítulos:

Capítulo 1 – Sobre o CRC
Apresenta um breve resumo sobre a criação e �nalidade do CRCBA.

Capítulo 2 – Planejamento Estratégico
Apresenta a missão, visão, valores e mapa estratégico do Sistema CFC/CRC's.

Capítulo 3 – Canais de Atendimento
Lista as formas de comunicação com o CRCBA.

Capítulo 4 – Compromisso com o Atendimento
Aborda os padrões de qualidade para o atendimento ao usuário.

Capítulo 5 – Serviços Oferecidos
Apresenta os serviços prestados pelo CRCBA e as formas de acesso a esses serviços.

Capítulo 6 – Delegacias do CRCBA
Delegacias do CRCBA distribuídas entre os municípios e posto de atendimento.

aPRESENTAÇÃO
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PRAZO DE ATUALIZAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
A atualização da Carta de Serviços ao Cidadão acontecerá, periodicamente, tomando por base
monitoramento das atividades a avaliação do cidadão e da sociedade em relação aos serviços aqui
descritos.

MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO
Esta Carta de Serviços ao Cidadão está disponível no site, no Portal da Transparência e Acesso à
Informação do CRCBA e amplamente divulgada nas redes sociais da entidade.
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capítulo 1
sobre o crcba

Finalidade e Competências

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia (CRCBA) faz parte do sistema de registro 
e �scalização do exercício da pro�ssão contábil, formado pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), com sede em Brasília/DF, e pelos Conselhos Regionais existentes em todos os Estados da 
Federação e no Distrito Federal. 

O CRCBA é o órgão responsável pelo registro dos pro�ssionais e das organizações contábeis, além 
de �scalizar, disciplinar e orientar a atuação pro�ssional. Além dessas competências básicas, o 
CRCBA desenvolve um amplo programa de educação continuada, que já bene�ciou milhares de 
pro�ssionais de todas as regiões do estado com a realização de seminários, convenções, palestras, 
o�cinas, rodas de conversas, entre outras atividades. O CRCBA também tem uma forte atuação por 
meio de suas comissões, ampliando e reforçando o trabalho do Conselho. As comissões são forma-
das por jovens pro�ssionais, empresários contábeis, pro�ssionais atuantes nas mais diversas áreas, 
como: terceiro setor, auditoria, perícia, contabilidade no setor público, pequenas e médias empre-
sa, etc.

Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da entidade

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia é uma Autarquia Federal, com ativida-
des iniciadas em 25 de março de 1947, de acordo com a Lei nº 4.320/64, que estabelece as Normas 
Gerais de Direito para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios, do Distrito Federal; atende ao art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, regulamenta-
so pela Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações da Administração Pública; e às Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, instituídas pelas Resoluções CFC nº 1.128 a 
1.137, de 2008.

A sede do CRCBA encontra-se localizada na Rua do Salete, nº320, Barris, Salvador-Bahia. O CRCBA 
possui inscrição CNPJ nº 15.244.148/0001-49, é isento de Inscrição Estadual e possui inscrição 
Municipal nº 022.357/001-15.
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BREVE HISTÓRICO DA ENTIDADE 

A primeira sede do CRCBA, foi na Rua Carlos Gomes, 85 – 1º andar, onde funcionava o Sindicato dos 
Contabilistas da Bahia. A partir de 1949 as reuniões aconteciam também no Plano Inclinado Gon-
çalves, no Comércio.
Quando o Presidente José Edvard assumiu e direção do CRC, em 02/01/1966, prometeu que até 
25/04/1966, Dia do Contabilista, o nosso Conselho estaria em instalações próprias, dignas de nossa 
classe pro�ssional. O então presidente, cumpriu o que prometera em seu discurso de posse. 
Adquriu o 3º andar do Edifício Pernambuco, situado na Rua Conselheiro Dantas, 5, Comércio na 
Cidade Baixa. O imóvel foi comprado da Comeba e no dia do Contabilista foi inaugurado. Como 
homenagem póstuma, foi dado ao plenário o nome do Prof. João Evangelista de Moraes Ramos, 
estando presente no ato a família do primeiro Presidente do CRC da Bahia. Esteve, também, presen-
te na inauguração da nova sede, o então Presidente do Conselho Federal de Contabilidade o Técni-
co em Contabilidade Eduardo Foréis Domingues.
Na administração do Presidente Maury Egas Bahia do Prado, conforme registro de imóveis do 3º 
Ofício, datado de 14 de novembro de 1973 foi adquirido o 5º andar, do mesmo edifício, pelo CRC, 
ao Espólio de Francisco Paraíso de Souza Júnior. Neste andar, além de outras dependências, foi 
instalado um auditório com capacidade para 50 lugares.
Em 1º de março de 1988, o Presidente Sudário de Aguiar Cunha, como principal representante do 
CRC adquiriu de Nadja Maria Régis Tavares, Márcia Régis Tavares e Nadmar Régis Tavares, a casa 
residencial situada da Rua Manoel Devoto nº 5 Barris, nesta Capital. No mesmo ano, após algumas 
reformas o CRC foi transferido para as novas instalações.
Como as instalações do CRC necessitavam de ampliação, o Presidente Adeildo Osório de Oliveira, 
alugou do locador, Luiz Libório Rocha, a casa nº 9, situada ao lado do prédio do CRC, cuja vigência 
da locação abrangeu o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 1993.
Em decorrência da locação do imóvel o Presidente efetuou várias reformas no prédio de proprieda-
de do CRC, inclusive, construiu um auditório com a capacidade para 50 lugares. Em 20 de outubro 
de 1999, foi inaugurado nova sede do CRCBA, visando garantir um melhor atendimento, com 
conforto e rapidez, aos pro�ssionais. Na gestão do Presidente Antônio Carlos Ribeiro da Silva, em 
vigência de 2018 a 2019, investiu na aquisição de móveis e equipamentos de informática para a 
sede.
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Relação dos Presidentes do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia 
desde a sua criação

28/03/1947 a 28/06/1948
29/06/1948 a 20/04/1950
21/04/1950 a 31/12/1957
02/01/1958 a 31/12/1958
02/01/1959 a 31/12/1959
02/01/1960 a 31/12/1960
01/01/1961 a 08/03/1962
09/03/1962 a 31/12/1962
02/01/1963 a 31/12/1963
02/01/1964 a 31/12/1965
02/01/1966 a 31/12/1968
02/01/1969 a 31/12/1969
02/01/1970 a 31/12/1973
02/01/1974 a 31/12/1977
02/01/1978 a 31/12/1981
02/01/1982 a 31/12/1985
02/01/1986 a 31/12/1989
01/02/1990 a 31/12/1993
02/01/1994 a 03/06/1996
04/06/1996 a 19/12/1996
20/12/1996 a 08/01/1999
09/01/1999 a 31/12/2001
02/01/2002 a 31/12/2003
02/01/2004 a 31/12/2007
02/01/2008 a 31/12/2011
02/01/2012 a 31/12/2015
02/01/2016 a 31/12/2017
02/01/2018 a 31/12/2019

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28*

João Evangelista de Moraes Ramos
Fernando Humberto de Souza
Militino Rodrigues Martinez
Hermógenes Viana de Castro
Militino Rodrigues Martinez
José Edvard Moraes
Militino Rodrigues Martinez
Evandro de Souza Guimarães
José Edvard Moraes
Arlindo da Silva Quaresma
José Edvard Moraes
Militino Rodrigues Martinez
Maury Egas Bahia do Prato
Walter Crispim da Silva
Romeu Martins Bião
José Antônio Moreira Icó da Silva
Sudário de Aguiar Cunha
Adeildo Osório de Oliveira
Alcenir Fernandes Castro
José Barbosa dos Santos
Geraldo Antônio Monteiro de Paiva Gama
Adeildo Osório de Oliveira
Hélio Barreto Jorge
Edmar Sombra Bezerra
Maria Constança Carneiro Galvão
Wellington do Carmo Cruz
Antônio Carlos Nogueira Cerqueira
Antônio Carlos Ribeiro da Silva

*28
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Organograma
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capítulo 2
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O CRCBA participou do esforço conjunto na construção do Planejamento Estratégico do Sistema  
CFC/CRCs, com a missão de promover o desenvolvimento da pro�ssão contábil, primando pela  
ética e qualidade na prestação dos serviços à classe contábil e à sociedade.

O Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs está formulado nos seguintes termos:

 MISSÃO

Inovar para o desenvolvimento da pro�ssão contábil, zelar pela ética e qualidade na prestação dos 
serviços, atuando com transparência na proteção do interesse público.

 VISÃO

Ser reconhecido como uma entidade pro�ssional partícipe no desenvolvimento sustentável do 
país e que contribui para o pleno exercício da pro�ssão contábil no interesse público.

 VALORES

�. Ética
�. Excelência
�. Con�abilidade
�. Transparência
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Mapa Estratégico do Sistema CFC/CRCs

CARTA DE SERVIÇOS
AO CIDADÃO  | 10



capítulo 3
CANAIS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO

Endereço
Rua do Salete, nº 320, Barris
CEP 40.070-200 – Salvador/BA

Horário de Atendimento
Presencial: 8h 30min às 16h 45min, de segunda a sexta-feira.
Telefônico: 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Portal do CRCBA
O portal do CRCBA na internet www.crcba.org.br apresenta os principais serviços,  
disponibiliza a legislação de interesse da pro�ssão contábil, notícias da classe contábil, 
consulta ao acervo da biblioteca da entidade além de informações institucionais. 
Os pro�ssionais da contabilidade, devidamente registrados no Conselho, têm à dispo-
sição o acesso a diversos serviços por meio dos Serviços Online, mediante número de 
registro e senha no portal do CRCBA.

Telefone
 (71) 2109 – 4000

Redes Sociais
Facebook
 facebook.com/crcba

Instagram
 @crcba
 @crcjovemba
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Principais contatos institucionais 

ÀREA
1. Diretoria
2. Secretaria
3. Atendimento
4. Registro
5. Fiscalização
6. Desenvolvimento Pro�ssional
7. Ouvidoria
8. Administração
9. Técnica
10. Delegacia
11. Cobrança

E-MAIL
diretoria@crc-ba.org.br
secretaria@crc-ba.org.br
atendimento@crc-ba.org.br
registro@crc-ba.org.br
�scalizacao@crc-ba.org.br
desenprof@crc-ba.org.br
ouvidoria@crc-ba.org.br
desenop@crc-ba.org.br
tecnica@crc-ba.org.br
superintdel@crc-ba.org.br
cobranca@crc-ba.org.br

Principais contatos institucionais 

TELEFONE
2109-4030
2109-4091
2109-4060
2109-4032
2109-4020
2109-4053
2109-4091
2109-4093
2109-4015
2109-4060
2109-4038
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capítulo 4
COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO

Com a �nalidade de buscar a melhoria da gestão e da qualidade no atendimento ao usuário, o 
CRCBA tem como compromissos:

- Trabalhar pela gestão transparente, de forma que permita aos pro�ssionais da contabilidade e à 
sociedade conhecer os atos de gestão praticados pelo CRCBA.
- Receber, avaliar, encaminhar e dar o tratamento adequado às sugestões, pedidos de acesso à 
informação, solicitações, reclamações e denúncias sobre os serviços prestados pelo CRCBA, de 
forma a garantir soluções no menor prazo possível.
- Estabelecer e manter um canal de comunicação permanente, imparcial e transparente com os 
usuários que buscam os serviços do CRCBA.
- Prestar os serviços e atender ao usuário de forma adequada, observando os princípios da regula-
ridade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, transparência e cortesia.
- Realizar o atendimento ao usuário por equipe especializada.
- Atender ao usuário sempre com urbanidade, respeito e acessibilidade, sem discriminação ou 
pré-julgamento, oferecendo-lhe uma resposta objetiva à demanda solicitada.
- Agir com integridade, transparência, imparcialidade e justiça, zelando pelos princípios da ética, 
moralidade, legalidade, impessoalidade e e�ciência.
- Restringir o acesso a dados pessoais.
- Em caso de atendimento presencial, realizar atendimento preferencial para gestantes, lactantes 
ou pessoas com crianças de colo, pessoas idosas (acima de 60 anos) e portadores de necessidades 
especiais (Lei n.º 10.048/2000 e Lei n.º 10.741/2003).
- Manter um serviço de teleatendimento, facilitando o acesso do usuário ao CRCBA.
- Investir em treinamento e capacitação dos funcionários, buscando continuamente excelência 
nos serviços de atendimento.
- Fazer uso de instrumentos de aferição da satisfação dos usuários, visando ao aperfeiçoamento 
dos serviços.
- Facilitar e agilizar o acesso aos serviços, colocando à disposição do usuário sistemas on-line na 
Internet.
- Promover a modernização de estrutura física, garantindo segurança, limpeza, acessibilidade e 
comodidade nos locais de atendimento ao público.
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capítulo 5
SERVIÇOS OFERECIDOS 

5.1 NÚCLEO DE RELACIONAMENTOS

Serviços oferecidos:

Teleatendimento: Canal de comunicação efetuada por meio da central telefônica, com opção e 
serviços de Registro, Financeiro, Fiscalização e Desenvolvimento Pro�ssional.
Atendimento Presencial: São situações em que o usuário necessita de orientações e esclareci-
mentos sobre determinados questionamentos de cobrança, �nanceiros, execução �scal, Cadin,  
anistia por doença etc. 
E-mail: Canal de comunicação onde o pro�ssional também possui liberdade de registrar seus 
questionamentos, anexando arquivos diversos para análise.
Usuário: Pro�ssional da contabilidade, organização contábil, estudante de Ciências Contábeis e
outros interessados.

ACESSO AOS SERVIÇOS

Serviços exclusivos aos pro�ssionais registrados:

- Registro: alterações diversas no cadastro (endereço, telefone, e-mail, categoria, etc.);
- Financeiro: emissão de guia, parcelamento, consulta de pagamento, execução, Cadin, etc;
- Atendimento: envio de senha, desbloqueio de acesso, liberação de serviços, transferência, 
comunicação em outro estado etc;
- Consultas: cadastral, �nanceira, �scalização, eleição, desenvolvimento pro�ssional, andamen-
to de protocolo etc.;
- Cobrança/Dívida Ativa: pesquisa de débito, parcelamento de débito;

Serviços abertos aos demais usuários:

- Registro: documentação necessária para obtenção de registro.
- Financeiro: valor de anuidade, taxas e emolumentos.
- Diversos: participação em eventos, congressos, convenções etc.
- Consultas: endereços da sede, das delegacias regionais e locais, entidades congraçadas, Exame 
de Su�ciência, horário de funcionamento etc.

Acesso por meio do portal do CRCBA: www.crcba.org.br
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5.2 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA 
E EVENTOS

5.2.1 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA

Serviço oferecido
Programa que visa atualizar e aprimorar os conhecimentos de contadores.

Embasamento legal
NBC PG 12 (R3) – Educação Pro�ssional Continuada, de 7 de dezembro de 2017.

