
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Seção do Estado da Bahia

BALANÇO E DEMAIS PEÇAS CONTÁBEIS DO
EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

NOTAS EXPLICATIVAS

Apresentamos para apreciação da COC - Comissões de Orçamentos e
Contas a Prestação de Contas composta das demonstrações analíticas,
sintéticas, planilhas, extratos bancários, gráficos e demais peças contábeis,
atinentes ao ano 2006, elaborada com total observância as normas,
princípios e procedimentos contábeis e com base na proposta contida no
Manual da Estrutura Orçamentária e Contábil provida pelo Conselho
Federal da Ordem dos Advogados, com total padronização e uniformização
de dados das Seccionais através do uso do Sistema Contábil e Financeiro
SIPRO e SISCONTW e obedecendo também ao que preceitua e determina
a Lei 4.320/64.

ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL

Conta – Caixa / Fundo Fixo
31/12/2006 consta um saldo de R$ 25,62 devido a não reposição do Fundo
Fixo.

Conta – Banco Conta Movimento
Os saldos das contas encontram-se totalmente conciliados e reflete a
realidade.

Conta – Aplicações Financeiras
Inexiste aplicação financeira em 31/12/2006.

Conta – Valores a depositar / Recuperar
É representada por Créditos a recuperar junto a Caixa Econômica Federal e
Depósitos em 2007, referente aos caixas de dezembro /2006.
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REALIZAVEL A CURTO PRAZO

Conta – Outros Papeis com Direito a Cobrança
Nesta conta está registrada as notas promissórias, constante da Ordem de
Serviços Expedidos pelo Setor de cobrança em 2003.

Conta – Cheques em Cobrança.
Trata-se de cheques custodiados junto ao Banco do Brasil a receber no ano
de 2007 conforme listagem e de cheques devolvidos pelas instituições
bancárias com alínea sem fundo e ou contra ordem emitidos advogados
inscritos ou de terceiros  para quitação de anuidades.

Conta – Cartões de Crédito
Representa os créditos de cartões a serem creditados em 2007.

Conta – Imposto de Renda a Recuperar
Trata-se de valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, descontados
pelos bancos, oriundos das aplicações financeiras.

Conta – Adiantamento de Férias
Nesta rubrica, está representada por duas contas. Adiantamento de Férias
R$ 7.669,82 e Férias pagas em duplicidade a recuperar R$ 4.770,74.

Conta – Empréstimos a Funcionários
Saldos de empréstimos concedidos a 05 (cinco) servidores.

Conta – Despesas Pendentes de Regularização
Trata-se de R$ 836,50 pagamento em duplicidade a UNIDONTO a
recuperar e R$ 3.019,66 de Osmar Gama Nascimento debitado a esta conta
devido à inabilidade da documentação apresentada para contabilização no
grupo de despesa.

Conta - Créditos de Convênios
Esta conta apresenta-se com saldo de R$ 382.504,27 proveniente do déficit
do Convênio SOAJ – Governo do Estado da Bahia encerrado em
09/07/2006, consta todo pagamento e débitos provisionados a pagar
pendente de uma solução para lançamento em conta de despesa.
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Conta - Adiantamentos a Subseções
Trata-se de adiantamentos para compra de imobilizações, pendentes de
prestação de contas. Subseção de Bom Jesus da Lapa R$ 40.000,00,
Guanambi R$ 5.000,00, Santa Maria da Vitória R$ 11.000,00, Senhor do
Bonfim R$ 4.699,10 (saldo do envio de R$ 22.000,00) e Teixeira de Freitas
R$ 17.585,94 (saldo do envio de R$ 52.000,00).

Conta - Clube dos Advogados
Trata-se de saldo a ser prestado conta referente a adiantamento concedido
para compra de grama sintética para o novo campo projetado.

ALMOXARIFADO

Material de Consumo e Expediente
            Estoque existente no período findo p/uso e consumo interno.

Material para Alienação
Estoque de souvenir existentes para venda, a exemplo de
botons, canetas, mouse pad, etc.

ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Está representado por imobilizações efetuadas até 31/12/2006. As
aquisições em 2006 somaram R$ 422.063,25, deste montante R$
241.714,96 é constituído de Obras em Andamento e R$ 79.184,65
Equipamentos de Informática.

ATIVO COMPENSADO
Este grupo é representado principalmente por Inadimplentes a Recuperar
dos últimos 05 (cinco) exercícios (2002 a 2006) no valor de R$
10.879.526,58.
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PASSIVO FINANCEIRO

Conta - Restos a Pagar
Saldo de obrigações com empenho a pagar em 2007.

