


ExcElência
é a marca do IaF
a fundação do IaF, em 08 de junho de 2006, foi um 
divisor de águas para os auditores Fiscais, que com 
atitude e determinação recuperamos o controle da 
nossa carreira, e construímos um padrão de excelência 
compatível com nossas responsabilidades.

Esses quase 11 anos foram marcados por expressivas 
conquistas funcionais e judiciais, que impactaram 
positivamente na imagem dos auditores Fiscais perante 
a sociedade.

retomamos a representatividade sindical, usurpada e 
sufocada por décadas, em grande parte devido a nossa 
própria omissão e falta de visão estratégica.

Unidos, enfrentamos com coragem, a frustrada 
tentativa de implantação de uma carreira única na 
SEFAZ, e diligentes impedimos nos últimos seis anos a 
injusta cobrança da contribuição sindical.

Não poderíamos deixar de ressaltar o planejamento 
estratégico nas ações judicias para a garantia dos 
direitos dos Auditores Fiscais, destacando o Teto 
constitucional, a cET, a Paridade e Integralidade para 
os aposentados e a defesa inédita da revisão de pensão 
para as pensionistas. 



Avançamos na melhoria da infraestrutura física e 
de atendimento aos filiados do IAF, ao disponibilizar 
atendimento presencial com hora agendada, prestando 
serviço customizado e individualizado, possibilitando 
aos diretores do instituto desenvolverem plenamente 
suas atividades.

com responsabilidade administrativa e financeira, 
encerramos o exercício de 2016 ainda mais fortes, 
apesar da séria crise econômica que assola o país, e 
a preocupante proposta de reforma da Previdência 
Social.

A Pesquisa de Opinião IAF, com significativa 
participação de 442 filiados, proporcionará ao instituto 
identificar as principais demandas da categoria, e com 
isso embasar futuras ações da entidade.

Continuar unidos e vigilantes na defesa de nossa 
Carreira de Estado, intensificar o trabalho nas 
execuções judiciais, além de sempre contribuir para o 
fortalecimento do Estado da Bahia e prosperidade de 
sua população, são os desafios da nossa instituição nos 
próximos anos.

Diretoria IAF



iaF
Em aÇÃo



JURÍDicO
EXEcUÇÕES Em aNdamENTo

AUDITORES FISCAIS             

FILIADOS COM PELO
MENOS UMA EXECUÇÃO

882

731

observação
Dos 882 Auditores Fiscais que passaram 
no IAF 731 tem pelo menos uma ação 
de execução. São 1.906 execuções que 
dá uma média de 2,6 execuções por 
filiado. 

1.906 EXECUÇÕES



observação
528 Auditores já estão 
executando as ações, sendo uma 
parte para pagamento em folha e 
outra por precatório. 

528
TETO  CONSTITUCIONAL

EXECUÇÕES 
EM ANDAMENTO

TETO
coNSTITUcIoNaL



cET 50%
EXEcUÇÕES Em aNdamENTo

observação

417 Auditores já estão executando CET 
no período  referente ao Mandado de 
Segurança e 407 executando também 
a parte referente ao período da Ação 
Ordinária. 

CET
ORD

CET
MS

407 417



cET 50%
coLocaÇÃo da vaNTagEm
Em FoLha 

observação

Atribuída multa de 200 mil para 
o Estado por descumprimento 

Prioridade do Instituto 
colocar em folha o mais 
rápido possível



iMPOSTO DE REnDa
aBoNo PEcUNIárIo 

observação

380 Auditores já estão executando.
Fase de impugnação da execução 
por parte da União. 

IR AB. 380



claSSE
E caRGO
Permitiu a aposentadoria, sem 
perdas, de mais de 100 auditores 
nos últimos quatro anos - ação 
Pioneira no Estado da Bahia, 

exclusividade IaF.



aPOSEnTaDORia
aTé 120 PoNToS

Justiça para os 
aposentados

mandado de Segurança para 
permitir a aposentadoria 
com até 120 pontos de gF.



PEnSiOniSTaS
rEvISÃo dE PENSÃo

Justiça para
Pensionistas

29 PENSIONISTAS

mandado de Segurança coletivo 
e 29 ações individuais de revisão 
de pensão.



REDUTOR
SaLarIaL

145 auditores Fiscais que 
migraram para serem atendidos 
pelo IaF. Já iniciada a formação 
de precatórios de diversos 
grupos.

