REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA GRÁFICA DA
BAHIA - EGBA
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E COMPOSIÇÃO
Art. 1º - O Conselho Fiscal da Empresa Gráfica da Bahia - EGBA, empresa
pública integrante da estrutura da Administração Pública Indireta do Estado da Bahia, com
personalidade jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade anônima de
capital fechado, vinculada à Casa Civil do Estado, é constituído de 03 (três) membros efetivos e
respectivos suplentes, com mandato não superior a 02 (dois) anos, permitidas 02 (duas)
reconduções consecutivas, nomeados pelo Governador, que fixará sua remuneração, possuindo
natureza consultiva e fiscalizatória.
CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA
Art. 2º - Ao Conselho Fiscal da EGBA compete:
I - examinar e emitir pareceres sobre balancetes, balanços financeiros e
patrimoniais, demonstrativos de lucros e perdas, e prestação anual de contas da EGBA;
II - supervisionar a execução financeira e orçamentária da EGBA, podendo
examinar livros ou quaisquer elementos, bem como requisitar informações;
III - pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria
Executiva ou pelo Conselho de Administração;
IV - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente;
V - supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua
independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades
da EGBA;
VI - supervisionar, quando aplicável, as atividades desenvolvidas e a elaboração
das demonstrações financeiras da EGBA;
VII - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno,
das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela EGBA;
VIII - avaliar e monitorar exposições de risco da EGBA, podendo requerer, entre
outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a:
a) remuneração da Administração da EGBA;
b) utilização de ativos da EGBA;
c) gastos incorridos em nome da EGBA;
IX - avaliar e monitorar, em conjunto com a Administração da EGBA, a
adequação das transações com partes relacionadas;
X - analisar e apurar denúncias de descumprimento do Código de Conduta e
Integridade, encaminhando suas conclusões à Diretoria Executiva e Conselho de Administração;

XI - executar outras atividades pertinentes à fiscalização que lhe compete.
§ 1º - O parecer sobre as contas anuais da EGBA deverá ser elaborado e entregue
ao Conselho de Administração, de modo a viabilizar a análise e votação tempestiva pelo referido
Conselho.
§ 2º - O Conselho Fiscal da EGBA exercerá outras competências correlatas
necessárias ao seu funcionamento, observando as disposições constantes deste Regimento
Interno, do Estatuto Social da EGBA, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e do
Decreto nº 18.470, de 29 de junho de 2018.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 3º - O Conselho Fiscal da EGBA terá a seguinte estrutura básica:
I - Presidência;
II - Plenário, composto do Presidente e demais membros do Conselho Fiscal.
CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
Art. 4º - O Conselho Fiscal será reunido, mensalmente, em sessões ordinárias e,
extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor Geral ou a requerimento de qualquer de
seus membros e obedecerá aos procedimentos de que trata este capítulo.
Art. 5º - A convocação dos membros do Conselho Fiscal para participar das
reuniões deverá ser feita, formalmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias, ressalvados
os casos de urgência.
Parágrafo único - Perderão o mandato os membros do Conselho Fiscal que
faltarem, sem motivo justificado, a 03 (três) reuniões no período de 06 (seis) meses.
Art. 6º - A substituição dos membros efetivos do Conselho Fiscal será feita
mediante convocação dos suplentes.
Art. 7º - Da convocação constarão o dia, horário e local em que serão realizados
os trabalhos, bem como a pauta de assuntos a serem apreciados.
Art. 8º - Para funcionamento do Conselho Fiscal é exigido quórum
correspondente a maioria de seus membros.
Parágrafo único - Não havendo quórum até a hora estabelecida para início da
sessão, será lavrado termo de presença, ficando o expediente e a ordem do dia transferidos para a
reunião imediata se o Presidente não preferir convocar reunião extraordinária.
Art. 9º - O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, solicitará
aos órgãos de administração da EGBA esclarecimentos ou informações, desde que relativas à sua
função fiscalizadora, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis
especiais.

Art. 10 - Os membros do Conselho Fiscal assistirão às reuniões do Conselho de
Administração ou da Diretoria Executiva da EGBA, em que se deliberar sobre os assuntos em
que devam opinar.

