
MARINES APARECIDA PIRES 

"AUDITORIA INTERNA: UM ESTUDO DA PROPOSTA DE IMPLANTACAO 
EM UMA CONGREGACAO RELIGIOSA COM ATIVIDADE NAS AREAS DE 

SAUDE, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL" 

Monografia apresentada ao Departamento de 
Contabilidade, do Setor de Ciencias Sociais 
Aplicadas, da Universidade Federal do 
Parana, como requisite para obtengao do 
titulo de MBA em Auditoria Integral. 
Orientador: Prof. Bienia Cesar Severo Peixe 

CURITIBA 

2005 



PENSAMENTO 

"A petfeir;ao nao consiste na multiplicidade das 

coisas feitas, mas no fato de serem bem feitas", 

SAO VICENTE DE PAULO. 

II 



MENSAGEM 

"A partir de agora a minha luta, as horas debruoadas 

sabre os livros, as ansiedades antes e depois de cada trabalho, de cada avalia9a0; 

serao lembrangas agradaveis e guardadas na memoria. 

No futuro espero que ao abrir as paginas deste trabalho 

possa recordar, e tudo sera revivido. 

E certamente, irei me sentir realizada por ter vencido 

mais urn desafio." 

Ill 



AGRADECIMENTOS 

Agradego a Deus, que me deu forgas e quando 

sentia que nao ia dar mais, me deu animo e 

motivagao para concluir o trabalho com exito. 

IV 



DEDICATORIA 

Dedico este trabalho a Congregagao das lrmas 

Filhas da Caridade pelo incentive nessa longa 

caminhada; a !lustre lr. Maria do Carma, que me 

apoiou nas dificuldades, e muito contribuiu pela 

minha vit6ria. 

v 



RESUMO 

PIRES, M. A. Auditoria lnterna: Urn Estudo da Proposta de lmplanta9ao em 
uma Congrega9ao Religiosa com Atividades nas Areas de Saude, Educa9ao e 
Assistencia SociaL No cenario atual, a importancia de uma nova consciencia e 
tomada de decisao se faz necessaria nas organiza<;Qes. As empresas estao se 
tornando mais influentes em uma economia globalizada e estabilizada, mas existe 
neste sentido uma preocupa9ao muito grande com o social, embora pouco 
direcionada no que tange a concretiza98o de objetivos nesta area. Assim a empresa, 
utilizando-se da Auditoria lnterna como assessora na gestao, estara urn passo a 
frente das demais entidades filantr6picas e apresentara urn diferencial importante: 
sera uma empresa cidada, voltada aos interesses da sua sociedade, competindo e 
evoluindo atraves desta inova9ao, que pode ser ate definida como uma boa 
revolu9ao no meio. A auditoria interna e uma atividade voltada para o exame e 
avalia98o da adequa98o, eficiencia, e eficacia dos sistemas de controle, bern como 
da qualidade do desempenho das areas em rela98o as atribui96es e aos pianos, 
metas, objetivos e polfticas definidos para as mesmas. A a9ao da auditoria interna 
estende-se par todos os servi9os, programas, opera96es e controles existentes na 
entidade. No desempenho de suas atividades a auditoria dever ser suficientemente 
independents e deve sempre estar vinculado ao nfvel mais alto da entidade. A 
auditoria interna tern par missao basica, assessorar a Administra98o no desempenho 
de suas fun96es e responsabilidades, atraves do exame da: Adequa9ao e eficacia 
dos controles; lntegridade e confiabilidade das informa96es e registros; lntegridade e 
confiabilidade dos sistemas estabelecidos para assegurar a observancia das 
pol fticas, metas, pianos, procedimentos, leis, normas e regulamentos e da sua 
efetiva utiliza9ao; Eficiencia, eficacia e economicidade do desempenho e da 
utiliza9ao dos recursos; dos procedimentos e metodos para salvaguardar dos ativos 
e comprova9ao de sua existencia, assim como a exatidao dos ativos e passivos; 
Compatibilidade das opera96es e programas com os objetivos, pianos e meios de 
execu9ao estabelecidos. Devem ser visualizados alguns tipos de auditoria: Auditoria 
de Gestao; Auditoria de Programas/Projetos; Auditoria Operacional; Auditoria 
Contabil; Auditoria de Sistemas; Auditoria Especiais; Auditoria da Qualidade. 
Percebe-se a vasta abrangencia da atua9ao da auditoria interna, na execu9ao de 
controle interno e na assessoria as atividades organizacionais. 

Palavras chave: Auditoria, Auditoria lnterna 

VI 



iN DICE 

PENSAMENTO ........................................................................................................... 11 

MENSAGEM .............................................................................................................. 111 

AGRADECIMENTOS ................................................................................................. IV 

DEDICATORIA ··········································································································· v 

RESUMO ................................................................................................................... VI 

iNDICE ...................................................................................................................... VII 

1. INTRODUCAO ..................................................................................................... 1 

2. REVISAO BIBLIOGRAFICA ................................................................................ 4 

2.1. AUDITORIA .................................................................................................. 4 

2.1.1. Hist6rico da Auditoria no Brasil ............................................................... 10 

2.1.2. Evolugao Hist6rica da Auditoria ............................................................... 1 0 

2.1.3. Conceitos e Objetivos da Auditoria ......................................................... 12 

2.1.4. Compet€mcia T ecnico-Profissional do Auditor ......................................... 14 

2.1.5. Processos e Normas de Auditoria ........................................................... 16 

2.1.6. Princfpios Fundamentais de Contabilidade ............................................. 22 

2.1.7. Procedimentos de Auditoria .................................................................... 25 

2.1.8. Parecer de Auditoria ................................................................................ 28 

2.2. CONTROLES INTERNOS .......................................................................... 32 

2.2.1. Controles lnternos em Entidades Filantr6picas ....................................... 34 

2.2.2. lmportancia do Controle lnterno .............................................................. 35 