Disponível em: http://www.crcba.org.br/new/institucional-2/educacao-continuada/

- Perguntas e Respostas Educação Continuada;
- Modelo de Plano de Curso para Credenciamento EPC – CRCBA;
- Requerimento Padrão de Capacitadora;
- Modelo de Relatório de Atividades;
- NBC PG 12 (R3) – Educação Pro�ssional Continuada
- Relação de Capacitadoras na Bahia; e
- Relação de Eventos pontuados (PEPC) 2017

Usuário
A EPC é obrigatória para todos os pro�ssionais da contabilidade que:

1. estejam inscritos no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) do Conselho 
Federal de Contabilidade(CFC), exercendo ou não, a atividade de auditoria independente;
2. estejam registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), inclusive sócios, exercendo, ou 
não, atividade de auditoria independente, responsáveis técnicos e demais pro�ssionais que 
exerçam cargos de direção ou gerência técnica, nas �rmas de auditoria registradas na CVM;
3. exercem atividades de auditoria independente nas instituições �nanceiras e nas demais enti-
dades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BCB), na função de responsável 
técnico, diretor, gerente, supervisor e qualquer outro integrante, com função de gerência, da 
equipe envolvida nos trabalhos de auditoria;
4. exercem atividades de auditoria independente nas sociedades seguradoras, resseguradoras, 
de capitalização, nas entidades abertas de previdência complementar, reguladas pela Superin-
tendência de Seguros Privados (Susep) e nas entidades de previdência complementar, reguladas 
pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) na função de responsá-
vel técnico, diretor, gerente, supervisor e qualquer outro integrante, com função de gerência, da 
equipe envolvida nos trabalhos de auditoria; 
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5. exercem atividades de auditoria independente de entidades não mencionadas nas alíneas (b), 
(c) e (d), como sócio, responsável técnico ou em cargo de direção ou gerência técnica de �rmas de 
auditoria e de demais organizações contábeis que tenham em seu objeto social a atividade de 
auditoria  independente;
6. sejam responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis, ou que exerçam funções de 
gerência/che�a no processo de elaboração das demonstrações contábeis das empresas, reguladas
e/ou supervisionadas pela CVM, pelo BCB, pela Susep, pela Previc, e, ainda, das sociedades consi-
deradas de grande porte nos termos da Lei n.º 11.638/2007; 
7. estejam inscritos no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis(CNPC); 
8. sejam responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis, ou que exerçam funções de 
gerência/che�a no processo de elaboração das demonstrações contábeis das empresas, reguladas
 e/ou supervisionadas pela CVM, pelo BCB, pela Susep, pela Previc, e, ainda, das sociedades consi-
deradas de grande porte nos termos da Lei n.º 11.638/2007, e também as entidades sem �nalidade 
de lucros que se enquadrem nos limites monetários da citada lei.

Requisitos para acessar o serviço
Os pro�ssionais enquadrados na regra precisam obter, pelo menos, 40 (quarenta) pontos anuais 
no Programa de Educação Pro�ssional Continuada (PEPC), sendo que, desses, no mínimo 20% 
devem ser cumpridos com atividades de aquisição de conhecimento. A pontuação deve ser advin-
da de cursos, palestras, reuniões técnicas, docência, participação em comissões pro�ssionais  e 
técnicas, bancas acadêmicas, orientação de tese, monogra�a ou dissertação, publicação de 
artigos em jornais, revista, autoria e coautoria de livros e outras atividades acadêmicas, desde que 
estejam credenciadas e os respectivos pontos homologados pelo CFC.

Processamento do serviço
O pro�ssional deve apresentar o relatório anual sobre as atividades realizadas, acompanhado de 
cópia da documentação que as comprovem, quando for o caso, conforme modelo da NBC PG 12 
(R3).
É competência do CFC elaborar o relatório contendo a pontuação alcançada pelos pro�ssionais 
inscritos no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, bem como dos responsáveis técnicos 
que tenham prestado contas para o PEPC, conforme estabelece a NBC PG 12, tendo como base as 
informações cadastradas no sistema web EPC, diretamente pelo pro�ssional ou pelo CRC,  caso ele 
tenha optado por enviar a prestação de contas ao CRCBA.
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Prazo para a prestação do serviço
Relatório de atividades: deve ser apresentado, pelo pro�ssional, anualmente, até o dia 31 de 
janeiro.
Credenciamentos de capacitadoras/cursos/eventos: até 60 dias contados do protocolo no 
CRCBA.
Emissão da certidão de cumprimento, ou não, da pontuação mínima: anualmente, até 30 de 
abril.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial no CRCBA, via Correios ou por meio do sistema eletrônico, para a entrega 
do relatório de atividades, e por meio virtual para a emissão de certidão.

Local de acesso
Sistema de prestação de contas:http://epc.cfc.org.br/

Sistema de emissão da certidão:
 http://www2.cfc.org.br/sisweb/epc/AcessoPro�ssional/GerarCertidao.aspx

Área responsável
Vice-presidência de Desenvolvimento Pro�ssional e Institucional.

Contatos 
E-mail: desenprof@crc-ba.org.br 
Telefone: (71)2109-4053

CARTA DE SERVIÇOS
AO CIDADÃO  | 17



5.2.2 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO

Serviço oferecido
O Conselho Regional de Contabilidade da Bahia realiza grandes eventos de capacitação em favor  
dos pro�ssionais da contabilidade, como: convenções, seminários, fóruns, workshop, jornadas, 
circuitos, palestras e cursos. Os eventos têm por objetivo expor e debater temas atuais e tendências 
que conduzam ao desenvolvimento da Contabilidade como ciência social aplicada.

Embasamento legal
Alínea “f”, do art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295/1946, com redação dada pela Lei n.º12.249/2010, que  
instituiu, entre outras atribuições, a prerrogativa de regular acerca dos programas de educação 
continuada.

Usuários
Pro�ssionais da contabilidade e estudantes de Ciências Contábeis.

Requisitos para acessar o serviço
Efetuar cadastro no Sistema de Eventos do CRCBA, realizar a inscrição no evento e providenciar o  
pagamento da respectiva taxa, quando houver.

Processamento do serviço
O CRCBA providenciará a organização do evento, de acordo com o calendário anual aprovado.

Prazo para a prestação do serviço
- Realização de evento: Convenção de Contabilidade da Bahia e Jornada do Conhecimento Con-
tábil – a cada dois anos; Workshop, Seminários e Fóruns: Mulher Contabilista do Estado da Bahia, 
Terceiro Setor; Perícia Contábil, Mediação e Arbitragem; Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
Auditoria Contábil, Cooperativa Contábil e outros eventos, realizados anualmente.
- Inscrições: feitas durante o período de inscrição, apenas pelo sistema online e até atingir o 
número máximo de vagas destinadas a cada evento.
- Con�rmação da inscrição: a con�rmação de inscrição ocorrerá no próprio site do evento até três 
dias úteis após a baixa bancária, quando houver pagamento de taxa e quando for gratuito. A con�r-
mação dependerá do preenchimento de vagas disponíveis, conforme a capacidade do 
auditório/da sala.
- Certi�cado: o certi�cado eletrônico estará disponível no Sistema de Eventos em até 40 dias úteis 
subsequentes ao encerramento do evento. Antes da emissão, o participante deverá avaliar o 
evento pelo próprio sistema.
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Forma de prestação do serviço
Para cadastramento de solicitação de inscrição: atendimento virtual.

Local de acesso
Sede do CRCBA ou outro local de�nido para o evento, conforme divulgação realizada no portal  do 
CRCBA: www.crcba.org.br – EDUCAÇÃO – INSCRIÇÕES  
(http://www.crcba.org.br/new/eventos/inscricao-eventos/) 

Sistema de emissão da certidão:
http://sistemas.cfc.org.br/SGEWebSgi/View/user/login.aspx? 

Área responsável
Vice-presidência de Desenvolvimento Pro�ssional e Institucional.

Contatos 
E-mail: eventos@crc-ba.org.br 
Telefone: (71)2109-4052
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5.2.3 SOLICITAÇÃO DE EVENTOS 

Serviço oferecido
Por meio do sistema de agendamento de eventos, as instituições de ensino e as entidades de classe 
podem solicitar o apoio para a realização de cursos e palestras em parceria com o CRCBA. Além  
disso, as instituições de ensino podem agendar visitas técnicas dos estudantes à sede do Conselho 
ou solicitar a representação do CRCBA em solenidades de colação de grau de formandos em Ciên-
cias Contábeis.

Embasamento legal
Portaria CRCBA n.º 36/2019, de 1 de abril de 2019.

Usuários
Instituições de ensino e as entidades de classe interessadas em realizar eventos em parceria como 
CRCBA.

Requisitos para acessar o serviço
Encaminhar solicitação / motivação ao Regional, onde o CRCBA veri�cará a disponibilidade e, se 
aprovado, indicará um palestrante ou um representante do Conselho para participar do evento.
No caso de visita técnica de estudantes à sede do CRCBA, será agendada a data.

Prazo para a prestação do serviço
As solicitações de apoio à realização de cursos e palestras, bem como as solicitações de agendamen-
to de visitas técnicas devem ser feitas com antecedência mínima de 60 dias da data desejada. Já as 
solicitações de representação do CRCBA em solenidades de colação de grau de formandos em Ciên-
cias Contábeis, devem ser feitas com antecedência mínima de 10 dias da data do evento.

Forma de prestação do serviço
Serviço por solicitação escrita.

Local de acesso
Protocolo do CRCBA – Sede ou Delegacia Regional e E-mail: desenprof@crc-ba.org.br

Área responsável
Vice-presidência de Desenvolvimento Pro�ssional e Institucional

Contato
E-mail: desenprof@crc-ba.org.br  
Telefone: 2109-4053
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5.2.4 CADASTRO DE ESTUDANTES

Serviço oferecido
Por meio do cadastro em sistema de eventos do CRCBA, os estudantes de Ciências Contábeis 
podem realizar cursos, assim como receber informações referentes aos eventos promovidos e 
apoiados pelo Conselho.

Usuários
Estudantes de Ciências Contábeis.

Requisitos para acessar o serviço
Efetuar cadastro no sistema.

Forma de prestação do serviço
O estudante interessado deve acessar o portal do CRCBA, escolher a opção: EDUCAÇÃO  –  INSCRI-
ÇÕES.

Local de acesso
Sede do CRCBA ou outro local de�nido para o evento, conforme divulgação realizada no portal do
CRCBA: www.crcba.org.br – EDUCAÇÃO – INSCRIÇÕES  
(http://www.crcba.org.br/new/eventos/inscricao-eventos/) 

Sistema de inscrições:
http://sistemas.cfc.org.br/SGEWebSgi/View/user/login.aspx? 

Área responsável
Vice-presidência de Desenvolvimento Pro�ssional e Institucional

Contato
E-mail: eventos@crc-ba.org.br  
Telefone: 2109-4052
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5.2.5 EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (EQT) -AUDITORIA 
E PERÍCIA CONTÁBIL

Serviço oferecido
Exame para aferição do nível de conhecimento e da competência técnico-pro�ssional necessários 
ao contador na área de Auditoria Independente e Perícia Contábil. A aprovação assegura ao 
contador o registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes(CNAI) ou no Cadastro 
Nacional de Peritos Contábeis (CNPC), ambos do Conselho Federal de Contabilidade.

Embasamento legal
Norma Brasileira de Contabilidade – NBC PA 13 (R2), de 21 de agosto de 2015.Norma Brasileira de 
Contabilidade – NBC PP 02, de 21 de outubro de 2016.

Usuários
Contador regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Processamento do serviço
O Exame é aplicado pelo menos uma vez ao ano, a critério do CFC, em data e hora �xadas em 
edital. O CFC elabora o edital, administra e coordena a aplicação do Exame em todas as suas 
etapas, bem como emiti e publica no Diário O�cial da União, relatório contendo o nome e o regis-
tro no CRC dos candidatos aprovados no EQT. O Exame de Quali�cação Técnica será implementa-
do pela aplicação de provas escritas.

As provas previstas de serem realizadas para atuação do contador em auditoria independente são 
as seguintes:
- prova de Quali�cação Técnica Geral para atuação em entidades em geral;
- prova especí�ca para atuação em instituições reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM);
- prova especí�ca para atuação em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil (BCB) e
- prova especí�ca para atuação em sociedades supervisionadas pela Superintendência de Segu-
ros Privados (Susep).

A aprovação na prova de Quali�cação Técnica Geral é requisito para a realização das provas 
previstas nas letras “b”, “c” e “d”, salvo se o pro�ssional possuir inscrição ativa no Cadastro Nacio-
nal de Auditores Independentes (CNAI) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O contador 
pode realizar, simultaneamente, todas as provas previstas, entretanto, nessa situação, as provas 
de que tratam as letras “b”, “c” e“d” somente serão corrigidas se o candidato obtiver êxito na 
prova de Quali�cação Técnica Geral ou se possuir inscrição ativa no CNAI.
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A prova prevista de ser realizada para atuação do contador em perícia contábil é a prova de Quali�-
cação Técnica para Peritos Contábeis.
O candidato será aprovado se obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos pontos das ques-
tões objetivas e 60% (sessenta por cento) dos pontos das questões dissertativas previstos para cada 
prova.

Prazo para prestação do serviço
Publicação do Edital: antecedência mínima de 60 (sessenta) dias antes do exame. 

Inscrições: Fixadas em edital.

Provas: Anualmente, preferencialmente no mês de agosto.

Divulgação dos gabaritos: Até 15 (quinze) dias após a data de realização da última prova. 

Recursos: De acordo com o edital.

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio de cadastramento da solicitação de inscrição no Sistema do Exame 
de Quali�cação Técnica. O sistema permite ainda que o candidato faça seu recurso, consulte suas 
notas e emita seu certi�cado de aprovação.
As provas são aplicadas nas Unidades da Federação em que existirem inscritos, em locais a serem 
divulgados pelo CFC e CRCs, nas mesmas datas e horários em todo o território nacional, ajustando-
se, para tanto, as diferenças de fuso horário, em relação ao horário o�cial de Brasília (DF), cabendo 
a sua aplicação ao Sistema CFC/CRCs.

Local de acesso
Portal do CFC
http://cfc.org.br/desenvolvimento-pro�ssional--
einstitucional/exames/exame-de-quali�cacao-tecnica/

Sistema de inscrições:
http://www1.cfc.org.br/sisweb/sisexam/

Área responsável
Vice-presidência de Desenvolvimento Pro�ssional e Institucional

Contato
E-mail: eqt@cfc.org.br
Telefones: (61) 3314-9608 / 3314-9629
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5.3 REGISTRO E CADASTRO

5.3.1 EXAME DE SUFICIÊNCIA

Serviço oferecido
Prova de equalização destinada a comprovar a obtenção de conhecimentos médios, consoante os 
conteúdos programáticos desenvolvidos no curso de bacharelado em Ciências Contábeis. A aprova-
ção no Exame de Su�ciência constitui um dos requisitos para a obtenção de registro pro�ssional na 
categoria Contador em Conselho Regional de Contabilidade. 

Embasamento legal
Alínea “f”, do Art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295/1946, com redação dada pela Lei n.º 12.249/2010, que 
instituiu, entre outras atribuições, a prerrogativa de regular acerca do Exame de Su�ciência; Resolu-
ção CFC nº 1.486, de 15 de maio de 2015.

Usuário
Bacharel em Ciências Contábeis. 

Requisitos para acessar o serviço
Poderá se inscrever para a prova o examinando que esteja cursando o último ano do curso ou que 
tenha, efetivamente, concluído o curso de graduação em Ciências Contábeis. 
As inscrições deverão ser efetuadas somente no site do CFC (www.cfc.org.br) ou de empresa contra-
tada, conforme orientações em edital. O candidato deverá efetuar o pagamento de taxa de inscrição. 

Processamento do serviço
O Exame é aplicado 2 (duas) vezes ao ano, em todo o território nacional, sendo uma edição a cada 
semestre, em data e hora a serem �xadas em edital, por deliberação do Plenário do Conselho Federal 
de Contabilidade, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data da sua realização. 