REDUTOR
SALARIAL 145

Proteção para o Auditor Fiscal



URV
Impetrado mandado de 
Segurança para recuperar este 
direito que foi abandonado.



recuperação do registro 
Sindical. o auditor 
senhor do seu destino

REGiSTRO
SINdIcaL



cOnTRiBUiÇÃO
SINdIcaL

Impedimos a sua cobrança por 
seis anos.
mais de 6 milhões de recursos 
que não foram sangrados do 
bolso dos auditores.



cOMEMORaÇÃO
doS 10 aNoS do IaF



PaLESTra com 
maX gEhrINgEr, 
cErca dE 500 aUdITorES
E coNvIdadoS PrESENTES.

ESPaÇo Para FoTo



PaLESTra com 
maX gEhrINgEr, 
cErca dE 500 aUdITorES
E coNvIdadoS PrESENTES.



cOMEMORaÇÃO
doS 10 aNoS do IaF
No INTErIor



EvENToS Na daT 
SUL E NorTE
PromoÇÃo da INTErIorIzaÇÃo 

da ENTIdadE



EVEnTO
aPoSENTadoS



EvENTo
aPoSENTadoS
rESPEITo ao TraBaLho
E rESgaTE



SalaS
Para aTENdImENTo 
doS dIrETorES

Estruturação do Instituto para 
prestação do serviço e melhoria 
da produtividade



nOVO SiTE
E aPLIcaTIvo Para IPhoNE

E aNdroId



WHaTSaPP
crIado Para o IaF



inSERÇÃO DO iaF
Na mídIa

Participação de mídia 
em blogs de Salvador, 
Feira e conquista.
Sedimentação da 
marca IaF.



MaTéRiaS
dE cUNho TécNIco 
JUrídIco E FINaNcEIro

Inserção sem custos de matérias 
sobre a expertise do auditores.

INSERÇÕES
POSITIVAS

INSERÇÕES
NEUTRAS

99% 01%

Construção da imagem
do Auditor Fiscal



PaRTiciPaÇÃO
do IaF NoS graNdES 
TEmaS ESTadUaIS E 
NacIoNaIS

reforma da 
Previdência, PLP 257, 
royalties do Petróleo, 
amicus curiae no 
STF, arrecadação de 
Impostos, IcmS na 
água, etc.



aTEnDiMEnTO
JUrídIco 
PErSoNaLIzado

disponibilização de 
advogado Plantonista 
toda a tarde nas 
novas instalações 
para atendimento 
individualizado – mais 
comodidade e conforto 
para os associados.



cOnSTRUÇÃO
da FENaT



construção de Federação 
para gerir os interesses 
dos auditores Fiscais 
nacionalmente com foco na 
carreira de Estado.





BALANÇO 
2017
Balanços Patrimoniais 
em 31 de dezembro de 
2016 e de 2015
(valores em reais, centavos 
omitidos)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   31/12/2016           31/12/2015

CIRCULANTE

Empréstimos e Financiamentos                                            -                             84
Fornecedores                                                                                           65.621                    53.254
Obrigações sociais                                                                          5.917                      6.513
Provisões trabahistas                                                                         22.205                  18.448
Obrigações fiscais                                                                                             1.522                      1.345
Valores a pagar                                                                                                  15.150                    6.724

Total do circulante                                                                                                    110.415                 86.368

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 6)

Fundo patrimonial                                            -                          2.643.205           2.228.690

Total do patrimônio líquido                                                      2.643.205           2.228.690

Total do passivo e patrimônio líquido                                     2.753.620           2.315.058

ATIVO                                                                                                         31/12/2016           31/12/2015

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa (nota 3)                                     1.262.091              954.080
Valores a receber (nota 4)                                                         24.383                  36.534
Despesas pagas antecipadamente                                        19.562                     343
Adiantamentos                                                                                             942                            -
Outras contas a receber                                                                                 30.873                   23.543

Total do circulante                                                                                                  1.337.851              1.014.500

NÃO CIRCULANTE
Investimentos                                            -                                              33.022                   25.091
Imobilizado (nota 5)                                                                        1.215.934             1.109.344

Intangível                                                                                           166.813                   166.123

Total do não circulante                                                                                       1.415.769              1.300.558