3. METODOLOGIA ................................................................................................ 37 

4. RESULTADOS E DISCUSSOES ....................................................................... 40 

4.1. A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PERTINENTE A IMPLANTA<;AO DA 

AUDITORIA INTERNA. .......................................................................................... 40 

VII 



4.1.1. Origem da Congregac;ao ......................................................................... 41 

4.1.2. Entidades Afiliadas .................................................................................. 43 

4.1.3. Organograma da Entidade ...................................................................... 45 

4.1.4. Fluxograma de Rotinas ........................................................................... 46 

4.1.5. Areas ou Setores Relevantes a Auditoria lnterna ................................... .48 

4.2. NORMAS E PROCEDIMENTOS LEGAlS DE AUDITORIA A SEREM 

OBSERVADAS ...................................................................................................... 49 

4.2.1. Aplicac;ao de Procedimentos Tecnicos .................................................... 49 

4.2.2. Descrigao dos ltens que serao abrangidos pelos Exames ...................... 49 

4.3. AVALIACAO DO PROCESSO DE TRABALH0 .......................................... 51 

4.3.1. Recursos Humanos ................................................................................. 51 

4.3.2. Rotinas de Monitoramento das Entidades Filiais ..................................... 52 

4.3.3. Visitas, Relat6rios e Horas de Auditoria .................................................. 52 

4.3.4. Honorarios ............................................................................................... 53 

4.4. A IMPORTANCIA DA AUDITORIA INTERNA COMO INSTRUMENTO DE 

CONTROLE ........................................................................................................... 53 

4.4.1. Transparencia, Controle e Fiscalizac;ao ................................................... 56 

4.4.2. Responsabilidade Social .......................................................................... 57 

4.5. APLICACAO DOS CONTROLES INTERNOS ............................................ 61 

4.5.1. F undo Fixo de Caixa ............................................................................... 62 

4.5.2. Definic;oes e Abreviaturas ........................................................................ 62 

4.5.3. Documentos Referenciados e Formularios Utilizados ............................. 63 

4.5.4. Desenvolvimento ..................................................................................... 64 

4.5.5. Criterios Adotados para o Fundo Fixo ..................................................... 66 

4.5.6. Competencias a serem criadas ............................................................... 66 

4.5.7. Fluxo de Caixa ........................................................................................ 67 

4.5.8. Projec;ao do Fluxo de Caixa .................................................................... 69 

5. CONCLUSAO .................................................................................................... 71 

6. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA ....................................................................... 75 

7. AN EX OS ............................................................................................................ 77 

ANEXO I- ART. 177 DA LEI N°. 10.303/01 ....................................................... 78 

VIII 



ANEXO II- RESOLUCAO CFC N°. 750/93 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993 .. 80 

ANEXO Ill - RESOLUCAO CFC N°. 820/97 ...................................................... 89 

ANEXO IV- MODELO DE BOLETIM DE CAIXA ............................................. 1 00 

ANEXO V - MODELO DE FLUXO DE CAIXA .................................................. 1 02 

IX 



1. INTRODUCAO 

A auditoria atualmente e vista como instrumento de controle administrative, e 

se destaca como ponto de convergencia de todos os efeitos, fatos e informagoes 

originados de diversos segmentos da entidade. Sua finalidade e avaliar as 

informagoes contabeis, no sentido de que sejam confiaveis, adequadas, totais e 

seguras. 

De acordo com ATTIE (2000, p.25) "a auditoria e uma especializagao contabil 

voltada a testar a eficiencia e eficacia do controle patrimonial implantado com o 

objetivo de expressar uma opiniao sabre determinado dado". 

Com isso, vemos que sua fungao primordial e analisar a veracidade dos 

dados apresentados em balangos e demonstragoes, que devem ser publicados 

pelas entidades para prestar contas dos produtos e servigos prestados a 
comunidade. 

Sua atuagao no Terceiro Setor vern se destacando a cada dia, vista que a 

responsabilidade social das entidade deste setor podem vir a ser questionadas. 

Preocupa-se com a transparencia de seus servigos, a Auditoria e urn 

instrumento a servigo da seguranga e efetividade dos controles internos 

organizacionais. Estara sempre direcionada a esses objetivos, com carater 

essencialmente preventive. Obviamente, caso ocorram suspeitas de fraudes, a 

Auditoria lnterna podera e devera ser direcionada a apuragao dos fatos e valores 

envolvidos. 
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A auditoria e uma tecnica que funciona como uma operagao de seguro, uma 

vez que procura antever fates futures, determinar riscos e assegurar garantias ou 

ajustes. 

0 estudo a ser apresentado, demonstrara a possibilidade de implantagao do 

projeto, abordando seus varies aspectos, desde a sua concepgao ate a sua 

implementagao final. 

A implantagao reside no fato de assessorar especificamente a parte da gestae 

financeira, a partir de um acompanhamento sistematico do desempenho, a corregao 

de mau desempenho depende da fixagao de padroes, respeitando os limites das 

metas estabelecidas e adequando a essa ou aquela proporgao predefinida entre 

dois ou mais fatores. 

E possfvel medir os padroes de desempenho e analisar a veracidade dos 

dados apresentados nos relat6rios contabeis? 

Desse modo, ve-se a necessidade da criagao e manutengao de 6rgaos de 

auditoria interna, que promovera a fiscalizagao e a criagao de controles internes. 

Portanto esse trabalho busca verificar qual a importancia da implantagao de 

Auditoria interna para a Congregagao, sendo que a mesma e uma entidade 

filantr6pica sem fins lucrativos. 

Os metodos e tecnicas pertinentes a auditoria visam controles internes para 

melhor acompanhamento das atividades. Sob a 6tica da auditoria operacional que; 

tem por objetivo preponderante, vigiar as transa¢es visando a economicidade, a 

eficiencia, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, analisando 

as causas e os efeitos decorrentes, conforme cita o artigo 37 da Constituigao 

Federal. 
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0 principal resultado a alcanyar e o nivel de desempenho, mediante o 

estabelecimento de uma meta padrao determinada. 

