
Sistema HB Conselhos
Impressão de carnês do exercício atual

Se identificar no sistema informando número de registro e CPF



Após identificação acima, o sistema irá exibir as parcelas do exercício, conforme tela abaixo:

Existem 2 formas de emitir o boleto:
a) Emissão individual - Selecionando o registro da anuidade e clicando sobre o botão com 

símbolo de impressora que fica ao lado do mesmo;
b) Aglutinação - Selecionando mais que um registro, clicando sobre o botão “Calcular” que 

fica dentro da área “Gerar boleto único para os itens selecionados”. Em seguida o sistema 
atualizará o campo “Valor” que fica à direita. Para emitir o boleto único, basta clicar sobre o 
botão com símbolo de impressora que fica ao lado do campo “Valor”.



Exemplo de Emissão de Boleto Individual

Para emitir o boleto, basta clicar na caixa de clicar que fica e direção ao registro da parcela e em 
seguida no botão com a imagem de uma impressora que fica imediatamente ao lado da caixa;



Emissão com o navegador Google Chromme
- Caso não seja aberta uma nova janela com o boleto, será necessário clicar no canto superior 
direito, sobre a caixa com descrição “pop-up bloqueado”;

Em seguida clicar sobre: “Sempre mostrar pop-up de serviços.oab-ba.org.br



Emissão com o navegador Mozilla Firefox
- Caso não seja aberta uma nova janela com o boleto, será necessário clicar na parte superior da 
página, no botão “opções” que  fica ao lado da mensagem: “O firefox impediu este site de abrir uma
janela”; Em seguida clicar sobre: “Desbloquear popups de serviços.oab-ba.org.br”.



Emissão com o navegador Internet Explorer
- Caso não seja aberta uma nova janela com o boleto, será necessário clicar na parte inferior da 
página, no botão “opções do site” que  fica ao lado da mensagem: “O Internet Explorer bloqueou 
um popup de *.oab-ba.org.br”; Em seguida clicar sobre: “Sempre permitir”.



Após clicar sobre o botão com a foto de uma impressora que fica ao lado do registro da anuidade, 
será aberta uma janela com o conteúdo do boleto:



Exemplo de Emissão de Boleto de Aglutinação

Selecionar o registro que serão aglutinados, clicando sobre cada um deles. Em seguida clicar sobre 
o botão “Calcular”

Após clicar sobre o botão com símbolo de impressora o boleto de aglutinação será emitido. 
Importante observar as mesmas regras para janelas popup acima mencionadas.