O conteúdo da prova é composto por: Contabilidade Geral; Contabilidade de Custos; Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público; Contabilidade Gerencial; Controladoria; Teoria da Contabilidade; Legisla-
ção e Ética Pro�ssional; Normas Brasileiras de Contabilidade; Auditoria Contábil; Perícia Contábil; 
Noções de Direito; Matemática Financeira e Estatística; e Língua Portuguesa. 
O candidato será aprovado se obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos pontos possíveis.
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Prazos para a prestação do serviço:
. Publicação do Edital: 60 (sessenta) dias antes do exame. Inscrições: consta de cada edital. 
. Provas: 2 (duas) vezes ao ano, uma edição a cada semestre. Preferencialmente, nos meses de 
março ou abril para o 1º semestre e setembro ou outubro para o 2º semestre. 
. Divulgação dos gabaritos:  até 10 (dez) dias após a data de realização da prova. 
. Recursos: consta de cada edital. 
. Resultado: até 60 (sessenta) dias após a data de realização da prova.
. Certidão de aprovação: após publicação do resultado �nal no Diário O�cial da União a certidão 
será disponibilizada via sistema. 

Forma de prestação do serviço 
Atendimento virtual por meio de cadastramento da solicitação de inscrição no Sistema de Exame 
de Su�ciência. 
As provas são aplicadas em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal. 

Local de acesso 
Portal do CFC: http://cfc.org.br/category/exame-de-su�ciencia-anteriores/ 

Área responsável
Vice-Presidência de Registro. 

Contato

CRCBA 
E-mail: registro@crc-ba.org.br 
Telefone: (71) 2109-4032 
CFC 
E-mail: registro@cfc.org.br
Telefone: (61) 3314-9415
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5.3.2 REGISTRO PROFISSIONAL DOS CONTADORES

Serviço oferecido
Registro de contadores para exercer a pro�ssão contábil, segundo as normas vigentes.  Abrange 
os seguintes serviços que encontram-se detalhados na Resolução CFC 1554/2018: emissão do 
registro pro�ssional, alteração de categoria pro�ssional, alteração de nome ou nacionalidade, 
baixa do registro pro�ssional, restabelecimento de registro pro�ssional, transferência de registro
para o CRCBA, emissão da carteira de identidade pro�ssional (segunda via ou substituição), cance-
lamento de registro pro�ssional, comunicação do exercício pro�ssional em outra jurisdição, certi-
dões, certidões de regularidade pro�ssional e atualização cadastral.

5.3.3 REGISTRO DEFINITIVO ORIGINÁRIO

Serviço oferecido
O Registro De�nitivo Originário habilita o pro�ssional da contabilidade ao exercício pro�ssionalna 
jurisdição da Bahia e ao exercício eventual ou temporário em qualquer território nacional.

Embasamento legal
Decreto-Lei no 9295/46;
Resolução CFC n.º 1.554, de 06 de dezembro de 2018.

Usuário
Bacharel em Ciências Contábeis.

Requisitos para acessar o serviço
1) Diploma de conclusão do curso de bacharelado em Ciências Contábeis devidamente registrado 
por órgão competente; 2) aprovação no Exame de Su�ciência e demais documentos citados
no Art. 6º da Resolução CFC nº 1.554/2018. 

Processamento do serviço
O bacharel em Ciências Contábeis deverá preencher o “pré-registro”, lendo atentamente as infor-
mações contidas no requerimento.
Somente poderão utilizar este serviço aqueles que requerem pela primeira vez o registro, acessan-
doo sítio corporativo do CRCBA: www.crcba.org.br.
O “pré-registro” não con�gura, em nenhuma hipótese, a concessão de registro, sendo necessário 
que o requerimento assinado e a documentação especí�ca, bem como o comprovante de paga-
mento das taxas sejam entregues na Sede ou em uma das Delegacias do CRCBA, nos horários 
habituais de expediente, para �ns de validação do pedido.
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Apresentar a documentação abaixo relacionada
1) Originais acompanhados de cópia ou cópia autenticada em cartório dos documentos abaixo
relacionados:
Diploma de conclusão do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis devidamente registrado 
por órgão competente, frente e verso, ou Certidão/Declaração e histórico escolar do estabeleci-
mento de ensino;
Documento de identidade;
Título de eleitor, para maiores de 18 anos;
Certi�cado de reservista, para aqueles do sexo masculino e idade inferior a 46 anos;
Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Comprovante de endereço residencial recente (nos últimos 03 meses);
2) 02 (duas) fotos 3x4 iguais, recentes, de frente, coloridas e com fundo branco;
3) Comprovantes de recolhimento das taxas de registro, da Carteira de Identidade Pro�ssional e
da anuidade;
4) Certi�cado de aprovação no Exame de Su�ciência.

A certidão/declaração do estabelecimento de ensino deverá conter a indicação do ato normativo 
do órgão competente que reconheceu o curso, informando que o requerente concluiu o curso, 
com aprovação.

O documento em referência deverá conter as seguintes informações: nome do requerente, data
de nascimento, �liação, nome do curso concluído e colação de grau. Todavia, caso a certidão não
contemple todos os requisitos mencionados, se contidos no histórico escolar, poderá ser consi-
derada para �ns de atendimento deste item. 

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram a regu-
larização do processo, por parte do pro�ssional. 

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio do site do CRCBA no link “Atendimento on-line”;
Atendimento presencial no CRCBA, sede ou delegacias, para entrega da documentação.

Local de acesso
Sede do CRCBA: Rua do Salete, 320, Barris, Salvador-BA, CEP: 40.070-200.
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Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Contato
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4034

Observação
1) A Lei n.º 12.249/2010 estipulou aos Conselhos Regionais de Contabilidade o prazo até o dia 01 
de junho de 2015 para efetuarem registro pro�ssional na categoria Técnico em Contabilidade. 
Vale ressaltar, que a categoria Técnico em Contabilidade não foi extinta, permanecendo com suas 
prerrogativas pro�ssionais para os registrados até a referida data.
2) A inclusão do nome social serão observadas as exigências previstas em legislação federal;
3) Ao contador registrado será expedida a carteira de identidade pro�ssional;
4) As informações a serem preenchidas nos requerimentos de registro e da carteira de identidade 
pro�ssional são de responsabilidade do interessado. Desta forma, os dados devem ser conferidos 
com muita atenção. Após a assinatura do requerimento e a posterior aprovação em reunião da 
Câmara de Registro do CRCBA, qualquer reti�cação de dados que envolvam nova confecção da 
carteira de identidade pro�ssional será de responsabilidade do requerente.
5) Os valores das anuidades, taxas e multas devidas aos CRCBA serão de�nidos anualmente por 
meio de resolução.

5.3.4 ALTERAÇÃO DE CATEGORIA

Serviço oferecido
É o procedimento decorrente da mudança de categoria de Técnico para Contador ou de Conta-
dor para Técnico.

Embasamento legal
Decreto-Lei no9295/46 e Resolução CFC n.º 1.554, de 06 de dezembro de 2018.

Usuário
Pro�ssional da contabilidade registrado no CRCBA. 

Requisitos para acessar o serviço
Diploma de conclusão do curso de bacharelado em Ciências Contábeis devidamente registrado 
por órgão competente e aprovação no Exame de Su�ciência, nos termos do Art. 6º da Resolução
CFC nº 1.554/2018, quando a alteração for de Técnico em Contabilidade para Contador, dos 
bacharéis que concluíram o curso após 14/06/2010.
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Processamento do serviço
Para a obtenção do Registro Originário, decorrente de mudança de categoria, o pro�ssional 
deverá encaminhar ao CRCBA a documentação abaixo relacionada:
. Requerimento;
. Original acompanhado de cópia (frente e verso) ou cópia autenticada do Diploma de conclusão 
do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis devidamente registrado por órgão competente, 
frente e verso, ou Certidão/Declaração e histórico escolar do estabelecimento de ensino;
. Juntar 02 (duas) fotos 3×4 iguais, recentes, de frente, coloridas e com fundo branco;
. Comprovantes de recolhimento das taxas de registro e da Carteira de Identidade Pro�ssional;
. Certidão de aprovação no Exame de Su�ciência (quando a alteração for de Técnico em Contabili-
dade para Contador).

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram a regulari-
zação do processo, por parte do pro�ssional. 

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCBA: Rua do Salete, 320, Barris, Salvador-BA, CEP: 40.070-200.

Observação:
1. Diplomas: deverão constar no verso ou anverso do diploma, o registro no órgão competente e 
assinatura do Diretor e/ou Secretário-Geral, data, mês e ano da conclusão do curso ou documento 
que comprove tal informação;
2. Certidões/declarações: deverão constar a indicação do ato normativo do órgão competente 
que reconheceu o curso, informando que o requerente concluiu o curso, tendo sido diplomado, 
além de conter as seguintes informações: nome do requerente, data de nascimento, �liação, título 
do curso concluído e data da conclusão e da colação de grau. Todavia, caso a certidão não contem-
ple todos os requisitos mencionados, se contidos no histórico escolar, poderá ser considerada para 
�ns de atendimento deste item.
3. Para alteração de categoria, o pro�ssional contador ou técnico em contabilidade deverá estar
regular no CRCBA.
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4. Após a aprovação do requerimento de alteração de categoria, o pro�ssional deverá acessar o 
site do CRCBA no banner “Nova carteira” e solicitar a carteira/emissão da taxa. Após o pagamen-
to comparecer ao CRCBA ou Delegacia munido da cópia do comprovante de pagamento da taxa 
para recolhimento dos dados biométricos (assinatura e digital).
5. É permitida a alteração da categoria de Contador para Técnico em Contabilidade, desde que 
este tenha possuído registro anterior como Técnico em Contabilidade.

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Contato
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4034

5.3.5 ALTERAÇÃO DE NOME OU NACIONALIDADE

Serviço oferecido
É o procedimento decorrente da alteração do nome ou da nacionalidade do pro�ssional.

Embasamento legal
Decreto-Lei nº 9295/46 e Resolução CFC nº 1.554, de 06 de dezembro de 2018.

Usuário
Pro�ssional da contabilidade registrado no CRCBA. 

Requisitos para acessar o serviço
Documento que comprove a alteração.

Processamento do serviço
O pedido de Alteração de Nome ou Nacionalidade será protocolizado no CRCBA mediante a 
apresentação dos seguintes documentos:
. Requerimento;
. Comprovantes de recolhimento das taxas de registro pro�ssional, da Carteira de Identidade 
Pro�ssional e da anuidade;
. Original e cópia, que será autenticado pelo CRCBA, da certidão de casamento ou de separação 
judicial ou de divórcio, ou certi�cado de nacionalidade ou certidão de nascimento averbada, 
conforme a situação;
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. Juntar 02 (duas) fotos 3×4 iguais, recentes, de frente, coloridas e com fundo branco;

. Comprovante de endereço residencial recente (nos últimos 03 meses).

Prazo para a prestação do serviço:
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram a regu-
larização do processo, por parte do pro�ssional. 

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCBA: Rua do Salete, 320, Barris, Salvador-BA, CEP: 40.070-200.

Observação
Para a alteração de nome ou nacionalidade, o contador ou técnico em contabilidade deverá 
estar regular no CRCBA.

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Forma de comunicação
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4034
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5.3.6 BAIXA DE REGISTRO PROFISSIONAL

Serviço oferecido
A baixa do Registro Pro�ssional poderá ser solicitada pelo contador ou técnico em contabilidade, 
em face da interrupção ou da cessação das suas atividades na área contábil.

Embasamento legal
Decreto-Lei no 9295/46 e Resolução CFC n.º 1.554, de 06 de dezembro de 2018.

Usuário
Pro�ssional da contabilidade registrado no CRCBA. 

Requisitos para acessar o serviço
O pro�ssional da contabilidade poderá solicitar a baixa do registro, desde que não esteja atuando 
na área contábil, nas seguintes condições: 
1) �gurando como sócio ou titular de empresa que explore atividades contábeis; 
2) possuindo empresas sob a sua responsabilidade técnica junto a SEFAZ; 
3) ocupando cargo contábil e/ou executar qualquer atividade prevista no artigo 25 do Decreto-Lei 
nº 9295/46 e Resolução CFC 560/83.

Processamento do serviço
O pedido de baixa do registro pro�ssional será protocolizado no CRCBA mediante requerimento 
da documentação que comprove o motivo que originou a solicitação conforme segue:
1. Desempregado:
Apresentar original e cópia da CTPS, das páginas onde consta a foto, quali�cação civil, assim como 
a baixa do contrato de trabalho, e da seguinte em branco;
2. Aposentado: 
Apresentar cópia do comprovante de aposentadoria;
3. Atuação pro�ssional em outra área:
Apresentar declaração da empresa ou da entidade em papel timbrado, comprovando a atividade 
exercida atualmente e detalhando a função;
Original e cópia da CTPS referente às páginas onde consta foto, quali�cação civil, assinatura do 
contrato de trabalho e da seguinte, evolução salarial e cargo e da seguinte.

Observação:
1. O requerimento de baixa sendo protocolizada até 31 de março, será devida a anuidade propor-
cional ao número de meses decorridos. Após a data mencionada é devida a anuidade integral. A 
anuidade devida está condicionada a data em que o pedido foi protocolada na Delegacia e/ou 
sede do CRCBA. 
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2. O contador ou técnico em contabilidade com registro pro�ssional baixado não poderá �gurar
como sócio, titular ou responsável técnico da organização contábil ativa.
3. Salientamos que para aprovação da solicitação de baixa de registro, a Divisão de Registro 
poderá solicitar outros documentos comprobatórios. 
4. A solicitação da baixa de registro não estará condicionada à regularidade cadastral.

Área Responsável
Vice-presidência de Registro

Contato
Email: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4034

5.3.7 RESTABELECIMENTO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Serviço oferecido
É o ato pelo qual é permitido reabilitar um registro pro�ssional baixado no CRCBA.

Embasamento legal
Decreto-Lei nº 9295/46 e Resolução CFC n.º 1.554, de 06 de dezembro de 2018.

Usuário
Pro�ssional da contabilidade com registrado baixado no CRCBA. 

Requisitos para acessar o serviço
O pedido de Restabelecimento de Registro será protocolizado no CRCBA mediante a apresenta-
ção dos documentos abaixo relacionados:
1.  Requerimento;
2.  Comprovantes de recolhimento da taxa de Registro Pro�ssional, da Anuidade e da Taxa da 
Carteira de Identidade Pro�ssional, para aquele que não a possui;
3.  02 (duas) fotos 3×4, iguais, recentes, de frente, coloridas e com fundo branco e em traje formal 
(homens de paletó e gravata e mulheres em traje discreto e sem decote).

Prazo para prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram a regu-
larização do processo, por parte do pro�ssional. 
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Forma de prestação do serviço:
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCBA: Rua do Salete, 320, Barris, Salvador-BA, CEP: 40.070-200.

Observação
1. Caso o registro pro�ssional baixado possua débitos de anuidades ou multa, será necessária a 
respectiva regularização para o restabelecimento.
2. Caso os dados cadastrais do registro pro�ssional estejam desatualizados juntar cópia do diplo-
ma, comprovante de endereço e os documentos pessoais para que sejam atualizados.
3. Após a aprovação do requerimento de restabelecimento, o pro�ssional deverá acessar o site do 
CRCBA no banner “Nova carteira” e solicitar a carteira/emissão da taxa. Após o pagamento com-
parecer ao CRCBA ou Delegacia munido da cópia do comprovante de pagamento da taxa para 
recolhimento dos dados biométricos (assinatura e digital).