Portanto, a Auditoria lnterna sera implantada para servir como mecanismo de 

apoio a gestao, incentivando a necessidade das atividades de controles internos 

para maior fiscalizagao das financ;as. 

0 objetivo geral desta pesquisa eo enfoque de Auditoria lnterna: Urn estudo 

da proposta de implantac;ao em uma Congregac;ao Religiosa com atividade nas 

areas de saude, educagao e assistencia social. Atraves do objetivo supra serao 

identificados a importancia dos metodos e tecnicas de auditoria aplicadas ao 

Terceiro Setor para o melhor cumprimento e desenvolvimento das normas e 

procedimentos contabeis. 

Para a consecuc;ao do objetivo geral supra, foram delineados objetivos 

especificos. Estes sao considerados como partes distintas da futura redac;ao, que 

irao delinear todos os aspectos da pesquisa. 

Os objetivos especfficos da elaborac;ao deste trabalho visam: Descrever o 

hist6rico da auditoria no Brasil; ldentificar o procedimentos de controles internos; 

Apresentar a estrutura da proposta para implantac;ao da Auditoria lnterna; 

Demonstrar a importancia da auditoria interna como instrumento de controle interno 

e assessoria a gestao; 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Nestes itens serao apresentados a fundamentac;ao para a implantagao do 

projeto, serao abordados os diversos conceitos norteadores ao seu desenvolvimento 

e aplicac;ao. 

2.1. AUDITORIA 

Com a evolugao e a competitividade dos mercados, as empresas buscam 

cada vez mais novas ferramentas de gestao que permitam a administrac;ao 

vislumbrar perspectivas futuras para a organizagao. A auditoria atualmente vista 

como instrumento de controle administrativo, esta voltado, tambem, para a exatidao 

das demonstrac;oes contabeis e 6rgao de auxflio da administrac;ao. Segundo 

CALDERELLI (1997, p.63), e o "processo pelo qual e realizado urn exame minucioso 

na escriturac;ao contabil e nos documentos que lhes deram origem, fazendo os 

confrontos e sugerindo as retificac;oes necessarias, motivadas por erros ou 

omiss6es". 

A auditoria tern como objetivo examinar, face a realidade, os resultados 

determinados pelos registros contabeis, interpretando-os posteriormente, com o fim 

de orientar a administrac;ao quanto as medidas a serem tomadas e relativas ao 

patrimonio. 

Segundo GIL (1999, p.21 ), entende-se por auditoria como um processo de 

"revisao, avalia{:ao, emissao de opiniao de processos e resultados exercidos em linhas de neg6cios, 

produtos, servigos no horizonte temporal presente/futuro". Portanto, sua finalidade e levantar e 

determinar as quest6es relativas ao patrimonio, as financ;as e aos creditos; descobrir 
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e corrigir erros ou fraudes surgidos na escrituragao e adotar medidas que visem 

defender o patrimonio e particularmente a escrituragao. 

A auditoria surgiu pela necessidade de confirmagao por parte dos investidores 

e proprietarios quanto a realidade economico-financeira espelhada no patrimonio 

das empresas investidas. 

A causa da evoluyao da auditoria e decorrente da evolugao da contabilidade, 

provocado pelo desenvolvimento economico dos parses, sfntese do crescimento das 

empresas e da expansao das atividades produtoras, gerando crescenta 

complexidade na administragao dos neg6cios e de praticas financeiras. 

Segundo ATTIE: 

A veracidade das informa9oes, o correto cumprimento das 
metas, a aplica9ao do capital investido de forma llcita e o retorno do 
investimento foram algumas das preocupa9oes que exigiram a 
opiniao de alguem nao ligado aos neg6cios e que confirmasse, de 
forma independente, a qualidade e precisao das informa9oes 
prestadas, dando, dessa forma, o ensejo ao aparecimento do auditor. 
{ATTIE, 2000, p.27) 

A evolugao da auditoria no Brasil esta ligada ao aparecimento de empresas 

internacionais de auditoria independente, devido a implantagao de investimentos 

internacionais que tiveram de ter suas demonstragoes financeiras auditadas. 

A Lei n. o 4. 728 de 1965 que disciplinou sabre a materia de mercado de 

capitais e estabeleceu medidas para o seu desenvolvimento, foi a primeira lei 

brasileira a mencionar a expressao auditor independente. 

Ap6s esta lei o Banco Central do Brasil estabeleceu uma serie de 

regulamentos tornando obrigat6ria a auditoria externa em quase todas as entidades 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional e companhias abertas. 0 lnstituto 

Brasileiro de Contadores elaborou normas e procedimentos de auditoria, que foram 

aprovados pela Resoluyao n. o 321/72 do Conselho Federal de Contabilidade. 
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A Lei n. 0 6.404176 que teve alguns artigos alterados pela Lei n. 0 10.303/01 a 

Lei das Sociedades par Agoes em seu Art. 177 determinou que as demonstragoes 

financeiras au contabeis das companhias abertas, que negociam agoes em Balsa de 

Valores, deveriam ser obrigatoriamente auditadas par auditores independentes 

registrados na Comissao de Valores Mobiliarios. 

Com o crescente progresso e a rapida evolugao da situagao econ6mico-

financeira do pals surgiu a necessidade da auditoria, tambem, no Terceiro Setor. A 

esse novo ramo podemos visualizar alguns tipos de auditoria dependendo da area 

de aplicagao: 

a) A Auditoria de Gestao - tern par objetivo emitir opiniao baseado na 

regularidade das contas, verificando a execugao de contratos, conv€mios, acordos 

au ajustes, certificando-se da probidade na aplicagao do dinheiro e na guarda au 

administra<;ao de valores e outros bens da entidade au a ela confiados. E. uma 

auditoria voltada para a parte operacional, preocupando-se com a correta execugao 

das atividades administrativas. 