Total do ativo                                                                                                           2.753.620             2.315.058



DRE 2017
Demonstrativo 
de Resultados do 
Exercício
(valores em reais, centavos 
omitidos)

dEmoNSTraÇÕES doS SUPErávITS 
doS EXErcícIoS FINdoS Em 31 dE 
dEzEmBro dE 2016 E dE 2015



DMPL 2017
DEMONSTRAÇÕES DAS 
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 
2016 e 2015
(valores em reais, centavos 
omitidos)



DFC 2017
DEMONSTRAÇÕES DOS 
FLUXOS DE CAIXA PARA 
OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2015 E DE 2014
(valores em reais, centavos 
omitidos)

                                                                                                                           31/12/2016           31/12/2015

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit  do exercício                                                                          414.515               650.650

Ajustes para reconciliar o superávit do
exercício com recursos das atividades operacionais:
Depreciação e amortização (nota 5)                                        92.803                 191.266
Resultado de investimentos                                                         (7.931)                 (10.879) 
Baixa de saldo residual                                                                             424                    (107545)

Variações no capital circulante operacional:
Valores a receber                                                                            12.151                     5.491
Outros ativos                                                                                          (27.491)                (14.274) 
Fornecedores                                                                                           12.367                 (183.362)
Obrigações sociais e fiscais                                                         3.338                     18.082
Outros passivos a pagar                                                                          8.426                     5.246

 Caixa líquido gerado nas atividades operacionais                   508.602                 555.125

                                                                                                                           31/12/2016           31/12/2015

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Adições no imobilizado                                                                       (199.817)               (16.410) 
Adições no intangível                                                                          (690)                    (1.327)
Caixa consumido nas atividades de investimento                            (200.507)               (17.737)

                                                                                                                           31/12/2016           31/12/2015

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamento de empréstimos/conta garantida                           (84)                        84 
Caixa gerado (consumido) nas atividades de financiamento       (84)                        84

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    308.011                  537.472

SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
No início do período                                                                         954.080               416.608 
Caixa gerado (consumido) nas atividades de financiamento 1.262.091               954.080

Aumento de caixa e equivalentes de caixa                                     308.011                  537.472



DESTaqUE
QUadro dE aSSocIadoS

2013    755

2014     831

2015    868

2016    868

o IaF dos auditores da ativa alcança 81,1% 
de filiação do total, índice que não é maior 
devido a forte demanda por aposentadoria 
derivada das conquistas com destaque para 
o Teto constitucional



DESTaqUE
SoLIdEz FINaNcEIra

ÍnDicE DE
liqUiDEz
cORREnTE
DO iaF 

12,42

Relação
ativo
circulante /
Passivo
circulante



DESTaqUE
SoLIdEz FINaNcEIra

caPiTal 
ciRcUlanTE 
lÍqUiDO EM 
2016 

1,260
MILHÃO

Diferença entre 
Ativo Circulante 
e Passivo 
Circulante



DESTaqUE
SoLIdEz EcoNômIca

o IaF aPrESENTa BaIXo íNdIcE dE 
ENdIvIdamENTo 2014 

o IaF aPrESENTa BaIXo íNdIcE dE
caPITaL dE TErcEIroS Em rELaÇÃo ao
caPITaL PróPrIo 2016 

o IaF aPrESENTa íNdIcE dE 
ImoBILIzaÇÃo SoBrE  PaTrImôNIo 
LíQUIdo dE 

4,01

4,01

52,03

PaSSIvo cIrcULaNTE/ aTIvo ToTaL

caPITaL dE TErcEIroS/ caPITaL PróPrIo

ImoBILIzado / PaTrImôNIo LíQUIdo



DESTaqUE
SUPErávIT  EcoNômIco, 
INvESTImENToS E aUmENTo 
dE caIXa

o IaF aPrESENTa SUPErávIT dE 
 

adIÇÕES No ImoBILIzado, 
mELhoraNdo SUa INFraESTrUTUra 
dE aTENdImENTo, INvESTImENTo dE

aUmENTo dE caIXa E
EQUIvaLENTES dE  

414,5

199,8

315,9

SUPErávIT do PEríodo mIL rEaIS

mIL rEaIS

mIL rEaIS



DESTaqUE
aUmENTo da rEcEITa 
LíQUIda – 5,9%

Receitas líquidas                                                                       31/12/2016      31/12/2015