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Forma de comunicação
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4034
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5.3.8 TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO PARA O CRCBA

Serviço oferecido
É o registro concedido pelo CRC da jurisdição do novo domicílio pro�ssional ao portador de 
Registro.

Embasamento legal
Decreto-Lei nº 9295/46 e Resolução CFC nº 1.554, de 06 de dezembro de 2018.

Usuário
Pro�ssional da contabilidade registrado em outros CRCs. 

Requisitos para acessar o serviço
Alteração do domicílio pro�ssional e regularidade do contador ou do técnico em contabilidade 
no CRC de origem.

Processamento do serviço
O pedido de Registro Transferido será protocolizado no CRC de novo domicílio pro�ssional do 
contador ou do técnico em contabilidade e será instruído com a seguinte documentação:
1.  Requerimento;
2.  Comprovantes de recolhimento da taxa de Registro Pro�ssional, da taxa da Carteira de Identi-
dade Pro�ssional e anuidade;
3.  Carteira de Identidade Pro�ssional;
4.  02 (duas) fotos 3×4, iguais, recentes, de frente, coloridas e com fundo branco e em traje formal 
(homens de paletó e gravata e mulheres em traje discreto e sem decote);
5.  Comprovante de endereço residencial recente.

Prazo para prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram a regu-
larização do processo, por parte do pro�ssional. 

Forma de prestação do serviço:
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCBA: Rua do Salete, 320, Barris, Salvador-BA, CEP: 40.070-200.
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Observação
1. A transferência será concedida ao contador ou ao técnico em contabilidade que estiver regular 
no CRC de origem.
2. No caso de transferência de registro pro�ssional baixado, a anuidade proporcional, se houver,
será devida ao CRC do novo domicílio pro�ssional.
3. No caso de transferência de registro pro�ssional ativo, a anuidade do exercício será devida ao 
CRC de origem, independente da data de transferência do registro.
4. Após a aprovação do requerimento de transferência, o pro�ssional deverá acessar o site do 
CRCBA no banner “Nova carteira” e solicitar a carteira/emissão da taxa. Após o pagamento com-
parecer ao CRCBA ou Delegacia munido da cópia do comprovante de pagamento da taxa para 
recolhimento dos dados biométricos (assinatura e digital).

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Forma de comunicação
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4034
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5.3.9 CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 
(FÍSICA E/OU DIGITAL), SEGUNDA VIA OU SUBSTITUIÇÃO

Serviço oferecido
É a carteira de identidade pro�ssional (física e/ou digital) emitida pelo CRCBA após a concessão 
de registro pela autarquia.
A Segunda Via é a emissão de um novo documento decorrente do extravio ou da inutilização da 
Carteira de Identidade Pro�ssional Física e a Substituição é a emissão de nova carteira (com aces-
so a certi�cação digital) em substituição à carteira anterior confeccionada em papel-moeda.

Embasamento legal
Decreto-Lei nº 9295/46 e Resolução CFC nº 1.566, de 11 de abril de 2018.

Requisitos para acessar o serviço
Para a solicitação da primeira via da carteira (física e/ou digital), é necessário que o pro�ssional 
tenha seu registro originário aprovado pela Câmara de Registro do CRCBA.
No caso de solicitação de segunda via (ou substituição), o pro�ssional deverá estar em situação 
regular junto ao CRCBA.

Processamento do serviço
Na solicitação da primeira via da carteira, caso o pro�ssional tenha o seu registro deferido, será 
enviado ao fabricante o pedido de confecção de carteira de identidade pro�ssional física.
O pedido da Segunda Via ou da Substituição da Carteira de Identidade Pro�ssional poderá ser 
realizado com ou sem o aproveitamento de dados biométricos:

A) SEM aproveitamento de dados biométricos:
1º Passo: Acesse o link: http://www.crcba.org.br/carteira.htm
2º Passo: O pro�ssional deverá dirigir-se à Sede ou Delegacia do CRCBA para recolhimento dos 
dados biométricos (assinatura e digital no requerimento padrão exigido pelo CFC) com a seguinte 
documentação:
a) Cópia do comprovante de pagamento da taxa da carteira;
b) 01 (uma) foto 3×4, recente, de frente, colorida e com fundo branco e em traje formal (homens
de paletó e gravata e mulheres em traje discreto e sem decote). 
c) COM aproveitamento de dados biométricos:

1º Passo: Acesse o link: http://www.crcba.org.br/carteira.htm
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2º Passo: O pro�ssional deverá solicitar o aproveitamento de dados biométricos e enviando em 
anexo a cópia do comprovante de pagamento da taxa de carteira para o seguinte e-mail:  
registro@crc-ba.org.br.

Prazo para a prestação do serviço
De 20 a 25 dias corridos, após a validação no CRCBA, para a carteira físicas. Imediato, na carteira 
digital após a validação no CRCBA. 

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial, via Correios ou por e-mail.

Local de acesso
Sede do CRCBA: Rua do Salete, 320, Barris, Salvador-BA, CEP: 40.070-200.

Observação
1. A Carteira de Identidade Pro�ssional confeccionada com aproveitamento de dados biométrios 
será confeccionada contendo as mesmas informações da carteira anterior.
2. Não é necessário o comparecimento do pro�ssional da contabilidade à sede ou Delegacia do 
CRCBA, quando ocorrer o aproveitamento dos dados biométricos.
3.O aproveitamento dos dados biométricos SOMENTE será realizado no caso de pedido de 
carteira com data inferior a 02 (dois) anos com referência ao pedido anterior.
4. A carteira digital será disponibilizada de forma gratuita.
5. A carteira digital será disponibilizada aos pro�ssionais que obtiveram carteiras emitidas a 
partir de 2007.

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Contato
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033
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5.3.10 CANCELAMENTO DE REGISTRO

Prazo para a prestação do serviço
É o procedimento realizado em face ao falecimento ou a cassação do exercício pro�ssional do 
contador ou técnico em contabilidade, decorrente da aplicação de penalidade transitada em 
julgado ou por decisão judicial, cuja contagem de prazo dar-se-á nos termos da legislação vigen-
te.

Embasamento legal
Decreto-Lei nº 9295/46 e Resolução CFC n.º 1.554, de 06 de dezembro de 2018.

Usuários
Cidadãos que necessitem informar o falecimento de pro�ssional da contabilidade ao CRCBA. 

Requisitos para acessar o serviço
Apresentação da cópia da certidão de óbito ao CRCBA (ou outro meio que constitua a prova do 
fato jurídico) ou a apresentação de cópia dos autos de processo contendo a decisão administrati-
va ou a decisão judicial.

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação. 

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial, e-mail ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCBA: Rua do Salete, 320, Barris, Salvador-BA, CEP: 40.070-200.

Observação
1. A cópia da certidão de óbito poderá ser enviado ao seguinte e-mail: registro@crc-ba.org.br. 
2. O cancelamento do registro pro�ssional de titular de organização contábil de responsabilidade 
individual acarreta o mesmo efeito ao seu registro cadastral, bem como a baixa da organização 
contábil de responsabilidade coletiva, cujos sócios remanescentes ou sucessores não sejam
contadores ou técnicos em contabilidade.
3. A baixa de Registro Cadastral de organização contábil de responsabilidade coletiva poderá 
ocorrer se não for realizada a devida alteração contratual pelo(s) sócio(s) remanescente(s).
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Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Contato
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4

5.3.11 COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OUTRA 
JURISDIÇÃO (ESTADO)

Serviço oferecido
Para a execução de serviços contábeis em jurisdição diversa daquela onde o contador ou técnico
em contabilidade possui seu registro, é obrigatória a comunicação prévia ao CRC de destino, de 
forma eletrônica, por intermédio do site do CRC de origem (CRCBA).

Embasamento legal
Decreto-Lei nº 9295/46 e Resolução CFC n.º 1.554, de 06 de dezembro de 2018.

Usuário
Pro�ssional da contabilidade registrado no CRCBA que vai executar seus serviços em outra jurisdi-
ção. 

Requisitos para acessar o serviço
1) O exercício da atividade pro�ssional na jurisdição do CRCBA e o exercício eventual ou temporá-
rio em qualquer parte do território nacional;
2) manutenção do registro pro�ssional, ativo e regular, no CRC de origem (CRCBA).

Processamento do serviço
Para realizar a comunicação do exercício pro�ssional em outra jurisdição (estado), é necessário 
preencher o requerimento via web no site do CRC de origem (CRCBA), de acordo com a informa-
ção disponível na opção “Comunicação do exercício pro�ssional em outra jurisdição”, no seguinte 
link: http://www.crcba.org.br/new/institucional-2/registro/registro-pessoa-�sica/comunicacao
-para-o-exercicio-pro�ssional-em-outra-jurisdicao/ 

Prazo para prestação do serviço
Imediato por meio do sítio corporativo do CRCBA. 
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Forma de prestação do serviço:
Serviço online.

Local de acesso
Site do CRCBA: http://www.crcba.org.br/new/institucional-2/registro/registro-pessoa-�sica/com
unicacao-para-o-exercicio-pro�ssional-em-outra-jurisdicao/.

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Contato
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4034
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5.3.12 CERTIDÕES

Serviço oferecido
Certidão de inteiro teor dos assentamentos cadastrais fornecido pelo CRCBA ao contador ou téc-
nico em contabilidade registrado.

Embasamento legal
Resolução CFC nº 1.554, de 06 de dezembro de 2018 (artigo 33).

Usuário
Pro�ssional da contabilidade registrado no CRCBA. 

Requisitos para acessar o serviço
Apresentar requerimento, contendo a �nalidade do pedido.

Processamento do serviço
Requerer na sede do CRCBA ou por meio de e-mail, informando a �nalidade do pedido.

Prazo para prestação do serviço
Em até 03 (três) dias úteis, contador a partir do protocolo ou recebimento de e-mail. 

Forma de prestação do serviço:
Atendimento presencial ou via e-mail.

Local de acesso
Sede do CRCBA: Rua do Salete, 320, Barris, Salvador-BA, CEP: 40.070-200.

Observação
O CRCBA não cobra pela emissão de certidões.

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Contato
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4
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5.3.13 CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Serviço oferecido
Certidão referente à regularidade no CRCBA, fornecida pela autarquia ao pro�ssional da contabi-
lidade ou organização contábil registrado

Embasamento legal
Resolução CFC n.º 1.554, de 06 de dezembro de 2018;
Resolução CFC n.º 1.555 de 06 de dezembro de 2018.

Usuário
Pro�ssional da contabilidade registrado no CRCBA;
Organização contábil cadastrada no CRCBA. 

Requisitos para acessar o serviço
Estar em situação regular perante o CRCBA.

Processamento do serviço
Para emitir uma certidão de regularidade, é necessário acessar o sítio corporativo do CRCBA, 
www.crcba.org.br, selecionar o menu “Serviços”, a opção “Certidão de Regularidade”, depois 
“Emitir Certidão de Regularidade”, e por �m, no campo “Acesso Público ao Cadastro do CRCBA”, 
selecionar pro�ssional ou organização contábil.

Prazo para prestação do serviço
Acesso imediato pelo sítio corporativo do CRCBA. 

Forma de prestação do serviço:
Serviço online.

Local de acesso
Sítio do CRCBA: https://servicos.crcba.org.br/spwBA/ConsultaMenu/consultaMENU.aspx .

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Contato
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033
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5.3.14 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Serviço oferecido
Atualização online de endereços, telefones e e-mail.

Embasamento legal
Decreto-Lei nº 9295/46, Resolução CFC nº 1.554/18 e 1555/18.

Usuário
Pro�ssionais da contabilidade com registro ativo no CRCBA.
Organização contábil com registro ativo no CRCBA. 

Requisitos para acessar o serviço
Acessar o “Atendimento on-line”, no sítio corporativo do CRCBA, por meio do número de registro 
e de senha pessoal.

Processamento do serviço
O pro�ssional da contabilidade ou organização contábil deve acessar o sítio corporativo do CRC
BA, www.crcba.org.br, acessar o “Atendimento on-line”, selecionar a opção “Contatos”, realizar 
as alterações necessárias e salvá-las, para o processamento da informação na base de dados do 
CRCBA.

Prazo para prestação do serviço
Acesso imediato pelo sítio corporativo do CRCBA. 

Forma de prestação do serviço:
Serviço online.

Local de acesso
Atendimento on line, através do sítio corporativo do CRCBA.

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Contato
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033

CARTA DE SERVIÇOS
AO CIDADÃO  | 44



5.3.15 REGISTRO DE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Serviço oferecido
Registro cadastral de pessoa jurídica, matriz ou �lial, que explora serviços contábeis, segundo 
normas vigentes.

Abrange os seguintes serviços que encontram-se detalhados na Resolução CFC 1555/2018: registro 
cadastral, registro de �lial, transferência de registro, comunicado do registro cadastral em outra 
jurisdição, alteração, baixa, cancelamento e restabelecimento de registro cadastral de organizações 
contábeis.

5.3.16 REGISTRO CADASTRAL - SOCIEDADE

Serviço oferecido
É o registro concedido pelo CRCBA à sede da sociedade que possua em seus objetivos a prestação 
de serviços contábeis.

Embasamento legal
Decreto-Lei nº 9295/1946;
Resolução CFC n.º 1.555 de 06 de dezembro de 2018.

Usuário
Organização contábil.

Requisitos para acessar o serviço
As organizações contábeis serão integradas por:
. pro�ssionais da contabilidade; e
. pro�ssionais da contabilidade com outros pro�ssionais de outras pro�ssões regulamentadas, des-
de que estejam registrados nos respectivos órgãos de �scalização, buscando-se a reciprocidade 
dessas pro�ssões.
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Somente será concedido registro a organizações contábeis que possuam pro�ssionais de outras 
pro�ssões quando:
. constar entre os seus objetivos a atividade contábil;
. os pro�ssionais da contabilidade forem detentores da maioria do capital social;
. não existir débito junto ao Conselho Regional de Contabilidade em nome dos pro�ssionais da 
contabilidade (titular, sócios e responsáveis técnicos) e os registros estiverem ativos.

A pessoa jurídica que tiver entre seus objetivos a atividade contábil poderá participar de socieda-
de contábil condicionada a possuir registro ativo e regular no Conselho Regional de Contabilida-
de.

Processamento do serviço
Para solicitar o registro, antes de comparecer na Sede ou nas Delegacias do CRCBA, é necessário 
acessar o sítio corporativo do CRCBA, www.crcba.org.br, e preencher o requerimento que se 
encontra disponível para download.

Em seguida, deverá protocolar no CRCBA o requerimento acompanhado da documentação espe-
ci�cada na Resolução CFC 1555/2018:
1) Ato constitutivo, original e cópias, bem como suas alterações, ou contrato consolidado, devida-
mente registrados no órgão competente;
2) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
3) Comprovante de responsabilidade técnica realizada através de Contrato Social, Estatuto, Con-
trato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço celebrado entre as partes (nos casos de 
associações de pro�ssionais da contabilidade com outros pro�ssionais de outras pro�ssões regu-
lamentadas);
4) cópias de documento de identidade o�cial, comprovante de residência e comprovação de 
registro em conselho de pro�ssão regulamentada dos sócios que não são pro�ssionais da conta-
bilidade;
5) Comprovante de recolhimento da taxa de registro e anuidade proporcional.

