10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
Consideramos relevantes as informações abaixo descritas:
Todos os processos dos Representantes Comerciais registrados
nesta Entidade já estão totalmente digitalizados, restando, apenas, parte dos inativos cujo
serviço encontra-se em andamento.
Nos prazos estipulados pelo CONFERE, apresentamos nossa
Prestação de Contas de 2015, bem como todos os Balanços Trimestrais do mesmo
exercício, Proposta Orçamentária para 2017, bem como as Alterações Orçamentárias do
exercício de 2016.
Foi renovado o Seguro contra incêndio, raio e explosão,
Recomposição de Documentos e Equipamentos Eletrônicos, através da ACE Seguradora
S.A., Apólice nº 1800195289-0, da sede central, com validade de 21/09/2016 a 21/09/2017.
Foi renovado, também, o mesmo tipo de seguro de nossa antiga sede situada na Avenida
Estados Unidos,18-B-conjunto 1002 – Comércio, Apólice 1800000659, com validade de
16/12/2015 a 16/12/2016. foram, também, realizadas as recargas dos extintores existentes
na sede desta Entidade.
No âmbito fiscal e tributário, conforme vem constando em todos
nossos Relatórios anuais, no ano de 2002, entramos, em 27/07/2001, protocolo nº
10580.004651-38, com pedido de restituição, junto à Receita Federal, da COFINS no valor
de R$5.622,65, tendo em vista o recolhimento indevido, mas até esta data, decorridos
quinze (1) anos, não houve qualquer retorno por parte daquele órgão federal.
Foram entregues rigorosamente nos prazos, as declarações da RAS,
DIRF E DIPJ referentes ao Ano Calendário de 2015, assim como as obrigações
trabalhistas como INSS, FGTS, IMPOSTO DE RENDA NA FONTE e PASEP, todos foram
recolhidos, rigorosamente, em seus respectivos prazos de pagamento no exercício em
referência, não havendo qualquer pendência sobre o particular.
Os exames periódicos (PCMSO) e PPRA, anual dos servidores do
COREBA, foram realizados de acordo com a legislação vigente, através da
SALVADORSEG – MEIO AMBIENTE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO – CNPJ
21.188.238/0001-62, referentes ao exercício de 2016/2017, tendo sido emitido para cada
funcionário o respectivo ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL, bem como os Relatórios
do PCMSO e PPRA.
Os setores de Arrecadação, Fiscalização e da Dívida Ativa, como
sempre tiveram um bom desempenho: a) - Foram emitidos e enviados aos Representantes
Comerciais inscritos, 5.919 boletos bancários para a cobrança das anuidades de 2016; b) 2.578 Circulares aos Representantes Comerciais que não pagaram a anuidade do exercício
corrente - 2016; c) - 400 notificações aos Representantes Comerciais inadimplentes, de
diversos exercícios, que culminou com a geração de processos de Dívida Ativa para aqueles
que não regularizaram suas situações; d) – centenas de Termos de Confissão de Dívida de
parcelamentos de anuidades em atraso; e) – identificação por pesquisa de endereços
através de site especializado para localização daqueles que se encontram exercendo a
atividade ilegalmente; f) – independentemente das Circulares e Notificações enviadas aos
inadimplentes em geral, antes de qualquer medida final extrema, este Conselho, através do
Setor de Cobrança envia E-Mail a todos esses devedores. Fazendo-se uma comparação da

arrecadação entre os Exercícios de 2015 e 2016, respectivamente R$2.933.578,63 e
R$3.181.227,57, foi constatado em crescimento de 8,4418% por cento, mesmo com a
grande crise econômica que atravessa o País.
O setor jurídico atuou normalmente, tendo emitido 18 pareceres,
assinado as iniciais dos processos de execução fiscal, tendo sido enviadas 4.175 petições
incidentais, sendo 3.808 para a Justiça Federal e 367 para a Justiça Estadual, abrangendo
todos os processos até hoje ajuizados pelo CORE-BA. Esse setor emitiu ainda, 269 ofícios
administrativos. Encontra-se em tramitação na Justiça do Trabalho os seguintes Processos
Reclamatórios: a) – dos ex-funcionários Marcos Venicius Dias e José Carlos Peçanha
Almeida Filho, respectivamente , sob ns. 573-55.2013.5.05.0022 e 182-64.2012.5.05.0034;
b) - processo trabalhista – Consignação em pagamento de autoria do CORE-BA, contra o
funcionário Marcos Venicius Dias sob nº 1053-79.2012.5.05.0018 e por último; c) – Processo
trabalhista de autoria do ex-funcionário, Álvaro Rodrigues Teixeira Junior sob nº 143.842015.5.05.0038 e Respondendo ainda á duas ações indenizatórias, sendo uma da comarca
de Eunápolis sob nº de nº 1864-47.2015.4.01.3310, e outro na comarca de Barreiras sob nº
1927-59.2016.4.01.3303, uma anulatória cumulado com pedido de indenização nº 006464629.2015.4.01.3300, duas ações de autoria do conselho, sendo uma anulatória de
lançamento de IPTU, SOB O Nº 13825-78.2016.4.01.3300 e uma consignação de cota
condominial sob o nº 0023272-27.2015.4.01.3300 e uma ação civil Publica sob nº 003272546.
Neste Setor houve, ainda, 400 notificações aos Representantes
Comerciais inadimplentes, de diversos exercícios, que culminou com a geração de
processos de Dívida ativa resultando o valor de R$ 915.243,08. Ainda sobre a Dívida Ativa
Foram baixados 744 processos de vários exercícios anteriores no valor total de R$
495.513,06, que foram escritos mas deixaram de ser cobrados por problemas de prescrição.
Neste exercício foram efetuados 1.549 novos registros, apresentando
redução, totalmente explicável tendo em vista a crise econômica, de quatorze virgula
cinquenta e nove (14,59%) por cento sobre o exercício de 2015, cujo total foi de 1.775
registros. No mesmo período aconteceram 495 baixas normais através de pedidos dos
Representantes Comerciais inscritos . Em 31 de dezembro de 2016 o número de
Representantes Comerciais registrados neste Conselho era de 32.417.
O número de Sessões realizadas neste exercício foi de oitenta e hum:
sendo setenta e duas de Diretoria para apreciação e aprovação dos registros e suas
alterações, baixas e demais solicitações relacionadas com as inscrições dos Representantes
Comerciais, bem como referentes a assuntos administrativos, e nove Plenárias, sendo uma
para a aprovação da Prestação de Contas de 2015,três para a aprovação dos Balanços do
primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2016, uma para a aprovação da Alteração
Orçamentária de 2016, uma para aprovação da Proposta Orçamentária de 2017, uma para a
aprovação do reajuste salarial dos funcionários da Entidade referentes à sua data-base e
duas para tratar de assuntos administrativos em geral.
Todos os nossos departamentos cumpriram fielmente suas atribuições
não havendo quaisquer pendências para o exercício que se aproxima.
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