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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 
Aos Diretores, Conselheiros, e filiados do 
Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia – IAF 
 
 
O Conselho Fiscal do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia, em 

atendimento ao artigo 43, inciso II do Estatuto da entidade, vem apresentar o seu 

parecer. 

 

Extensão do exame 

A análise teve por objeto a prestação de contas do Instituto dos Auditores 

Fiscais do Estado da Bahia - IAF, relativa ao exercício de 2016, tendo por base 

o exame dos balancetes mensais, razão de contas, Balanço Patrimonial, 

Demonstração de Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa, análise 

documental (extratos bancários; folhas de pagamento; recibos e notas fiscais; 

contratos; relatórios de cobrança de taxas de contribuição de associados; dentre 

outros), e visita às instalações da entidade. 

A análise teve por objetivo identificar a correta contabilização das 

entradas e saídas de recursos, através do exame documental, com foco nos 

principais elementos que compõe o patrimônio da entidade e identificação da 

adequação das despesas e investimentos em relação às suas atividades, bem 

como se os critérios aplicados para a sua realização observaram as 

determinações estatutárias. 

Conhecemos, também, o Parecer dos Auditores Independentes que, em 

seu relatório emitido no dia 16 de maio de 2017, em resumo, opinou sem 

ressalvas sobre as demonstrações financeira analisadas, expressando que 

representam, adequadamente, a posição patrimonial e financeira do IAF. 

 



Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia 
PARECER E RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL 2016 

  
 

  
Página 3 de 3 

Opinião 

O Conselho Fiscal, por unanimidade, opina que as contas do Instituto dos 

Auditores Fiscais do Estado da Bahia, relativa ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2016, estão em condições de serem apreciados pela Assembleia 

Geral nos termos do artigo 24, inciso II do Estatuto Social, com a recomendação 

de sua aprovação. 

Juntamente a este parecer, é entregue memorando contendo a análise da 

situação econômico-financeira e patrimonial do IAF, e recomendações de 

melhorias de controle interno à diretoria. 

 
 
Salvador, 17 de maio de 2017. 
 
 
 

Jaime Raimundo Nascimento Filho 
Presidente em exercício 

do Conselho Fiscal 
 
 
 

 
   
   

Josias Menezes Neto 
Membro do Conselho Fiscal 

 Alexandre Alcantara da Silva 
Membro do Conselho Fiscal 

 

 

 