A organização contábil que tenha por domicílio endereço residencial deverá, no requerimento de 
registro, autorizar a entrada da Fiscalização do CRCBA em suas dependências.

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram a regula-
rização do processo, por parte do pro�ssional. 
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Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCBA: Rua do Salete, 320, Barris, Salvador-BA, CEP: 40.070-200.

Observação
1) A pessoa jurídica constituída sob a forma de Sociedade Anônima (S/A) não será concedido 
registro cadastral;
2) As cooperativas de trabalho, constituídas na forma da lei, para execução de serviços contábeis, 
para obter o registro em Conselho Regional de Contabilidade, deverão ter em seu quadro de 
cooperados somente pro�ssionais da contabilidade devidamente registrados em CRCs. E, em 
caso de qualquer alteração ocorrida no quadro de cooperados ou no Estatuto, os instrumentos 
que deram causa deverão ser averbados no CRC de sua jurisdição.

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Contato
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4034
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5.3.17 REGISTRO CADASTRAL – EMPRESÁRIO E EIRELI

Serviço oferecido
É o concedido pelo CRCBA da jurisdição no qual se encontra localizada a sede da entidade em 
presarial compreendendo as seguintes categorias:
1. Empresário Individual – é a pessoa física, pro�ssional da Contabilidade que execute suas ativida-
des independentemente do local e do número de empresas ou serviços sob sua responsabilidade, 
de acordo com a Lei nº 10.406/2002;
2. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI – é a pessoa jurídica unipessoal, 
pro�ssional da contabilidade que executa suas atividades independentemente do local e do 
número de empresas ou serviços sob a sua responsabilidade, de acordo com a Lei nº 12.441/11.

Embasamento legal
Decreto-Lei nº 9295/46, Lei nº 10.406/2002, Lei nº 12.441/11 e Resolução CFC nº 1.555/18.

Usuário
Organização contábil.

Processamento do serviço
Para solicitar o registro cadastral de Empresário ou Eireli, antes de comparecer na Sede ou nas 
Delegacias do CRCBA, é necessário acessar o sítio corporativo do CRCBA, www.crcba.org.br, e 
preen-
cher o requerimento que se encontra disponível para download.

Em seguida, deverá protocolizar no CRCBA, o requerimento acompanhado da documentação 
especi�cada na Resolução CFC 1555/2018:
a.  Ato constitutivo, original e cópias, bem como suas alterações, ou contrato consolidado, devida-
mente, devidamente registrados no órgão competente;
b.  Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c.  Comprovante de recolhimento da taxa de registro;
d.  Comprovante de recolhimento da anuidade proporcional – Somente para EIRELI.

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram a regulari-
zação do processo, por parte do pro�ssional. 
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Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCBA: Rua do Salete, 320, Barris, Salvador-BA, CEP: 40.070-200.

Observação
1. Caso haja débito em nome do titular ou, ainda, de outra Organização Contábil a que este esteja 
vinculado, somente será concedido o Registro Cadastral após regularizar a situação;
2. Não é devido o valor de anuidade ao Empresário Individual.

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Contato
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4034
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5.3.18 REGISTRO DE FILIAL

Serviço oferecido
É o registro concedido pelo CRCBA quando a �lial da organização contábil estiver estabelecida no 
estado da Bahia.

Embasamento legal
Decreto-Lei nº 9295/46 e Resolução CFC nº 1.555/2018.

Usuário
Organização contábil.

Requisitos para acessar o serviço
Para solicitar o registro cadastral de �lial, antes de comparecer na Sede ou nas Delegacias do 
CRCBA, é necessário acessar o sítio corporativo do CRCBA, www.crcba.org.br, e preencher o 
requerimento que se encontra disponível para download.

Em seguida, deverá protocolizar no CRCBA, o requerimento acompanhado da documentação 
especi�cada na Resolução CFC 1555/2018:
1.  ato constitutivo, original e cópia, bem como suas alterações, ou contrato consolidado, devida-
mente registrados no órgão competente;
2. comprovação de responsabilidade técnica (Artigo 3º, parágrafo 1º da Resolução CFC nº 
1.555/2018);
3.  cópias de documento de identidade o�cial, comprovante de residência e comprovação de 
registro em conselho de pro�ssão regulamentada dos sócios não são pro�ssionais da contabilida-
de;
4.  comprovante de pagamento da taxa de registro e anuidade proporcional.

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram a regula-
rização do processo, por parte do pro�ssional. 

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.
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Local de acesso
Sede do CRCBA: Rua do Salete, 320, Barris, Salvador-BA, CEP: 40.070-200.

Observação
1. Somente será deferido o Registro de Filial quando a organização contábil e o pro�ssional da 
contabilidade (titular, sócio e responsável técnico) estiverem em situação regular no CRC;
2. Havendo qualquer alteração na organização contábil ou dos responsáveis técnicos pela �lial, 
deve o fato ser averbado no CRC de origem e da �lial na Bahia.

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Contato
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4034
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5.3.19 REGISTRO CADASTRAL TRANSFERIDO

Serviço oferecido
É o registro concedido pelo CRCBA na qual a Bahia é a nova jurisdição da sede da Organização  
Contábil.

Embasamento legal
Decreto-Lei nº 9295/46 e Resolução CFC nº 1.555/2018.

Usuário
Organização contábil.

Requisitos para acessar o serviço
Para solicitar o registro cadastral transferido, antes de comparecer na Sede ou nas Delegacias do 
CRCBA, é necessário acessar o sítio corporativo do CRCBA, www.crcba.org.br, e preencher o 
requerimento que se encontra disponível para download.
Em seguida, deverá protocolizar no CRCBA, o requerimento acompanhado da documentação 
especi�cada na Resolução CFC 1555/2018:
1.  ato constitutivo, original e cópia, bem como suas alterações, ou contrato consolidado, devida-
mente registrados no órgão competente;
2.  comprovação de responsabilidade técnica (Artigo 3º, parágrafo 1º da Resolução CFC nº 1.555/
2018);
3.  cópias de documento de identidade o�cial, comprovante de residência e comprovação de 
registro em conselho de pro�ssão regulamentada dos sócios não são pro�ssionais da contabilida-
de;
4. comprovante de pagamento da taxa de registro e anuidade proporcional.

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram a regula-
rização do processo, por parte do pro�ssional. 

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.
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Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCBA: Rua do Salete, 320, Barris, Salvador-BA, CEP: 40.070-200.

Observação
A transferência somente será concedida estando regular a organização contábil e o pro�ssional
da contabilidade (titular, sócio e responsável técnico).

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Forma de comunicação
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4034
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5.3.20 COMUNICAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO 
EM OUTRA JURISDIÇÃO

Serviço oferecido
Para a execução de serviços em jurisdição diversa daquela onde a organização contábil está sedia-
da, é obrigatória a comunicação prévia ao CRC de destino, de forma eletrônica, por intermédio do 
site do CRC de origem (CRCBA).

Embasamento legal
Decreto-Lei nº 9295/46 e Resolução CFC 1555/2018.

Usuário
Organização contábil.

Requisitos para acessar o serviço
Situação regular do titular, sócios pro�ssionais da contabilidade e dos responsáveis técnicos junto 
ao CRCBA e situação regular da organização contábil junto ao CRCBA.

Processamento do serviço
Para solicitar a comunicação de exercício pro�ssional em outra jurisdição, é necessário acessar o 
sitío corporativo do CRCBA e seguir as instruções, que também se encontram disponíveis na opção 
“Comunicação para a execução de serviço em outra jurisdição”, conforme link a seguir: 
http://www.crcba.org.br/new/institucional-2/registro/registro-pessoa-juridica/comunicacao-para
-a-execucao-de-servicos-em-outra-jurisdicao/ 

Prazo para a prestação do serviço
Serviço on line.

Forma de prestação do serviço
Sítio do CRCBA: http://www.crcba.org.br/new/institucional-2/registro/registro-pessoa-juridica/
comunicacao-para-a-execucao-de-servicos-em-outra-jurisdicao/ .

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Contato
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4034
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5.3.21 ALTERAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL

Serviço oferecido
É toda e qualquer alteração que implique mudança nos dados cadastrais da Organização Contábil, 
inclusive a que disponha sobre mudança de responsabilidade técnica.

Embasamento legal
Decreto-Lei nº 9295/46 e Resolução CFC nº 1.555/2018.

Usuário
Organização contábil.

Processamento do serviço
Para solicitar a alteração de registro cadastral, antes de comparecer na Sede ou nas Delegacias do
CRCBA, é necessário acessar o sítio corporativo do CRCBA, www.crcba.org.br, e preencher o reque-
rimento que se encontra disponível para download.
Em seguida, deverá protocolizar no CRCBA, o requerimento acompanhado da documentação 
especi�cada na Resolução CFC 1555/2018:
1. documentação que originou a alteração;
2. comprovante de pagamento da taxa de alteração.

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram a regulari-
zação do processo, por parte do pro�ssional. 

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCBA: Rua do Salete, 320, Barris, Salvador-BA, CEP: 40.070-200.

Observação
1. A alteração decorrente de mudança de endereço será efetuada sem ônus para o requerente;
2. Toda e qualquer alteração nos atos constitutivos da organização contábil será objeto de averba-
ção no CRCBA, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do registro.
3. Só será concedida a alteração se os sócios pro�ssionais da contabilidade estiverem regulares e 
ativos no CRCBA.

CARTA DE SERVIÇOS
AO CIDADÃO  | 55



Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Contato
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4034

5.3.22 BAIXA DE REGISTRO CADASTRAL

Serviço oferecido
É o ato de suspensão temporária das atividades na área contábil e ocorrerá nos casos de:
I – baixa do registro pro�ssional do titular de organizações contábeis;
II – suspensão temporária de atividades sociais;
III – cessação da atividade de organização contábil; e
IV – em caso de vacância de sócio, pro�ssional da contabilidade, e não averbada a sua substituição 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Embasamento legal
Decreto-Lei nº 9195/46 e Resolução CFC 1555/2018.

Usuário
Organização contábil.

Processamento do serviço
Para solicitar a baixa do registro cadastral, antes de comparecer na Sede ou nas Delegacias do 
CRCBA, é necessário acessar o sítio corporativo do CRCBA, www.crcba.org.br, e preencher o reque-
rimento que se encontra disponível para download.
Em seguida, deverá protocolar no CRCBA o requerimento acompanhado do comprovante de 
interrupção das atividades.

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram a regula-
rização do processo, por parte do pro�ssional. 

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.
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Local de acesso
Sede do CRCBA: Rua do Salete, 320, Barris, Salvador-BA, CEP: 40.070-200.

Observação
A anuidade da organização contábil será devida, proporcionalmente, se requerida a baixa até 
31 de março e, integralmente, após essa data.

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Contato
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4034
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5.3.23 CANCELAMENTO DE REGISTRO CADASTRAL

Serviço oferecido
O cancelamento do registro é o ato de encerramento de�nitivo das atividades e ocorrerá nos casos 
de:
I – encerramento de atividade mediante cancelamento do CNPJ;
II – mediante abertura de processo por iniciativa do CRCBA, em caso de falecimento ou cassação 
de todos os sócios pro�ssionais da contabilidade; e
III – distrato social ou requerimento de cancelamento devidamente registrado no órgão compe-
tente.

Embasamento legal
Decreto-Lei 9295/46 e Resolução CFC 1555/2018

Usuário
Organização contábil.

Processamento do serviço
Para solicitar o cancelamento do registro cadastral, antes de comparecer na Sede ou nas Delega-
cias do CRCBA, é necessário acessar o sítio corporativo do CRCBA, www.crcba.org.br, e preencher
o requerimento que se encontra disponível para download.
Em seguida, deverá protocolizar no CRCBA, o requerimento acompanhado do comprovante de 
encerramento de�nitivo das atividades.

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram a regulari-
zação do processo, por parte do pro�ssional. 

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCBA: Rua do Salete, 320, Barris, Salvador-BA, CEP: 40.070-200.

Observação
A anuidade da organização contábil será devida, proporcionalmente, se requerida a baixa até 31 
de março e, integralmente, após essa data.
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Contato
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4034

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

5.3.24 RESTABELECIMENTO DE REGISTRO CADASTRAL

Serviço oferecido
É o ato pelo qual o registro cadastral baixado por qualquer motivo retorna à condição de ativo.

Embasamento legal
Decreto-Lei nº 9295/46 e Resolução CFC 1.555/2018.

Usuário
Organização contábil.

Processamento do serviço
Para solicitar o restabelecimento de registro cadastral, antes de comparecer na Sede ou nas Dele-
gacias do CRCBA, é necessário acessar o sítio corporativo do CRCBA, www.crcba.org.br, e preen-
cher o requerimento que se encontra disponível para download.
Em seguida, deverá protocolizar no CRCBA, o requerimento acompanhado da documentação 
especi�cada na Resolução CFC 1555/2018:
1.  ato constitutivo, original e cópia, bem como suas alterações, ou contrato consolidado, devida-
mente registrados no órgão competente;
2.  Comprovação de registro no CRC de origem;
3.  inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
4.  comprovação da responsabilidade técnica (artigo 3°, parágrafo 1º, da Resolução CFC 
1555/2018);
5.  cópias de documento de identidade o�cial, comprovante de residência e comprovação de 
registro em conselho de pro�ssão regulamentada dos sócios que não são pro�ssionais da contabi-
lidade;
6.  comprovante de pagamento da taxa de restabelecimento e anuidade proporcional.

Prazo para a prestação do serviço
Em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo da solicitação ou da data do último protocolo de 
saneamento do processo, caso tenham sido apontadas irregularidades que acarretaram a regulari-
zação do processo, por parte do pro�ssional. 
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Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial ou via Correios.

Local de acesso
Sede do CRCBA: Rua do Salete, 320, Barris, Salvador-BA, CEP: 40.070-200.

Observação
Para requerer o restabelecimento do Registro, a organização contábil e o pro�ssional da conta-
bilidade (titular, sócio e responsável técnico) deverão estar regulares no CRCBA.

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Contato
E-mail: registro@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4033/4034
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5.3.25 CADASTRO NACIONAL DE AUDITORES 
INDEPENDENTES 

Serviço oferecido
Serviço oferecido:
Cadastro de pro�ssionais que atuam no mercado de Auditoria Independente, permitindo ao 
Sistema CFC/CRCs conhecer a distribuição geográ�ca desses pro�ssionais, como atuam no mer-
cado e o nível de responsabilidade de cada um, disponibilizando essas informações aos Conse-
lhos Regionais de Contabilidade, para que estes possam �scalizar o exercício pro�ssional com 
mais e�cácia.
Compete, exclusivamente, ao CFC a manutenção, a avaliação periódica e a regulamentação do 
CNAI.

Embasamento legal
Resolução CFC n.º 1.495, de 20 de novembro de 2015.
Norma Brasileira de Contabilidade – NBC PA 13 (R2), de 21 de agosto de 2015.

Usuário
Contador regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Requisitos para acessar o serviço
Contador com registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e aprovação no Exame de 
Quali�cação Técnica.