A auditoria de gestao pode ser caracterizada par nlveis descritos como, 

antecipat6ria, corrente e futura que tern como meta indentificar e estabelecer pontos 

de centrale direcionados a administragao das organiza<;Qes. 

As diretrizes da auditoria de gestao sao, conforme GIL: 

• Total integrayao auditor/auditado via urn mecanismo de 
sociedade tecnica e de empreendimento conjunto; 

• Atuac;:ao da auditoria interna, via auditoria estruturada, com a 
ocupac;:ao/participayao tecnica em todos os estagios 
empresariais; 

• Formac;:ao polivalente do auditor, permitindo uma abertura total 
nos projetos de auditoria; 
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Produto final do trabalho de auditoria consubstanciado como 
proposta solidaria e conjuntas, via plano de ac:;:ao/ata de reuniao, 
do binOmio auditor/auditado; 

Foco central no conceito de que auditoria e atividade para todos 
os executivos/profissionais em sua carreira na empresa; 

Usa de sistemas especialistas no processo de aprendizagem da 
tecnologia organizacional e na realizac:;:ao da auditoria de gestao; 

Auditoria e entidade fundamental no processo de transformac:;:ao e 
manutenc:;:ao da vanguarda tecnol6gica empresarial; 

Foco da auditoria na missao da empresa; 

Auditoria do desempenho/produtividade organizacional. (GIL, 
2000, p.40). 

b) A Auditoria de Programas/Projetos - Este tipo de auditoria visa 

acompanhar, examinar, avaliar a execw;ao de programas e projetos especfficos, se 

estes estao sendo executados da maneira planejada, bern como a aplicagao de 

recursos descentralizados. 

c) A Auditoria Operacional- avalia a eficacia do setor, filial ou entidade e seus 

resultados em relagao aos recursos materiais, humanos e tecnol6gicos disponfveis, 

bern como a economicidade e eficiencia dos controles intemos existentes para a 

gestao dos recursos. 

Segundo GIL, os objetivos da atuagao da auditoria operacional sao: 

• Avaliar o nivel de operacionalizac:;:ao das unidades consoantes os 
normativos vigentes; 

• 

• 

• 

Contribuir para otimizac:;:ao da dinamica de atuac:;:ao das unidades 
via auditoria preventiva, baseada na aplicac:;:ao de checklist, 
cobrindo produtos, servic:;:os infra-estrutura; 

Verificar a adequacidade das normas operacionais das unidades 
em func:;:ao da evoluc:;:ao da tecnologia de cada organizac:;:ao; 

Estimular a qualidade organizacionai.(GIL, 2000, p. 25). 
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d) A Auditoria Contabil - visa obter elementos comprobat6rios suficientes que 

permitam opinar se os registros contabeis foram efetuados de acordo com os 

princfpios fundamentais de contabilidade e se as demonstragoes deles originarias 

refletem, adequadamente, a situagao econ6mico-financeira do patrim6nio, os 

resultados do perfodo administrative examinado e as demais situagoes nelas 

demonstradas. Este e o tipo de auditoria que geralmente e realizado nas entidades. 

e) A Auditoria de Sistema - objetiva assegurar a adequagao, a privacidade 

dos dados e as informagoes provenientes dos sistemas eletr6nicos de 

processamento de dados, observando as diretrizes estabelecidas e a legislagao 

especffica. Este tipo de auditoria visa validar o sistema contabil, ou seja, o programa 

utilizado para a contabilizagao. 

De acordo com ARIMA, a auditoria de sistemas deve atuar em qualquer 

sistema de informagao da empresa, quer no nfvel estrategico, quer no gerencial ou 

operacional. (ARIMA,2003,p.13) 

f) A Auditoria Especial - tern par objetivo o exame de fates ou situagoes 

considerados relevantes, de natureza incomum ou extraordinaria, sendo realizada 

para atender determinagao do Presidents da entidade. Sao auditorias especfficas, 

com vistas a determinadas situagoes que sao realizadas somente par pedido de 

autoridades competentes. 

g) A Auditoria da qualidade - A auditoria da qualidade e urn instrumento 

gerencial utilizado para avaliar as a¢es da qualidade. E urn processo construtivo e 

de auxflio a prevengao de problemas. Tern como objetivo conduzir os 

projetos/programas com sucesso e, par intermedio assessorar e transformar as nao

conformidades encontradas em oportunidades para a Organizagao. Conforms GIL, 
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"A auditoria e fator chave para que essas Organizac;oes sejam referencia mundial quanta a qualidade 

e as contingencias enfrentadas". (GIL, 2002, p. 228). 

Essa diversidade de ramos da auditoria focalizada na gestao visa tanto a 

operacionalizac;ao do sistema quanta a validade e exatidao dos valores 

apresentados em suas demonstrac;6es contabeis. 

Face as inumeras mudanc;as ocorridas no terceiro setor a Auditoria lnterna e 

instrumento de grande importancia para a legalidade dos gastos e despesas 

realizados pela entidade, bern como do recebimento das receitas atentando para a 

legalidade dos atos realizados. 

A fiscalizac;ao, exercida atraves das auditorias internas, tern como finalidade 

avaliar o cumprimento das metas previstas no planejamento estrategico e, a 

execuc;ao dos programas e projetos da entidade, comprovando a legalidade e 

avaliando os resultados, quanta a eficacia e eficiencia, financeira e patrimonial, bern 

como da aplicac;ao de recursos. Exercendo, tambem, o controls das operac;6es de 

credito, avais e garantias, bern como dos direitos e haveres da entidade, apoiando o 

controls externo no exercfcio de sua missao institucional. 

Alem deste aspecto operacional, a Auditoria lnterna deve mostrar a 

fidedignidade das informac;6es contidas nos relat6rios contabeis espelhando nos 

balanc;os, financeiro e patrimonial, a efetiva execuc;Bo e manipulac;Bo do dinheiro em 

beneffcio social. 

