
Slogan   da   Campanha   Chapa   2 

“Força   e   Coragem   para   Mudar” 

 

Objetivo: 

Fortalecer a imagem do CRC-BA como órgão de registro, fiscalização e educação            
permanente   para   o   exercício   da   profissão   contábil. 

 

Pilares   da   Proposta: 

1. Gestão   Participativa 
2. Valorização   Profissional 
3. Responsabilidade   Social 

 

1. Gestão  
1.1. Estruturar   as   delegacias   para   atender   às   demandas   dos   profissionais   do   interior; 
1.2. Dar   mais   transparência   aos   processos   éticos; 
1.3. Dar mais publicidade a todos os gastos do CRC-BA para todos os profissionais de              

contabilidade   registrados   e   ativos   no   conselho; 
1.4. Dinamizar o processo de comunicação institucional do CRC-BA, através de mídias           

que   permitam   melhor   interação   da   entidade; 
1.5. Atualizar o plano de cargos e salários do CRC-BA, procurando motivar os            

profissionais   no   melhor   exercício   de   suas   atividades; 
1.6. Criar   procedimentos   para   modernização   do   atendimento   ao   público   do   CRC-BA; 
1.7. Melhorar o canal de comunicação entre o CRC-BA e os profissionais de            

contabilidade,   através   de   uma   ouvidoria   mais   eficiente   e   eficaz. 

 

2. Valorização   Profissional  
2.1. Ofertar cursos de educação à distância, gerando mais oportunidades de qualificação           

para   os   profissionais   com   dificuldade   de   deslocamento; 
2.2. Amparar juridicamente os profissionais da contabilidade na defesa das prerrogativas          

da   profissão; 
2.3. Restabelecer a revista científica editada pelo CRC-BA, com temas voltados para os            

interesses   da   profissão; 
2.4. Melhorar   a   relação   com   as   entidades   representativas   da   classe   contábil; 
2.5. Criar   programas   que   aproxime   o   CRC-BA   com   as   Instituições   de   Ensino   Superior; 
2.6. Desenvolver cursos e treinamentos, a partir da demanda dos profissionais de           

contabilidade,   tendo   como   objetivo   o   aprendizado   na   prática   no   interior   e   na   capital; 
2.7. Promover   ações   de   apoio   ao   jovem   profissional   contábil   e   futuros   profissionais; 
2.8. Buscar melhorias de atendimento aos profissionais da contabilidade em órgãos como:           

Receita Federal, Junta Comercial do Estado da Bahia, Órgãos Federais, Estaduais e            



Municipais, Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, Secretaria Municipal da           
Fazenda ,   Justiça   Federal   e   Estadual,   Tribunal   de   Contas   Estadual   e   Municipal; 

2.9. Promover ações de visibilidade do profissional contábil enquanto detentor de          
conhecimentos e técnicas capazes de contribuir para o desenvolvimento dos negócios           
públicos   e   privados; 

2.10. Desenvolver ações de fiscalização preventiva para melhor esclarecer os         
profissionais   de   contabilidade,   sobre   as   melhores   práticas   do   exercício   da   profissão; 

2.11. Intensificar o combate ao trabalho de profissionais de outras áreas em atividades            
especificas   de   contabilidade; 

2.12. Reforçar as comissões técnicas de Perícia, Auditoria, Terceiro Setor, Jovens          
Lideranças   e   Micro   e   Pequena   Empresa. 

2.13. Inserir no site do CRC-BA cadastro de empresas e profissionais devidamente           
registrados,   ativos   e   em   situação   regular. 

 

3. Responsabilidade   Social 
3.1. Promover   ações   de   educação   financeira; 
3.2. Promover   ações   de   educação   fiscal; 
3.3. Criar comissões técnicas para analisar e discutir contas e gestão dos agentes            

econômicos   do   Governo   Federal,   Estadual   e   Municipal; 
3.4. Ampliar ações solidárias por meio de donativos arrecadados através de cursos           

oferecidos   aos   profissionais   de   contabilidade; 
3.5. Promover debates abertos com a sociedade, professores, alunos, pesquisadores e          

profissionais   técnicos   sobre   temas   atuais; 
3.6. Desenvolver   ações   de   sustentabilidade   social. 