Processamento do serviço
O registro no CNAI indicará as habilitações técnicas para atuação no âmbito das atividades de 
Auditoria Independente, de acordo com as seguintes especi�cações:
– Quali�cação Técnica Geral – confere ao contador o reconhecimento de capacitação geral para 
atuação em atividades de Auditoria Independente;
– Quali�cação Técnica para atuação no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – confe-
re ao contador o reconhecimento de capacitação especí�ca para atuação em Auditoria Indepen-
dente de empresas que atuam no âmbito do mercado de valores mobiliários sujeitos ao controle 
da CVM;
– Quali�cação Técnica para atuação no âmbito do Banco Central do Brasil (BCB) – confere ao 
contador o reconhecimento de capacitação especí�ca para atuação em Auditoria Independente 
de instituições �nanceiras e nas demais entidades autorizadas a funcionar pelo BCB;
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– Quali�cação Técnica para atuação no âmbito da Superintendência de Seguros Privados (Susep) 
confere ao contador o reconhecimento de capacitação especí�ca para atuação em Auditoria Inde-
pendente nas sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e nas entidades abertas de 
previdência complementar, reguladas pela Susep.
Para a manutenção do cadastro em cada uma das especi�cações, o pro�ssional deverá comprovar, 
anualmente, a sua participação em Educação Pro�ssional Continuada (EPC), nos termos estabeleci-
dos na NBC PG 12 (R3).

Prazo para a prestação do serviço
Concessão da inscrição: contador aprovado no Exame de Quali�cação Técnica será inscrito de 
forma automática no CNAI do CFC, a partir da data de publicação do resultado no Diário O�cial da 
União.
Certidão: imediatamente após a inclusão no Sistema do CNAI.

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio do Sistema informatizado do CNAI. O Sistema permite consultar 
pro�ssionais cadastrados no CNAI, bem como emitir certidão.

Local de acesso
Portal do CFC: http://cfc.org.br/registro/cnai/
Sistema de cadastro: http://www1.cfc.org.br/sisweb/siscnai/menu.aspx

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Contato
E-mail: registro@cfc.org.br Telefone: (61) 3314-9415
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5.3.26 CADASTRO NACIONAL DE PERITOS

Serviço oferecido
Cadastro para oferecer ao Poder Judiciário e à sociedade uma lista de pro�ssionais quali�cados 
que atuam como Peritos Contábeis, permitindo ao Sistema CFC/CRCs identi�cá-los e assim dar 
maior celeridade à ação do Judiciário, uma vez que se poderá conhecer, geogra�camente e por 
especialidade, a disponibilidade desses pro�ssionais.

O CNPC se justi�ca tendo em vista o novo Código de Processo Civil Brasileiro (CPC), que entrou 
em vigor no dia 18 de março de 2016, determinando que os juízes sejam assistidos por peritos 
quando a prova do fato depender de conhecimento especí�co e que os tribunais consultem os 
conselhos de classe para formar um cadastro desses pro�ssionais.
Compete, exclusivamente, ao CFC a manutenção, a avaliação periódica e a regulamentação do 
CNPC.

Embasamento legal
Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) e Resolução CFC n.º 1.502, de 19 de fevereiro de 2016.
Norma Brasileira de Contabilidade, NBC PP 02, de 21 de outubro de 2016.

Usuário
Contador regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Requisitos para acessar o serviço
Ser contador com registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e aprovação no Exame 
de Quali�cação Técnica.

Processamento do serviço
A aprovação no Exame de Quali�cação Técnica para Perito Contábil assegura ao contador o regis-
tro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis do Conselho Federal de Contabilidade.

Para manutenção do cadastro no CNPC, o pro�ssional deverá comprovar, anualmente, a sua parti-
cipação em Educação Pro�ssional Continuada (EPC), nos termos estabelecidos na NBC PG 12 (R3), 
a partir de 1º de janeiro de 2018.

Prazos para a prestação do serviço
Concessão da inscrição: contador aprovado no Exame de Quali�cação Técnica será inscrito de 
forma automática no CNPC do CFC, a partir da data de publicação do resultado no Diário O�cial 
da União.
Certidão: imediatamente após a inclusão no Sistema do CNPC.

CARTA DE SERVIÇOS
AO CIDADÃO  | 63



Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio do sistema informatizado do CNPC. O sistema permite consultar 
pro�ssionais cadastrados no CNPC, bem como emitir certidão.

Local de acesso
Portal do CFC: http://cfc.org.br/registro/cnpc/
Sistema de cadastro: http://www1.cfc.org.br/sisweb/Registro/AcessoExterno

Área responsável
Vice-Presidência de Registro.

Forma de comunicação
E-mails: cnpc@cfc.org.br l registro@cfc.org.br
Telefone: (61) 3314-9415
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5.4 FISCALIZAÇÃO, ÉTICA E DISCIPLINA

5.4.1 FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Serviço oferecido
A �scalização do exercício da pro�ssão contábil tem como compromisso legal atuar como fator de 
proteção à sociedade e combater o mau pro�ssional por meio de efetividade dos procedimentos 
�scalizatórios.
O Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia atua em sua jurisdição, conforme as 
diretrizes emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
As ações �scalizatórias são desenvolvidas com o objetivo de que, em um ciclo de 03 (três) anos, 
todas as organizações contábeis sejam �scalizados pelo menos uma vez.
Contudo, não há como descobrir todas as impropriedades sem a ajuda da sociedade e de outros
pro�ssionais. Nesse sentido, é necessário que o usuário formalize denúncia para que o CRCBA 
tome as providências para combater o pro�ssional irregular.  
A �scalização consiste em veri�car a regularidade cadastral e a execução de trabalhos técnicos 
privativos dos pro�ssionais da contabilidade, entre eles: auditoria contábil, perícia contábil, escri-
turação contábil, contrato de prestação de serviço e emissão de Decore. Além deste, outros proje-
tos compõem a base de diligências a serem cumpridas pelo Regional, dentre eles a �scalização de 
empresas não contábeis, entidades sem �ns lucrativos, órgãos públicos, escritórios sem cadastros, 
etc. 

Embasamento legal
Decreto Lei n.º 9.295/46;
Resolução CFC no 1.309/2010;
Manual de Procedimentos Processuais do Sistema CFC/CRCs – 2003;
Manual de Fiscalização.

Usuário
Pessoas Físicas ou Pessoas Jurídicas cujo procedimento �scalizatório e/ou processual esteja em 
curso.

Requisitos para acessar o serviço
Os interessados serão orientados sobre o andamento e acesso às informações das �scalizações 
eletrônicas e dos processos administrativos de �scalização. O atendimento poderá, também, ser 
presencial. 
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Quanto à denúncia, esta poderá ser apresentada por qualquer pessoa, física ou jurídica, contrapro-
�ssional da contabilidade ou escritório de contabilidade, ou contra aquele que oferece serviços 
contábeis, sempre que evidenciar alguma conduta em desacordo com a ética e a disciplina pro�s-
sional, utilizando formulário fornecido pelo CRCBA ou por escrito, em duas vias, mediante requeri-
mento assinado dirigido ao presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da 
Bahia, contendo: 
a) nome, quali�cação, endereço e  telefone  do denunciante;
b) nome e endereço do pro�ssional ou do escritório de contabilidade denunciado, mencionando-
se, neste caso, o nome do pro�ssional da contabilidade responsável; 
c) lista dos serviços contratados;
d) data de contratação dos serviços;
e) descrição pormenorizada das irregularidades e circunstâncias em que foram constatadas;
f) documentos hábeis que comprovem a prática da infração; 
g) instrumento de procuração, caso a denúncia seja feita por  representante legal do denunciante. 
Existe a possibilidade de efetuar a comunicação da irregularidade por meio do e-mail 
�scalizacao@crc-ba.org.br descrevendo com a maior quantidade de detalhes o que está aconte-
cendo. A diferença básica da denúncia formal para a comunicação de irregularidade é que esta 
última é feita de forma anônima, �cando a  critério  da  �scalização a abertura do procedimento de 
veri�cação, sendo que o informante não tem acesso aos resultados obtidos pela Fiscalização.

Processamento do serviço
Um processo administrativo de �scalização será aberto tendo por lastro a averiguação de uma 
ocorrência por iniciativa do CRCBA (E-Fiscalização ou visita de Fiscalização no local) ou a investiga-
ção de um fato denunciado. 
Na apuração da denúncia, a autoridade competente poderá solicitar diligências e indicar provas a 
serem analisadas no curso do processo de �scalização.
Sendo a denúncia manifestamente improcedente, será arquivada de ofício.
Quando as denúncias de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idên-
ticos, poderão ser formuladas em um único requerimento.
O processo de �scalização inicia-se com a lavratura de auto de infração, que é o documento hábil 
para a autuação e descrição de prática infracional, cujos indícios de autoria, materialidade e  tipici-
dade estejam caracterizados. 
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Uma vez lavrado o auto de infração é facultada ao autuado a apresentação de defesa no processo 
administrativo de �scalização no prazo de 15 (quinze) dias. Após o recebimento da defesa, ou 
vencido o prazo sem a sua apresentação, os autos são encaminhados à autoridade responsável 
pela sua instrução, que realiza o saneamento.
Saneado o processo e encerrada a instrução, os autos são distribuídos ao conselheiro relator, que 
pode propor a conversão do julgamento em diligência para suprir eventuais dúvidas ou omissões 
acerca dos fatos.
Comprovada a regularização da infração, antes do julgamento de primeira instância, poderá o 
conselheiro relator propor o arquivamento do feito.
Todavia, havendo a penalização cabe recurso, no prazo de 15 dias, que será dirigido à autoridade
que proferiu a decisão.
Sendo mantida a penalidade, o recurso será encaminhado ao CFC como ultima instância adminis-
trativa. 

Prazos para a prestação do serviço
. Apresentação de denúncia: a qualquer momento, desde que atendidas as exigências das normas 
de Fiscalização.
. Noti�cação: 15 (quinze) dias, a partir da data de cienti�cação.
. Defesa de auto de infração: 15 (quinze) dias, a partir da data da cienti�cação do auto. 
. Distribuição - Conselheiro Relator: 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da defesa 
ou após vencido o prazo sem a sua apresentação, prorrogável por mais 30 (trinta) dias.
. Julgamento - Conselheiro Relator: 60 (sessenta) dias, após a distribuição dos autos, o CRC tem o 
prazo de até duas reuniões Plenárias Ordinárias para decidir, salvo prorrogação por  igual  período 
expressamente motivada. Para �ns de contagem  do  prazo,  considerar-se-á  apenas uma reunião 
Plenária Ordinária mensal.
. Sustentação Oral: Requerida por escrito quando da interposição do recurso e obedece aos 
seguintes requisitos: ciência ao autuado do local, data e hora em que o julgamento irá ocorrer, 
com
antecedência mínima de 10 (dez) dias.
. Pedido de Reti�cação: Dos relatos prolatados nos processos de �scalização pode o autuado 
requerer Pedido de Reti�cação, dentro de 10 dias da intimação para que o relator, revisor ou autor
do voto vencedor se manifeste se houver obscuridade, contradição ou omissão entre a decisão e 
os fundamentos apresentados.
. Análise do Pedido de Reti�cação: O conselheiro relator, revisor ou autor do  voto  vencedor deve 
apreciá-lo no prazo de até 2 (duas) reuniões do colegiado que julgou o processo.

Forma de prestação do serviço
Atendimento presencial no CRCBA para a entrega do requerimento de denúncia.
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Local de acesso
Site do CRCBA
http://www.crcba.org.br

Sistema de acesso à Fiscalização do CRCBA
http://www.crcba.org.br/new/institucional-2/�scalizacao/

Área responsável
Vice-Presidência de Fiscalização, Ética e Disciplina.

Contato
E-mail: �scalizacao@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4020
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5.4.2 DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE 
PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS (DECORE) 

Serviço oferecido
Documento contábil destinado a fazer prova de informações sobre percepção de rendimentos, 
em favor de pessoas físicas. Sua emissão é feita por pro�ssionais da contabilidade. A declaração é 
emitida como comprovação de rendimento de pró-labore, distribuição de lucros, honorários, 
atividades rurais, extrativistas, comissões, renda de aluguéis, rendimento de aplicações �nancei-
ras, venda de imóveis ou móveis, aposentadoria e benefícios de previdência pública ou privada, 
do microempreendedor individual, declaração de imposto de renda de pessoa física, rendimen-
tos com vínculo empregatício, rendimentos auferidos no exterior, renda recebida por padres, 
pastores e ministros religiosos, pensionistas, royalties, pagamento a autônomos cooperados e 
bolsistas. 

Embasamento legal
Resolução CFC n.º 1.364, de 25 de novembro de 2011. 

Usuário
Pro�ssional da contabilidade regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado da Bahia (CRCBA). 

Requisitos para acessar o serviço
O pro�ssional da contabilidade poderá emitir a Decore por meio do sítio do Conselho Regional de 
Contabilidade do registro originário ou do originário transferido ou do registro provisório ou do 
registro provisório transferido, desde que ele e a organização contábil, da qual seja sócio e/ou 
proprietário e/ou responsável técnico com vínculo empregatício, não possuam débito de qual-
quer natureza perante o Conselho Regional de Contabilidade autorizador da emissão. É vedada a 
emissão de Decore por pro�ssionais da contabilidade com registro baixado ou suspenso, até o 
restabelecimento do registro, bem como aquele que tenha seu exercício pro�ssional cassado. 
Somente o pro�ssional da contabilidade que possui certi�cação digital do tipo A3, poderá utilizar 
o serviço de emissão de DECORE.

Processamento do serviço
Para emitir a Decore, o pro�ssional pode acessar a página do Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado da Bahia, www.crcba.org.br, e acessar o menu “Serviços”, opção “Decore Eletrônica”,  
item “Emitir Decore” ou diretamente no link: http://sistemas.cfc.org.br/login/. Neste espaço, o 
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acesso será permitido com certi�cação digital e-CPF, do CPF ou por meio de CPF e senha do pro�s-
sional. Caso ou por meio de CPF e senha do pro�ssional. Caso o usuário não possua senha, ou a 
tenha esquecido, deverá acionar a opção de recuperar senha, assim, con�rmar seus dados cadas-
trais para receber uma senha provisória. Com esta senha provisória, acessará o sistema e 
recomenda-se alterar a senha para uma de�nitiva na pasta de “Controle de Acesso”. A partir desta
etapa, o pro�ssional está apto a emitir os documentos, que serão assinados digitalmente ao �nal 
do processo. A Decore será emitida, mediante assinatura com certi�cação digital do tipo A3, em 1 
(uma) via destinada ao bene�ciário, �cando o documento emitido armazenado no Banco de 
Dados do CRC à disposição para conferências futuras por parte da Fiscalização e para envio à Recei-
ta Federal do Brasil. 

Prazo para a prestação do serviço
Emissão: serviço on-line de emissão imediata pelo sistema. 
Validade da Decore: 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. 

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio do sistema informatizado da Decore. 

Local de acesso
Site do CRCBA: http://www.crcba.org.br/new/servicos-2/decore-eletronica-e-certidao-de-regula
ridade-do-pro�ssional/emitir-decore/ 
Sistema de emissão: http://sistemas.cfc.org.br

Sistema de acesso à Fiscalização do CRCBA
http://www.crcba.org.br/new/institucional-2/�scalizacao/

Área responsável
Vice-Presidência de Fiscalização, Ética e Disciplina. 

Contato
E-mail: �scalizacao@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4020
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5.4.3 DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE 
OPERAÇÕES AO COAF  

Serviço oferecido
Emissão de declaração de não ocorrência de operações suspeitas de lavagem de dinheiro ou 
�nanciamento ao terrorismo por meio da “Declaração Negativa” ou “Comunicação de não ocor-
rência” ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). 

Embasamento legal
Lei n.° 9.613, de 3 de março de 1998. 
Lei n.° 12.683, de 9 de julho de 2012. 
Resolução CFC n.º 1.530, de 22 de setembro de 2017. 