Mensalidades                                                                         1.914.654     1.807.5666  
Taxa patrimonial                                                            38.100           104.383

TOTAL DAS RECEITAS                                    1.952.754         1.911.949

TAXA PATRIMONIAL (JÓIA)            31/12/2016      31/12/2015      31/12/2015

Mensalidades                                                                   38.100            104.383             31.824  

Fonte: IAF 

174.308





Aos Administradores, Conselheiros e Diretores do
INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA 
BAHIA - IAF

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do INSTITUTo 
doS aUdITorES FIScaIS do ESTado da BahIa - IaF 
(“Entidade”) que compreende o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações 
do superávit, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais práticas contábeis.

Em nossa opinião as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira do INSTITUTo doS aUdITorES FIScaIS 
do ESTado da BahIa - IaF em 31 de dezembro de 
2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com a NBc Tg 1.000 – contabilidade para Pequenas 
e médias Empresas,  e ainda em observação aos 
preceitos da resolução 1.409/12 do conselho Federal 
de contabilidade – ITg 2002 – Entidade sem Finalidade 
de Lucros.
investimentos em relação às suas atividades, bem
como se os critérios aplicados para a sua realização 
observaram as determinações estatutárias.



Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no código de ética Profissional 
do contador e as normas profissionais emitidas pelo 
conselho Federal de contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

Responsabilidades da Administração e da governança 
pelas demonstrações contábeis

a administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com a NBc Tg 1.000 – contabilidade para 
Pequenas e médias Empresas, e ainda em observação 
aos preceitos da  resolução 1.409/12 do conselho 
Federal de contabilidade – ITg 2002 – Entidade sem 
Finalidade de Lucros e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.  



Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. 

os responsáveis pela governança da Entidade são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. as distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas 



referidas demonstrações contábeis.
 
como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. além disso:

•	 Identificamos	 e	 avaliamos	 os	 riscos	 de	
distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. o risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais.
•	 Obtemos	 entendimento	 dos	 controles	
internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Entidade.
•	 Avaliamos	 a	 adequação	das	políticas	 contábeis	
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.
•	 Concluímos	 sobre	 a	 adequação	 do	 uso,	 pela	
administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida 



significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Entidade. Se concluíssemos que existe 
incerteza relevante, chamaríamos atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis ou incluiríamos 
modificação em nossa opinião, se as divulgações fossem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade 
operacional.
•	 Avaliamos	 a	 apresentação	 geral,	 a	 estrutura	 e	
o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 
comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

Salvador, 20 de abril de 2017.

PErFormaNcE
aUdITorIa E coNSULTorIa EmPrESarIaL 

SocIEdadE SImPLES
crc-2Ba – 00710/o

JOSÉ RENATO MENDONÇA
CONTADOR CRC-1BA 9.749/O-9





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.

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



Lícia Maria Rocha Soares
PrESIdENTE

Sérgio P. Furquim de Almeida
vIcE-PrESIdENTE

Maurício José Costa Ferreira
dIrETor JUrídIco

Maurício Costa Gomes
dIrETor admINISTraTIvo-FINaNcEIro

Augusto Ricardo Jansen Ferrari
dIrETor dE rELaÇÕES INSTITUcIoNaIS 

E comUNIcaÇÃo

Virgílio Francisco Coelho Neto
dIrETor dE orgaNIzaÇÃo E 

moBILIzaÇÃo SINdIca

Antônio Medeiros dos Santos
dIrETor dE aSSUNToS 

ParLamENTarES E rELaÇÕES 
INTErSINdIcaIS

Maria Consuelo Gomes Sacramento
dIrETor dE aSSUNToS EcoNômIcoS E 

FINaNcEIroS

José Luís Souza Santos
dIrETor dE aSSUNToS FIScaIS

E TrIBÚTarIoS

Antônio Cesar Costa Souza
coordENador do coNSELho dE 

rEPrESENTaNTES

Rubens Bezerra Soares Jr
vIcE-dIrETor JUrídIco

Lelita Vieira Tigre da Silva
vIcE-dIrETor admINISTraTIvo 

FINaNcEIro

Almir De Santana Assis
vIcE-dIrETor dE orgaNIzaÇÃo E 

moBILIzaÇÃo SINdIcaL

Geraldo Barros Rios
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