A auditoria interna pode ser considerada o apice da piramide do sistema de 

controls interno, uma vez que a mesma supervisiona, normatiza, fiscaliza e avalia o 

grau de confiabilidade dos controles internes, buscando garantir a eficiencia e 

eficacia dos mesmos, sem com eles se confundir. E uma parte especializada da 

auditoria que se dedica a fiscalizac;ao contabil, financeira, operacional e patrimonial 
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da entidade, quanta a legalidade, a legitimidade, a economicidade, bern como a 

fiscalizagao dos recursos repassados pelo Estado ou outras entidades a titulo de 

convemio, subvengoes sociais e economicas e demais formas de antecipagoes de 

recursos legalmente admitidas, que tern como beneficiario a entidade propriamente 

dita. 

2.1.1. Hist6rico da Auditoria no Brasil 

Aborda-se alguns aspectos hist6ricos da auditoria no Brasil e no mundo, 

conceitos e objetivos da auditoria, seus fundamentos, processes e normas, os 

Princfpios Fundamentais de Contabilidade, os controles internes, os procedimentos 

de auditoria e os pareceres. 

2.1.2. Evolugao Hist6rica da Auditoria 

A auditoria surgiu no seculo V a.C., onde Daria I tinha a seu servigo os 

satrapas, urn grupo de pessoas denominado 'olhos e ouvidos do Rei', com a 

atividade de visitar e inspecionar as provlncias do entao vasto Imperio Persa, 

trazendo ao governo central informagoes sabre as impropriedades praticadas pelos 

governantes locais. No seculo XIX, ap6s o surgimento dos peritos contadores, a 

profissao de auditor foi reconhecida, primeiramente na lnglaterra e depois, nos 

Estados Unidos. 

Em linhas gerais, podemos definir auditoria como sendo o estudo e avaliagao, 

dentro das estruturas organizacionais de transagoes, procedimentos, operagoes e 
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demonstragoes financeiras pertinentes, apresentadas pelos setores de 

contabilidade. 

Portanto, o surgimento da auditoria esta relacionado a necessidade de 

confirmagao par parte dos investidores e proprietaries quanta a realidade 

economico-financeira do patrimonio das empresas investidoras. 0 surgimento de 

empresas multinacionais e o desenvolvimento economico propiciaram ainda mais a 

necessidade da auditoria das demonstragoes financeiras. 

A partir da criagao do SESC, em 1934, nos Estados Unidos, a profissao de 

auditor assume sua importancia uma vez que as empresas que transacionavam 

agoes na Balsa de Valores foram obrigadas a se utilizar dos serviyos de auditoria 

para dar maior credibilidade a suas demonstragoes financeiras. 

No Brasil, a evolugao da auditoria esta ligada a instalagao de empresas 

internacionais de auditoria independents, uma vez que investimentos internacionais 

tambem foram implantados aqui e tiveram que apresentar suas demonstragoes 

financeiras auditadas. 

Conforms descreve ATTIE, "as principais influencias que possibilitaram o 

desenvolvimento da auditoria no Brasil foram: 

• filiais e subsidiarias de firmas estrangeiras; 

• financiamento de empresas brasileiras atraves de entidades 
internacionais; 

• crescimento das empresas brasileiras e necessidade de 
descentraliza~o e diversificavao de suas atividades econOmicas; 

• evoluvao do mercado de capitais; 

• 

• 

criavao das normas de auditoria promulgadas pelo Banco Central 
do Brasil em 1972; e 

criavao da Comissao de Valores Mobiliarios e da Lei das 
Sociedades AnOnimas em 1976". (ATTIE, 2000, p. 29) 
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0 exercfcio da auditoria esta condicionado as empresas integrantes do 

Mercado de Capitais e do Sistema Financeiro. Outras empresas tambem sao 

auditadas, mas a pedido de seus acionistas, proprietarios ou por acordos firmados 

com terceiros. 

Com base no exposto anteriormente, podemos classificar o auditor em dois 

tipos: o auditor interno eo externo. 

a) Os Auditores lnternos pertencem ao quadro da organiza9ao auditada, sao 

responsaveis pela fiscaliza98o interna e devem ocupar posi9ao de assessoria na 

estrutura organizacional, reportando-se aos nlveis mais elevados na hierarquia 

administrativa. 

b) Os Auditores Externos ou lndependentes sao profissionais autonomos ou 

integrantes de empresas especializadas em servi9os de auditoria, ou de 6rgaos 

governamentais e Cortes de Contas, sem nenhum vinculo com a organiza9ao 

auditada. 

Podemos concluir que o auditor, tanto interno, quanta o externo surgiu da 

necessidade de dar maior enfase as normas e aos procedimentos internos, devido 

ao desenvolvimento economico e a expansao dos neg6cios. 

2.1.3. Conceitos e Objetivos da Auditoria 

A auditoria, dentro de suas varias fun9oes de fiscaliza9ao e controle, tambem 

tern como fun9ao visualizar as deficiencias e falhas nos diversos processos da 

empresa, auxiliando tambem na tomada de decisao. Entende-se: " ... revisao, avaliac;ao, 
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emissao de opiniao de processos e resultados exercidos em linhas de neg6cios, produtos, servic;os 

no horizonte temporal presente/futuro." (GIL,1999, p. 21) 

onde: 

Outro conceito de auditoria e dado pelas Normas Brasileiras de Contabilidade, 

"A auditoria independente das demonstrac;oes contabeis constitui o 
conjunto de procedimentos tecnicos que tern por objetivo a emissao 
de parecer sobre a adequac;ao com que estas representam a posic;ao 
patrimonial e financeira, o resultado das operac;oes, as mutac;oes do 
patrimonio lfquido e as origens e aplicac;oes de recursos da entidade 
auditada, consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade e a 
legislac;ao especifica, no que for pertinente". (NBC T 11) 

0 termo auditoria tern sido utilizado para diferentes tipos de atividades, mas 

com a mesma finalidade, que e a atuagao de um especialista em sua area com o 

objetivo de emitir uma opiniao. A auditoria coleta e analisa as informagoes contidas 

nas demonstragoes financeiras, assim como os itens, formas e metodos que as 

influenciam. Sao verificados documentos, livros e registros para a obtengao de 

evidencias e informagoes corretas, para fundamentar a opiniao do auditor que sera 

descrita no parecer. 