Usuário
São todos os pro�ssionais e organizações contábeis com registro ativo, que prestem, mesmo que 
eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou 
assistência, de qualquer natureza. O contador e técnico em contabilidade que atuam com vínculo 
empregatício em Organizações Contábeis, mesmo que exerçam atividades contábeis, NÃO estão 
obrigados a fazer a comunicação ao Coaf. 

Requisitos para acessar o serviço
A “declaração de não ocorrência” Coaf poderá ser feita diretamente no sistema desenvolvido pelo 
CFC. Todos pro�ssionais ativos acessam ao sistema por meio de certi�cação digital ou CPF e senha. 
Para a emissão não exige-se, até o momento, a utilização do certi�cado digital. Os requisitos míni-
mos de sistema para utilizar o Certi�cado Digital são: 
• Windows XP ou superior; 
• Google Chrome 20.0 ou Internet Explorer 8; 
• Processador 2GHz; 
• Memória RAM 512 MB; 
• Net Framework 4.0 ou superior.

Processamento do serviço
Para auxiliar os pro�ssionais, o CFC elaborou um manual e uma cartilha com as orientações deta-
lhadas sobre o novo sistema.  
O endereço do sistema para o preenchimento da “declaração de não ocorrência” de eventos 
suspeitos de lavagem de dinheiro ou �nanciamento ao terrorismo ao Coaf é http://sistemas. 
cfc.org.br. 
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A partir das informações iniciais, que esclarecem como deverá ser feito o acesso, por meio de senha 
provisória a ser enviada pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), o manual explica os passos 
necessários para o preenchimento da declaração. 
Os manuais de orientações, alteração de senha, utilização do certi�cado digital e o endereço para 
realizar o teste da assinatura eletrônica estão disponibilizados em http://cfc.org.br/coaf/. 

Prazo para a prestação do serviço
Declaração de não ocorrência: 1º a 31 de janeiro do exercício subsequente. 
Declaração de ocorrência: 24 horas, a partir do conhecimento da operação e conclusão da necessi-
dade de informar ao Coaf. 

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio do sistema informatizado para Declaração de Operações (Siscoaf).

Local de acesso
Portal do CFC: http://cfc.org.br/coaf/ 
Sistema para Declaração de não ocorrência: http://sistemas.cfc.org.br 
Sistema para Declaração de ocorrência: Sítio do Coaf (www.coaf.fazenda.gov.br) 

Área responsável
Vice-Presidência de Fiscalização, Ética e Disciplina. 

Contato
E-mail: �scalizacao@crc-ba.org.br 
Telefone: (71) 2109-4020 
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5.5 ATENDIMENTO DO CRCBA

Canais de Atendimento

Endereço
Rua do Salete, nº 320 – Barris CEP - 40.070.200 Salvador/Bahia

Horário de Funcionamento
8:00 às 17:00

Horário de Atendimento
Presencial – 8:30 às 16:45
Telefônico – 8:00 às 17:00

Portal do CRCBA
Através dele, o Pro�ssional conhece a estrutura do Regional, o planejamento estratégico, os prin-
cipais serviços, a legislação da pro�ssão contábil, publicações, informações sobre os eventos e as 
ações promovidos pelo Conselho, entre outras informações. http://www.crcba.org.br

Ouvidoria 
Disponível para o envio de sugestões, elogios, solicitações e reclamações.
http://www.crcba.org.br/ouvidoria

e-SIC
Disponível para o envio de pedidos de acesso à informação. 
http://www1.cfc.org.br/sisweb/esic/site/index.html 

Redes sociais
Facebook: facebook.com/CRCBA  
Instagram: @crcba 
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Principais contatos institucionais 

Divisão / Setor
Assessoria Jurídica
Atendimento
Cobrança
Comunicação
Contabilidade
Controladoria
Desenvolvimento Pro�ssional
Diretoria Executiva
Eventos
Financeiro
Fiscalização
Informática
Ouvidoria
Pessoal
Presidência
Registro e Cadastro
Secretaria da Presidência
Setor Operacional
Superintendência de Delegacias
Técnica

E-mail
juridico@crc-ba.org.br
atendimento@crc-ba.org.br
cobranca@crc-ba.org.br
comunicacao@crc-ba.org.br
contabilidade@crc-ba.org.br
controladoria@crc-ba.org.br
desenprof@crc-ba.org.br
diretoria@crc-ba.org.br
eventos@crc-ba.org.br
�nanceiro@crc-ba.org.br
�scalizacao@crc-ba.org.br
informatica@crc-ba.org.br
ouvidoria@crc-ba.org.br
pessoal@crc-ba.org.br
presidencia@crc-ba.org.br
registro@crc-ba.org.br
secretaria@crc-ba.org.br
setoroperacional@crc-ba.org.br
superintdel@crc-ba.org.br
tecnica@crc-ba.org.br

Principais contatos institucionais 

Compromisso com o Atendimento
Visando à melhoria da gestão e do atendimento de qualidade ao usuário, o CRCBA tem como 
compromissos: 

- Receber, avaliar, encaminhar e dar o tratamento adequado às sugestões, pedidos de acesso à 
informação, elogios, solicitações, reclamações sobre os serviços prestados pelo CRCBA e denún-
cias de Pro�ssionais, de forma a solucionar no menor prazo possível as solicitações. 
- Estabelecer e manter um canal de comunicação permanente, imparcial e transparente com os 
cidadãos que buscam os serviços do CRCBA. 
- Prestar os serviços e atender o usuário de forma adequada, observando os princípios da regulari-
dade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade e transparência. 
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- Realizar o atendimento ao usuário com equipe especializada com transparência, imparcialidade e 
justiça, zelando pelos princípios da ética, moralidade, legalidade, impessoalidade e e�ciência. 
- Em caso de atendimento presencial, realizar atendimento preferencial para gestantes, lactantes ou 
pessoas com crianças de colo, pessoas idosas (acima de 60 anos) e portadores de necessidades 
especiais (Lei n.º 10.048/2000 e Lei n.º 10.741/2003). 
- Manter uma central de atendimento telefônico, facilitando o acesso do cidadão ao CRCBA.

Serviços oferecidos 
. Teleatendimento: Canal de comunicação efetuada por meio da central telefônica, com opção de 
serviços de Registro, Cobrança e Anuidades, Fiscalização e Desenvolvimento Pro�ssional. 
. Fale Conosco: Sistema de comunicação escrita, onde o usuário se cadastra com número de regis-
tro, nome, telefone e e-mail de contato, e que apresenta serviços como consultas e solicitações, 
elogios, reclamações, sugestões e outros. 
. Atendimento Presencial: São situações em que o usuário necessita de orientações e esclareci-
mentos sobre determinados questionamentos de cobrança, �nanceiros, execução �scal, realização 
de registro, dentre outros protocolos de processos diversos. 
. E-mail: Canal de comunicação onde o pro�ssional também possui liberdade de registrar seus 
questionamentos.

Usuário 
Pro�ssional da contabilidade, organização contábil, estudante de Ciências Contábeis e sociedade. 

Acesso aos Serviços
Serviços exclusivos aos pro�ssionais registrados: 
. Registro: alterações diversas no cadastro (endereço, telefone, e-mail, categoria, carteira etc.);
. Financeiro: emissão de guia, parcelamento, consulta de pagamento, execução, etc;
. Diversos: envio de senha, desbloqueio de acesso, liberação de serviços, transferência, comunicação 
em outro estado etc;
. Consultas: cadastral, �nanceira, �scalização, eleição, desenvolvimento pro�ssional, andamento de 
protocolo etc.
Serviços abertos aos demais usuários: 
. Registro: documentação necessária para obtenção de registro.;
. Financeiro: valor de anuidade, taxas e emolumentos.;
. Diversos: participação em eventos, congressos, convenções etc;
. Consultas: endereços da sede, das delegacias regionais e locais, entidades congraçadas, Exame de 
Su�ciência, horário de funcionamento, veracidade de certidão de regularidade, pro�ssional regis-
trado e  etc;
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Acesso por meio do portal do CRCBA
 www.crcba.org.br 

Área Responsável
Vice-Presidência de Administração e Finanças

Contato
E-mail: atendimento@crc-ba.org.br
Telefone:(71)2109-4000
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5.6 SETOR DE COBRANÇA

O CRCBA através dos canais de atendimento telefônico e e-mail possibilita a realização de parce-
lamento com descontos nos juros e multas, conforme previsto na Resolução  CFC nº 1.546/2018, 
para ajudar os pro�ssionais da contabilidade que estão com anuidade(s) em atraso.
Ainda no âmbito administrativo, o Pro�ssional poderá regularizar débitos do registro pro�ssional 
ou da Organização Contábil parcelando em até 36 meses conforme o caso.
Para negociar, o pro�ssional poderá solicitar o envio de simulação de parcelamento para o e-mail 
cobranca@crc-ba.org.br ou, comparecer em nossa sede situada na Rua do Salete, 320 Barris.   
Para informações e esclarecimentos, poderá também contatar através do telefone 2109--
4036/4037/4038/4050/.

Serviços oferecidos
Emissão online de boletos de anuidades em aberto e parcelamento da anuidade do exercício;
Parcelamento das anuidades de exercícios anteriores incluindo executados;
Formalização de processos referentes a análise diversas de Créditos de exercícios encerrados;
Envio de E-mails, Cartas e Noti�cações de Cobranças Administrativas e Judiciais;
Inscrição em Divida Ativa e Formalização de Processos para Execução.

Embasamento legal
Resolução do CFC nº 1.545/2018 e suas alterações
Resolução do CFC nº 1.546/2018 e suas alterações

Usuário
Pro�ssional da Contabilidade e Organização Contábil com registro ativo ou baixado no CRCBA.

Processamento do serviço
1. Para parcelar ou emitir guias de parcelamento em aberto ou para boleto integral da anuidade 
do exercício - O pro�ssional da contabilidade ou organização contábil deve acessar o site do 
CRCBA, na área “Atendimento ao Pro�ssional”, informar número de registro e senha e selecionar 
a opção “ Impressão de Guia”
 1.1 Poderá também utilizar o acesso rápido no site do CRCBA  - Serviços em Destaque - 
“Anuidade”. Somente para anuidade do exercício.  Acesso em: 
https://servicos.crcba.org.br/spwBA/PagamentoAvulso/AnuidadeRegistrado_CRC_Padrao_Com
pleto_2019_01PC.htm
 1.2 Acessar o menu Serviço - Guia de Serviços - Pro�ssional - Emissão de Guia. Acesso em: 
https://servicos.crcba.org.br/spwBA/ConsultaCadastral/TelaLogin.aspx
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2. Para regularização de débitos anteriores que NÃO estejam executados - O pro�ssional da conta-
bilidade ou organização contábil deve acessar o site do CRCBA, na área “Atendimento ao Pro�ssio-
nal”, informar número de registro e senha e selecionar a opção “ Impressão de Guia”.
 2.1 Os pro�ssionais do interior do estado também podem contatar a respectiva Delegacia 
de sua jurisdição e solicitar ao Delegado responsável, o processamento do parcelamento confor-
me acima indicado.
3. Para parcelas e débitos de exercícios anteriores incluindo os executados – enviar e-mail 
cobranca@crc-ba.org.br, com nome completo, número de registro no CRC. Neste, um funcionário 
retornará com informações a respeito dos valores em aberto e opções para parcelamento.

Prazo para a prestação de serviço
Imediato

Local e acesso
Site CRCBA  http://www.crcba.org.br/cobranca

Área responsável
Vice-Presidência de Administração e Finanças.

Contato
E-mail: cobranca@crc-ba.org.br
Telefone: 71 2109-4036/4037/4038/4050.
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5.7 OUVIDORIA

Serviços oferecidos
Canal de comunicação entre o cidadão e o CRCBA para receber sugestões, elogios, solicitações, 
reclamações e denúncias referentes aos diversos serviços prestados pelo Sistema CFC/CRCs.
Através da Ouvidoria Geral poder-se-á opinar sobre a atividade dos membros do Conselho, Direto-
res, Comissões, departamentos e funcionários do CRCBA, bem como sobre as Delegacias Regionais 
distribuídas pelos municípios baianos, sendo um e�caz mecanismo de participação e aferição dos 
serviços prestados pela instituição aos seus inscritos e à sociedade em geral, visando colaborar 
para o seu aperfeiçoamento, transparência e e�ciência.
Também é um canal de comunicação para receber reclamações, denúncias, sugestões, solicitações 
e elogios sobre o serviço público prestado pelos entes federados, notadamente no que se refere 
aos serviços a�ns à área contábil, cujas manifestações serão encaminhadas para as respectivas 
ouvidorias competentes para ciência e tomada de providências, sob o acompanhamento do 
CRCBA.
Também é um canal de comunicação interno, de forma que os funcionários do CRCBA possam 
realizar reclamações, denúncias, sugestões, solicitações e elogios a respeito do ambiente e colegas 
de trabalho.
Realiza Audiência Pública que tem como �nalidade promover o encontro entre Órgãos da socieda-
de, como por exemplo e Pro�ssionais da Contabilidade do Estado da Bahia, tendo como resultado 
do diálogo impulsionar o atendimento dos anseios da Classe. 

Embasamento legal
Lei n.º 13.460, de 26 de junho de 2017 e Resolução CRCBA nº 436/2005.

Usuário
Pro�ssional da Contabilidade, organização contábil, estudante de Ciências Contábeis e sociedade 
em geral.

Processamento do serviço
A Ouvidoria é um canal de comunicação rápido e e�ciente, estreitando a relação entre a sociedade 
e o CRCBA.
Atua, em última instância, depois de esgotadas as possibilidades de ação pelas unidades organiza-
cionais do CRCBA.
As demandas são recebidas por meio de e-mail, telefone e/ou presencialmente, com o objetivo de 
propiciar ao cidadão mais facilidade no encaminhamento de suas demandas, bem como 
acompanhá-las durante o seu processamento. 
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A Ouvidoria Geral do CRCBA recebe as ocorrências, sendo estas classi�cadas em denúncias, recla-
mações, solicitações, sugestões e elogios, registrando-as de imediato e apurando-as para poste-
rior resposta. 
A Ouvidoria recebe e analisa as informações; encaminha as consultas aos setores competentes do 
CRCBA, quando necessário; acompanha o andamento do atendimento solicitado; e emite respos-
ta ao cidadão.
Para “Solicitação”, caso a Ouvidoria já tenha a resposta cadastrada no banco de dados, ela é ime-
diatamente enviada ao consulente. Caso não, a Ouvidoria consulta a área especí�ca e, posterior-
mente, encaminha a resposta ao cidadão.
No caso da “Sugestão”, a manifestação é analisada em conjunto e, mesmo não acatada, o cidadão 
recebe resposta da Ouvidoria.
O “Elogio” é enviado para ciência da Diretoria e Presidência do CRCBA e para a área que recebeu o 
reconhecimento.
A Ouvidoria não tem competência para apurar reclamações ou denúncias, pois não pode se 
sobrepor às unidades administrativas/comissões de controle interno e externo que detêm os 
poderes, conhecimentos e técnicas de apuração de atos administrativos. A Ouvidoria encaminha 
as reclamações e denúncias às áreas competentes, devidamente instruídas, com as devidas 
recomendações/sugestões, quando necessário, e assegurando que o interessado tenha resposta.

Prazo para a prestação do serviço
Resposta às manifestações: 10 (dez) dias úteis.

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio de e-mail, presencial ou telefônico. 