Conta -  Pessoal a Pagar
Saldo de salários, rescisões e serviços prestados.

Conta – Encargos Sociais a Recolher
É representada pelas provisões das contas INSS, FGTS e PIS a recolher. O
débito total com INSS é de R$ 575.937,33, sendo R$ 218.555,28 dos meses
de setembro a dezembro / 2006 e R$ 357.382,05 valor este, parcelado
junto a Previdência Social. Vide quadros demonstrativos nos anexos.

Grupo -  Consignações e Convênios
Saldos provisionados de obrigações a pagar do extinto Convênio SOAJ –
Governo do Estado, INSS, IRPF, ISS, Plano de saúde, Salários.

Grupo – Obrigações
Este grupo é representado por obrigações a pagar de cotas estatutárias e
empréstimos.

• Ao Conselho Federal da OAB R$ 3.437.908,59. Deste montante R$
2.504.258,88 trata-se de débitos vencidos até 31/12/2004
encontrando-se em tramitação o pedido de perdão de dívida junto a
CFOAB, convertendo-a em auxílio financeiro conforme pleito,
Ofício nº GP 590/2005 datado de 05/12/2005.

• Nota: A obrigação do passivo financeiro com a CAAB - Caixa de
Assistência dos Advogados, encontra-se baixada através da
RESOLUÇÃO CP Nº 003/2006, Processo nº 9128/2006 de
15/12/2006, Cessão Anticrese dos frutos e rendimentos do Edifício
João Mangabeira em favor da CAAB.

Conta – Valores a Identificar
O montante desta conta são de depósitos em agências bancárias sem
identificação, efetuados por advogados para quitar anuidades em atraso.
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SALDO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial apresenta-se com um Superávit no exercício de
2006 de R$ 1.721.005,78, oriundo principalmente do ajuste contábil pela
“cessão anticrese” das Transferências Ativas - Resolução CP 003/2006
Seccional / CAAB Anticrese, referente a saldos existentes de Cotas
Estatutárias.

PASSIVO COMPENSADO
Este grupo é representado principalmente por Inadimplentes a Recuperar
dos últimos 05 (cinco) exercícios (2002 a 2006) no valor de R$
10.879.526,58.

CONTAS DE RESULTADOS
• Total das receitas executadas..................................... R$ 8.123.616
• Total das despesas realizadas..................................... R$ 9.340.649
• Déficit Orçamentário.................................................. R$ 1.217.033,

equivalente a 14,98% s/ a receita e 13,02% em relação a despesa.

Transferências de Cotas Estatutários e para Subseções:
       CAAB-Caixa de Assistência dos Advogados........ R$ 965.000 Nota 1
       CFOAB-Conselho Federal da OAB......................  R$ 505.665 Nota 2
       Subseções............................................................... R$ 597.983 Nota 3

Nota l – Para CAAB transferimos R$ 965.000 do devido R$
1.674.338, equivalente a 57,63% do total do ano.

Nota 2 – Ao Conselho Federal transferimos R$ 505.665 do devido R$
1.021.746, equivalente a 49,49%. Essas transferências decorrem de



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Seção do Estado da Bahia

todo recebimento dos advogados, através boleto pago diretamente no
Banco do Brasil, conta 8.000, compartilhamento de 15%.

Nota 3 – Do total dos repasses efetuados para Subseções, não se
incluem a folha salarial, férias, 13º salarial, indenizações, pois tais
rubricas são pagas por esta Seccional, devido a centralização da folha
de pagamento e de todo controle de pessoal a exceção apenas de 4
(quatro subseções).

• O resultado do exercício apresentou um déficit orçamentário de R$
1.217.033,40, fruto do desequilíbrio das despesas em relação às
receitas executadas.

• A receita de 2006 obteve um crescimento de R$ 2.017.575 / 33%.

• A despesa do mesmo modo cresceu R$ 1.984.765 / 27%.

• Houve uma reversão do débito existente para resultado deste
exercício de  R$ 2.469.174,40, referente a transferência do Passivo
Circulante CAAB, através acordo Resolução CP-003/2006 Cessão
Anticrese.

ELIEZER DA SILVA MARINS
Bel. Ciências Contábeis c/Graduação em Adm. Financeira
CRC-BA 6.185

Equipe Técnica:
Ivana Cristina de Andrade
Manoel Martins
Eliezer Marins