0 objetivo da auditoria e realizar o levantamento e determinar todas as 

questoes relativas ao patrimonio e as finangas, verificar erros ou fraudes e adotar 

medidas que visem defender o patrimonio e sua escrituragao. Tern como finalidade 

orientar a administragao para que tomem medidas adequadas para evitar distorgaes 

dos resultados da empresa. 

De acordo com ATTIE: 

"0 objetivo do exame normal de auditoria das demonstrac;oes 
financeiras e expressar uma opiniao sobre a propriedade das 
mesmas, e assegurar que elas representem adequadamente a 
posic;ao patrimonial e financeira, o resultado de suas operac;oes e as 
origens e aplicac;oes de recursos correspondentes aos periodos em 
exame, de acordo com os principios de contabilidade aplicados com 
uniformidade durante os periodos". (ATTIE, 2000, p. 31) 
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Portanto, o objetivo principal da auditoria e verificar as demonstragoes 

financeiras da empresa auditada e emitir urn parecer, ou seja, a opiniao do auditor 

que deve ser imparcial e baseada nos papeis de trabalho elaborados pelo auditor 

com base em documentos e registros coletados. Estes deverao ser coletados par 

procedimentos adotados pelo auditor e a extensao de seu trabalho sera determinado 

pela complexidade dos problemas verificados na entidade. 0 objeto final da auditoria 

e o parecer emitido pelo auditor onde ele ira expressar sua opiniao sabre as 

demonstragoes financeiras da empresa auditada. 

No campo da auditoria do Terceiro Setor o principal objetivo e melhorar o 

centrale gerencial dos metodos e processes de modo a diminuir os efeitos maleficos 

da ineficiencia e desperdicios verificados nos processes produtivos. A auditoria; 

dentro desse campo de atuayao, alem de verificar a legalidade dos atos da entidade, 

tambem tern sua funyao de centrale interne das operay6es a serem realizadas. 

2.1.4. Competencia T ecnico-Profissional do Auditor 

0 auditor responsavel tecnico-profissional pelo parecer de auditoria deve ser 

contador, habilitado pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Deve manter 

seu nfvel de competencia profissional pelo conhecimento atualizado das Normas 

Brasileiras de Contabilidade, das Tecnicas Contabeis, da legislagao inerente a 

profissao e da entidade auditada. 

0 exercfcio da profissao de auditoria requer a observancia de padroes marais. 

A condugao do trabalho de auditoria deve ser feito com idoneidade, integridade, 
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respeito, imparcialidade e independencia. Ao auditor requer conhecimentos 

especfficos voltados as tecnicas, aos procedimentos e a metodologia de trabalho. 

0 auditor, assim como todo profissional deve seguir os princfpios eticos 

profissionais, que se apoiam em independencia, integridade, eficiencia e 

confiabilidade. 

A independencia sera a condi«;ao primordial do trabalho de auditoria. 0 

auditor deve ser imparcial na interpretagao de tudo que lhe for apresentado, evitando 

interesses, conflitos e vantagens, atestando urn pronunciamento conclusive do 

trabalho a ser realizado. 

Tern como motivo de impedimenta do exercfcio de auditoria independents se 

este possuir vfnculo conjugal ou de parentesco, relagao de trabalho, participagao na 

empresa auditada, interesses financeiros, fungao ou cargo incompatfvel a atividade 

de auditora, horarios incompatfveis a natureza do trabalho ou qualquer outra 

situagao incompatfvel ao exercicio da auditoria independents. 

A integridade deve ser a qualidade que o auditor tera em relagao a empresa 

auditada, ao publico em geral e a entidade de classe a _que pertenga. 

A eficiencia determina que o auditor sera responsavel inteiramente pelos 

servigos executados. Portanto, s6 deve emitir sua opiniao quando os exames 

executados assim o permitir. Seu parecer deve ser emitido com objetividade e 

clareza em quaisquer condigoes, apresentando as razoes que o levaram a tal 

conclusao. 

A confiabilidade, elemento essencial desta profissao, pais o auditor tern 

acesso livre a todas as informagoes estrategicas e importantes da empresa. Estas 

informagoes s6 podem ser usadas na execugao de servic;o para o qual foi contratado 
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e devem ser conservadas pelo prazo de 3 anos. Estas s6 poderao ser divulgadas a 

terceiros por determinac;ao judicial ou determina<;ao expressa da empresa. 

Alem dos princfpios eticos profissionais, ha tambem as normas de auditoria 

que estabelecem padroes e tecnicas com o objetivo de qualificar a conduta dos 

trabalhos de auditoria e garantir uma atua<;ao correta, assegurando aos usuarios urn 

trabalho fntegro e concretizado. As normas dizem respeito as qualidades 

profissionais do auditor, a avalia<;ao pelo exame executado e do relat6rio emitido. 

2.1.5. Processes e Normas de Auditoria 

A auditoria, resumidamente, divide-sa em tres partes. Num primeiro momento 

e analisado o montante de trabalho a ser realizado, a execu<;ao propriamente dita e 

a fase final que e a elabora<;ao do parecer de auditoria. 

Na etapa inicial da auditoria realiza-se o dimensionamento dos trabalhos a 

serem realizados. Pode ser verificado pelo tamanho da empresa, a quantidade de 

funcionarios, local de armazenamento de inventario, organograma, volume de 

lan<;amentos, sistema contabil e por aspectos dos controles internos mantidos. Visto 

isso, sera redigido uma carta proposta especificando a presta<;ao de servigo; 

calculado pelo volume de horas a serem utilizadas, e se aceitas sera formalizado urn 

contrato de presta<;ao de servi9os com os direitos e obriga<;6es das partes. 