Local de acesso
Portal do CRCBA: www.crcba.org.br

Área responsável
Presidência

Contato
Portal do CRCBA: www.crcba.org.br
E-mail: ouvidoria@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4091
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5.8 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ACESSO À 
INFORMAÇÃO

Serviços oferecidos
Canal de comunicação com o cidadão cujo objetivo é fornecer informações sobre os atos e fatos 
de gestão praticados pelo CRCBA, para a classe contábil e a sociedade brasileira.

Embasamento legal
Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Resolução CFC n.º 1.439, de 19 de abril de 2013.
Acórdão n.º 96 – TCU – Plenário, de 27 de janeiro de 2016.

Usuário
Pro�ssional da Contabilidade, organização contábil, estudante de Ciências Contábeis e Sociedade 
em geral.

Requisitos para acessar o serviço
Acessar o portal do CRCBA.

Processamento do serviço
No Portal da Transparência e Acesso à Informação, estão disponíveis informações sobre o CRCBA. 
Por meio das consultas, é possível obter dados sobre: estrutura organizacional, atos normativos,  
calendário de reuniões, programas e projetos, execução orçamentária, licitações, contratos e 
convênios, diárias e passagens, concurso público, quadro de pessoal, demonstrações contábeis e 
prestações de contas, balanço socioambiental, dados estatísticos, perguntas e respostas, docu-
mentos da Lei n.º 12.527/2011 e serviço de informações ao cidadão (e-SIC).

Prazo para a Prestação do Serviço
Serviço on-line de consulta imediata pelo sistema.

As informações do Portal da Transparência são atualizadas conforme segue abaixo:
- Estrutura Organizacional – sempre que ocorrerem mudanças.
- Atos normativos – resoluções, após publicação no Diário O�cial, e portarias, após assinatura.
- Calendário de Reuniões – sempre que ocorrerem mudanças.
- Programas e Projetos – proposta orçamentária anual, programas e projetos (após início do exercí-
cio) e prazo dos serviços sempre que ocorrerem mudanças.
- Execução Orçamentária – mensalmente.
- Licitações – no lançamento do edital, nas fases da licitação e no resultado da licitação.
- Contratos e Convênios – após assinatura.
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- Diárias e Passagens – diariamente.
- Concurso Público – no lançamento do edital, nas fases do concurso, na homologação e nas 
convocações.
- Quadro de Pessoal – a cada atualização da relação de funcionários e/ou tabela salarial; e folha de 
pagamento mensal.
- Demonstrações Contábeis e Prestação de Contas – balancetes (mensalmente; informação atua 
lizada após aprovação pelo Plenário do CRCBA). 
- Relatório de gestão (sua atualização ocorre, no mínimo, anualmente), após julgamento das 
contas pelos Plenários do CRCBA e do CFC e no máximo, após 30 (trinta) dias contados da publica-
ção do relatório de gestão pela unidade técnica do Tribunal de Contas da União ou pelo sistema 
e-Contas). Demais documentos, anualmente após julgamento das contas pelos Plenários do 
CRCBA e do CFC.
- Balanço Socioambiental – anualmente, após publicação.
- Dados Estatísticos – mensalmente.
- Perguntas e Respostas – sempre que ocorrerem mudanças.
- Documentos referentes à Lei n.º 12.527/2011 – sempre que ocorrerem mudanças.

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio do Sistema Portal da Transparência e Acesso à Informação.

Local de acesso
O acesso ao sistema é feito pelo Portal do CRCBA: http://www.crcba.org.br 

Área responsável
Presidência

Contato
Telefone: (71) 2109-4044 
E-mail: transparencia@crc-ba.org.br
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5.9 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DA CLASSE 
CONTÁBIL (PVCC)

Serviços oferecidos
Programa que visa sensibilizar os pro�ssionais da Contabilidade sobre a importância das ações de 
voluntariado para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. A classe contábil disponi-
biliza seus conhecimentos em ações sociais de voluntariado organizado, registrando, mensuran-
do e avaliando os resultados das atividades voluntárias empreendidas pelos pro�ssionais da Con-
tabilidade.

Subprograma 1 – Rede Nacional de Cidadania Fiscal – Observatórios Sociais
Este programa tem por objetivo estimular os pro�ssionais a liderarem o processo de criação e 
operacionalização de Observatórios Sociais (OS) nos seus municípios. Os OS são organizações 
instituídas e mantidas pela sociedade civil, que têm por objetivo promover a conscientização da 
sociedade para a cidadania �scal e propor aos governos locais a adequada e transparente gestão 
dos recursos públicos, por meio de ações de participação e controle social. Diferentemente de 
outras iniciativas que atuam denunciando erros e fraudes já ocorridas, os OS agem de forma 
preventiva, no �uxo dos processos, antes que os recursos sejam gastos.

Subprograma 2 – Educação Financeira
Esta ação é voltada a orientar a sociedade para questões relacionadas ao controle, planejamento 
e organização das �nanças pessoais, buscando sensibilizá-la quanto aos riscos do endividamento 
pessoal e familiar, consumo consciente e uso do cartão de crédito.

Subprograma 3 – Doações ao Fundo de Criança e Fundo do Idoso 
Esta ação visa, em primeiro lugar, a sensibilizar e capacitar os pro�ssionais para atuarem junto a 
seus clientes, pessoas físicas e jurídicas, a �m de obter adesão aos programas de incentivos �scais 
que regulam as doações aos fundos municipais de proteção à criança e adolescente, bem como 
aos fundos municipais de proteção aos idosos, daqueles que têm imposto de renda devido em 
suas declarações. Em segundo lugar, tem por objetivo auxiliar as entidades a elaborarem projetos 
adequados para se habilitarem a receber recursos dos potenciais doadores, valendo-se dos bene-
fícios �scais.

Subprograma 4 – Ações locais de Voluntariado
Este subprograma visa recepcionar ações de voluntariado que estejam sendo empreendidas e 
que não estejam enquadradas nos demais subprogramas especi�cados. 
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Tem por objetivo organizar, acompanhar e mensurar as ações de voluntariado realizadas pelos 
pro�ssionais da Contabilidade, submetidas à apreciação e ao cadastramento no sistema, abran-
gendo todo o universo de possibilidades de voluntariado, desde ações realizadas por pro�ssio-
nais individualmente a ações coordenadas regionalmente.

Embasamento legal
Portaria CRCBA n.º 74, de 24 de abril de 2018.

Usuário
Pro�ssional da Contabilidade e estudante de Ciências Contábeis com supervisão.

Requisitos para acessar o serviço
Ser pro�ssional da Contabilidade ou estudante de Ciências Contábeis e efetuar cadastro no site 
do PVCC.

Processamento do serviço
Para incluir os trabalhos ou ser um voluntário disponível para as possíveis ações a serem promovi-
das pelo CRCBA, por meio da equipe do PVCC, primeiramente o pro�ssional ou estudante deverá 
se cadastrar no site do PVCC. No cadastro de pro�ssional deverá preencher os campos obrigató-
rios e escolher em qual(is) subprograma(s) quer participar. Após o cadastro, receberá um e-mail 
do coordenador estadual com mensagem de que seu cadastro foi realizado com sucesso. 
Para o cadastro de estudante de Ciências Contábeis, será necessário um supervisor, ou seja, um 
pro�ssional da Contabilidade com CRC ativo. Caso seja um professor que não é pro�ssional da 
Contabilidade, apenas indicar o nome do referido professor. Por meio do próprio login, o voluntá-
rio será levado ao menu “Trabalhos”, onde poderá cadastrar novos trabalhos ou visualizar os 
trabalhos realizados. Para cadastrar, é necessário selecionar o Projeto, preencher o CNPJ da instui-
ção (se desejar), o período do trabalho, o número de horas, a descrição do trabalho desenvolvido 
e adicionar imagens do trabalho realizado. O voluntário poderá atualizar seus dados e ainda 
alterar sua senha ou, se desejar, poderá desativar seu cadastro no PVCC. Para isso, o voluntário 
deverá clicar em Atualizar Cadastro.

Prazo para a prestação do serviço
Não aplicável.
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Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio do Sistema do PVCC.

Local de acesso
Portal do PVCC: http://voluntariadocontabil.cfc.org.br/ 

Área responsável
Presidência

Contato
E-mail: luciana@cairu.br
Telefone: (71) 2109-4091
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5.10 TÉCNICA

Serviços oferecidos
O CRCBA disponibiliza canal de comunicação para consultas técnicas acerca dos princípios e inter-
pretação das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs);

Usuário
Pro�ssional de contabilidade, organização contábil, estudante de Ciências Contábeis e sociedade 
em geral.

Requisitos para acessar o serviço
Acessar o portal do CRCBA no módulo de Serviços ao Usuário — preencher o formulário e enviar 
a Consulta Técnica.

Processamento do serviço
A consulta técnica após recepcionada será encaminhada a um Conselheiro da Câmara Técnica do 
CRCBA que, após análise e estudo do assunto, enviará a resposta no prazo estabelecido ao usuáio.

Prazo para a Prestação do Serviço
Entre 02 a 15 dias úteis.

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio do site do CRCBA ou e-mail.

Local de acesso
Portal do CRCBA: http://www.crcba.org.br/new/?data=20190503163409

Área Responsável 
Vice-Presidência Técnica

Contato
Email: tecnica@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4093
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5.11 SETOR DE INFORMÁTICA

Serviços oferecidos
O Setor de Informática do CRCBA é responsável por manter em perfeito funcionamento toda a 
estrutura de processamento de dados do Órgão, com ênfase principalmente, na alta disponibili-
dade de acessos e segurança da informação.
Para cumprir o seu objetivo principal, que é prover serviços de tecnologia da informação aos 
clientes internos (quadro de funcionários do CRCBA) e aos clientes externos (Classe Contábil em 
geral), o setor de informática mantêm um parque de equipamentos que vão desde estações de 
trabalhos a servidores de sistemas web, de arquivos, de banco de dados, de aplicações, de e-mails, 
etc.
Também presta serviços de suporte aos seus clientes internos e externos, para o uso e con�gura-
ção de diversos softwares, entre eles sistemas de e-Commerce, de emissão de DECORE e certidões 
de regularidade, inclusive fazendo atendimento personalizado por acesso remoto, dependendo 
do caso. 

Usuário
Pro�ssional da Contabilidade e Organização Contábil com registro ativo no CRCBA

Processamento do serviço
Atendimento Telefônica por iniciativa do usuário

Prazo para a prestação de serviço
Imediato

Área responsável
Vice-Presidência de Administração e Finanças

Contato
E-mail: informatica@crc-ba.org.br
Telefone: 71 2109-4071
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5.12 PUBLICAÇÕES

Serviços oferecidos
Revista Técnica do CRCBA: a revista é publicada anualmente, porém pretende-se publicar três 
edições anuais. Apresenta artigos sobre os assuntos em destaque na pro�ssão e entrevista com 
especialistas em Contabilidade. 
CRCBA Notícias Online: informativo semanal disponibilizado no portal do Conselho e enviado 
aos pro�ssionais cadastrados e que autorizaram o recebimento de e-mails do CRCBA. Traz as novi-
dades na legislação ligada à área contábil.
CRCBA Notícias impresso: informativo impresso com informações relacionadas à gestão do 
CRCBA que funciona como uma forma de prestação de contas à classe contábil acerca das ações 
desenvolvidas pelo órgão.
Balanço Socioambiental do CRCBA: documento publicado anualmente no portal do
CRCBA com as informações de natureza contábil, �nanceira, administrativa, ambiental e social.
Outras publicações: sem periodicidade de�nida, o CRCBA publica pan�etos e livretos sobre temas 
variados, conforme a demanda.

Usuário
Pro�ssional da contabilidade, organização contábil, estudante de Ciências Contábeis e sociedade.

Requisitos para acessar o serviço
Todas as publicações com periodicidade de�nida �cam disponíveis no portal do CRCBA.

Processamento do serviço
Todas as publicações são disponibilizadas no portal do CRCBA para consulta, gratuitamente, de 
acordo com sua periodicidade.

Prazo para a prestação de serviço
Revista do CRCBA: anual.
CRCBA Notícias online: semanal.
CRCBA Notícias impresso: semestral.
Balanço Socioambiental do CRCBA: anual.
Outras publicações: de acordo com a demanda.

Forma de prestação do serviço
Atendimento virtual por meio do portal do CRCBA.
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Local de acesso
Revista do CRCBA: Site (www.crcba.org.br)
CRCBA Notícias Online: Site (http://www.crcba.org.br/boletim/)
CRCBA Notícias Impresso: Site (http://www.crcba.org.br/new/publicacoes-2/jornal-informativo/)
Balanço Socioambiental do CRCBA: Site (http://www.crcba.org.br/new/publicacoes-2/balanco--
socioambiental/)
Outras publicações: Site (http://www.crcba.org.br/new/publicacoes-2/)

Área responsável
Setor de Comunicação.

Contato
E-mail: comunicacao@crc-ba.org.br
Telefone: (71) 2109-4000
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capítulo 6

Serviços oferecidos
As Delegacias Seccionais do CRCBA tem a �nalidade de intermediar o contato dos Pro�ssionais em 
cada Região do Interior do Estado com a sede, cumprindo o papel de Representante do Conselho. 
O Delegado atua em sua cidade e sua Região e assim, contribui com o Registro, Fiscalização, 
Cobrança e Educação Pro�ssional Continuada. Atua também como representante em eventos, 
analisa os documentos e requerimentos dos pro�ssionais, fazendo a triagem inicial e postando os 
processos para a Sede do CRCBA. O Delegado também apoia eventos e cursos promovidos pelo 
CRCBA. Os Delegados são escolhidos em Audiências Públicas realizadas nas cidades onde 
possuem Delegacia e tem mandato de dois anos.
Através da Delegacia, o Pro�ssional da Contabilidade pode solicitar o primeiro registro, pode 
alterar a categoria pro�ssional Pessoa Física, efetuar alteração de registro cadastral, solicitar a 
baixa ou restabelecimento do registro, imprimir guias para pagamento das anuidades e/ou taxas 
de serviços, solicitar a 2ª via da carteira de Identi�cação Pro�ssional.

Embasamento Legal
Regulamento das Delegacia e Subsedes do CRCBA, aprovado pelo Plenário em 14 de abril de 2008, 
homologado pela Resolução CRCBA nº 495/2008.

Usuário
Pro�ssional da Contabilidade, Organização contábil e sociedade em geral.

Requisitos para acessar o serviço
Comparecer a uma Delegacia Seccional. A relação encontra-se no portal do CRCBA.

Processamento do serviço
O Delegado auxilia o Pro�ssional quanto aos documentos necessários para cada tipo de requeri-
mento, compõe processo e envia para a sede do CRCBA via sistema dropbox, imprime guias de 
cobrança e orienta-o quanto a participação em cursos, além de receber as manifestações referen-
tes a diversos assuntos que deseje encaminhar ao CRCBA.

Prazo para a Prestação do Serviço
O atendimento é imediato.

DELEGACIAS DO CRCBA
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Forma de Prestação do Serviço
O Atendimento é presencial realizado pelos Delegados nas Delegacias do CRCBA.

Local de acesso
Nas delegacias Seccionais do CRCBA, cuja relação está disponível no Portal do CRCBA, no item 
“Institucional”, subítem “Delegacias”, onde constam todos os contatos dos delegados, de 
acordo com a cidade desejada.

Área Responsável
Superintendência de Delegacias

Contato
E-mail: superintdel@crc-ba.org.br
Telefone:(71) 2109-4060
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