A execuc;ao da auditoria inicia-se com o planejamento onde serao 

determinados todos os momentos de realiza<;ao das tarefas. 0 planejamento que 

estabelece antecipadamente o que deve ser feito, como, onde, quando e por quem. 

Tern por objetivo tra<;ar urn caminho determinado para a consecu<;ao do trabalho. 
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Para urn bam planejamento o auditor deve conhecer a entidade em sua 

totalidade, suas operac;oes e atividades. Quanta melhor o entendimento do auditor a 
respeito da empresa, maior sera a eficiencia de seu exame. Para isto deve-se 

pesquisar as organogramas e fluxogramas, descrever as fungoes para as cargos 

existentes e verificar a existencia de manuais de procedimentos administrativos que 

descrevem as atividades de cada area. Ha tambem a verificac;ao do controle do 

sistema de informac;oes para certificac;ao da qualidade do sistema; paralelamente 

deve-se analisar as controles internes e as principia e metodos utilizados pela 

contabilidade. 

0 planejamento deve ser documentado par escrito juntamente com o 

programa de trabalho. Deve servir como guia e meio de controle do progresso da 

auditoria. Estes devem ser revisados e atualizados sempre que novas fatos o 

recomendarem. 

A posterior execuc;ao dos trabalhos devem ser realizados para que os eventos 

relevantes das demonstrac;oes contabeis sejam identificados. Podem ser 

consideradas quando da determinac;ao dos procedimentos de auditoria, das 

distorc;oes sabre as saldos e classificac;ao das contas e da apresentac;ao e 

divulgac;ao da demonstragao contabil. Alem da relevancia, devem ser analisados as 

riscos de auditoria, avaliando a possibilidade de emissao de opiniao inadequada 

sabre as demonstrac;oes contabeis. 

Ap6s esta etapa serao realizados todos as testes de avaliac;ao de controles 

internes, a existencia flsica dos bens e a confirmagao das contas selecionadas para 

o trabalho. Os testes e procedimentos realizados deverao ser documentados nos 
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papeis de trabalho que irao constituir os elementos de prova para conclusao do 

auditor. 

Pode-se concluir que o processo de auditoria e iniciado par determinada 

afirmagao a respeito de alguma informagao contabil. Para a execugao do trabalho 

pode-se definir as seguintes fases: analise da afirmagao e a avaliagao da afirmagao. 

Segundo ATTIE: 

A analise da afirmac;ao e o primeiro passo a ser dado no processo de 
auditoria e, par seu intermedio, pretende-se identificar o significado 
da afirmac;ao e, mesmo que de forma sumaria, trac;ar urn plano 
estrategico de levantamento dos pontos basicos fundamentais que 
visem auxiliar os processes seguintes da auditoria. (ATTIE, 2000, p. 
43) 

Nesta fase procura-se buscar a origem dos dados, a complexidade, a 

relevancia e o levantamento de perguntas para auxiliar a elaboragao de um bam 

planejamento de trabalho. Tres importantes etapas devem ser levadas em 

consideragao: a revisao analitica, o planejamento eo conhecimento. 

A revisao analftica estabelece a abrangencia da auditoria, mostrando os 

pontes de maior relevancia e os que apresentam o maior risco e significado. Esta 

fase pode apontar os locais e departamentos que deve-se visitar para o exame de 

auditoria em fungao de fatores hist6ricos, aspectos de controle e volumes 

operacionais. 

A Avaliagao da Afirmagao consiste na determinagao dos metodos e medidas 

a serem seguidos para a coleta de dados. Esses metodos e medidas sao 

determinados a partir das circunstancias que delimitam cada area. 

Alguns fatores que influenciam na avaliagao da afirmagao: os nfveis de 

controle interno, a subjetividade inerente, a integridade dos administradores, a 

ponderagao da relevancia e do risco relative. 
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Os nfveis de controles internos determinam a abrangencia dos testes de 

auditoria. Quanta melhor o controls interno menor e a possibilidade da existencia de 

erros e irregularidades. 

A subjetividade inerente indica que o auditor deve estimar ate que ponto 

determinada segao pode ser afetada par julgamentos e fatores que interferem na 

execugao de seu trabalho. Quanta menos julgamento, menor sera o risco de 

auditoria. Ou seja, pessoas com pouca experiencia sao designadas a trabalhos 

rotineiros e que nao apresentam alto grau de complexidade. 

Em sua fase de execugao o auditor deve supervisionar o cumprimento dos 

prazos do planejamento e fazer urn controls de qualidade, certificando-sa de que o 

trabalho esta adequadamente documentado e se estao de acordo com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade. 

Para a elaboragao dos procedimentos de auditoria e necessaria levar em 

consideragao a integridade dos administradores. Se estes estao passando as 

informag6es corretas e se as controles internos estao sendo seguidos. Deve-se 

observar, tambem, a ponderagao da relevancia, que determina que as exames de 

auditoria devem ser planejados e executados considerando que as eventos 

relevantes estao todos identificados. 

Conforms cita A TilE: 

0 sistema contabil e de controles internos compreende o plano de 
organizac;ao e o conjunto integrado de metodos e procedimentos 
adotados pela entidade na proteyao do seu patrimonio, promoc;ao da 
confiabilidade e tempestividade dos seus registros e demonstrac;oes 
contabeis, e da sua eficacia operacional. (ATTIE, 2000, p.61) 

Na fase da aplicagao dos procedimentos de auditoria devem ser realizadas 

provas seletivas, testes e amostragens com base na complexidade e volume das 

operag6es, levando em consideragao a analise dos riscos de auditoria. Estes testes 
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podem ser feitos atraves de inspegao, observagao, confirmagao, calculos, revisoes 

analfticas, existencia ffsica, ocorrencia dos fatos, registro das transag5es e se os 

itens estao classificados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Os riscos de auditoria, na area governamental, devem ser mensurados 

atraves do enfoque nos resultados obtidos para o bem-estar social, desempenhando 

as fungoes competentes de cada 6rgao visando os aspectos da economicidade, 

eficiencia e eficacia. 

Os testes devem ser documentados por papeis de trabalho que devem ter 

grau de detalhamento suficiente para proporcionar o entendimento e dar suporte ao 

trabalho de auditoria. 

Alem dos cuidados a serem tornados com os riscos de auditoria, na fase do 

planejamento devem ser levados em consideragao as partes relacionadas a 

empresa e ainda, obter carta que evidencie a responsabilidade das informagoes e a 

preparacao e apresentagao das demonstragoes contabeis submetidas aos exames 

de auditoria. 

Conforme ATTIE: 

0 risco resulta da combinac;ao da possibilidade de existencia de erros 
graves e da ocultac;ao dos erros, par meio de procedimentos 
planejados. 0 risco relativo de auditoria significa que, para algumas 
empresas e para certas areas de auditoria, o risco e maior que para 
outras. 0 auditor deve designar recursos adequados as situac;oes que 
parec;am particularmente suscetlveis de erros graves. 0 risco relativo 
de auditoria pode ser afetado pelo controle interno, pela 
complexidade, subjetividade inerente au inexatidao, pela 
possibilidade de a administrac;ao exorbitar de sua autoridade no 
sistema, pela natureza da atividade, considerac;oes ambientais e 
demais assuntos. (ATTIE, 2000, p. 50) 

Ap6s a verificagao dos procedimentos de controles internes, do nfvel de 

julgamentos dos fatos, da integridade dos administradores e o risco de auditoria, 

passaremos para a etapa de obtengao de elementos, que comprovem e 



21 

fundamentem o trabalho. E. nesta fase que sao escolhidos os procedimentos de 

auditoria a serem seguidos. Para a determina98o desses procedimentos sao 

observadas a natureza das afirmac:;oes, a finalidade de cada revisao, a credibilidade 

das provas e a facilidade de aplicac:;ao dos testes de auditoria. 

Para a obtenc:;ao dos elementos comprobat6rios sao executados testes de 

procedimentos e o teste de saldos que se dividem em substantives e global. 

Os procedimentos de auditoria sao realizados para averiguar se sao 

adequados ou nao ao trabalho a ser executado. Uma vez determinado os 

procedimentos, espera-se que estes sejam corretamente cumpridos para validar as 

transac:;oes realizadas pela empresa. Seu objetivo e assegurar que os procedimentos 

adotados pela empresa sao verdadeiros e que estao sendo executados. 

Na aplicac:;ao dos procedimentos de auditoria, o profissional responsavel deve 

realizar testes de observancia e testes substantives. Nos testes de observancia o 

auditor deve averiguar a existencia, a efetividade e continuidade dos controles 

internes. Na aplicac:;ao dos testes substantives o auditor deve objetivar se os bens, 

direitos e obrigac:;oes ocorreram e se estao realmente registradas, atentando-se 

tambem, se estao avaliados, classificados e descritos de acordo com os Princfpios 

Fundamentais de Contabilidade, conforme Resolu98o n° 750/93 e as Normas 

Brasileiras de Contabilidade elencadas na Resoluc:;ao n° 751/93. 

Ao final de todo o processo o auditor deve emitir sua opiniao. Sua 

fundamentac:;ao deve ser baseada na credibilidade dos elementos encontrados. Essa 

etapa estabelece conclusoes sabre cada item examinado e uma analise de todas as 

conclusoes parciais. 0 auditor apresenta a empresa os lanc:;amentos de ajustes e 

reclassificac:;oes e as recomendac:;oes necessarias para a regularizayao das 
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demonstrag6es financeiras. A empresa pode acatar ou nao as recomenda<;oes do 

auditor que ira emitir seu parecer com base nos seus papeis de trabalho, levando em 

considera<;ao a resposta da empresa. 0 relat6rio final do auditor ira apresentar todas 

as demonstra<;oes financeiras auditadas, as notas explicativas e o parecer do 

auditor. 

2.1.6. Princfpios Fundamentais de Contabilidade 

Os Princfpios Fundamentais de Contabilidade estao elencados na Resolu<;ao 

n,0 750 de 29 de dezembro de 1993. Os princfpios devem prevalecer sabre os 

aspectos formais da contabilidade e e de usa obrigat6rio no exercfcio da profissao. 

Constitui condi<;ao de legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade e sao os 

seguintes Princfpios: da Entidade, da Continuidade, da Oportunidade, do Registro 

pelo Valor Original, da Atualiza<;ao Monetaria, da Competencia e da Prudencia. 

Segundo a Resolu<;ao, o Princfpio da Entidade: 

"Art. 4° Reconhece o Patrimonio como objeto da Contabilidade e 
afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciac;ao de 
urn Patrimonio particular no universo dos patrimonies existentes, 
independentemente de pertencer a uma pessoa, urn conjunto de 
pessoas, uma sociedade ou instituic;ao de qualquer natureza ou 
finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequencia, nesta 
acepc;ao, o patrimonio nao se confunde com aqueles dos seus s6cios 
ou proprietaries, no caso de sociedade ou instituic;ao". (Resoluc;ao n.o 
750/93) 

Este princfpio da autonomia ao patrimonio, onde os interesses e registros 

contabeis da entidade nao se confundem com os dos s6cios ou quotistas que a 

compoem. No caso de entidades filantr6picas, e condi<;ao "primordial", que as notas 

e recibos par ela registrados estejam em nome das mesmas. 

0 Princfpio da Continuidade dispoe que: 
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"Art. 5° A Continuidade ou nao da Entidade, bern como sua vida 
definida ou provavel, deve ser considerada quando da classifica<;ao e 
avalia<;ao das muta<;oes patrimoniais, quantitativas e qualitativas. 
§ 1 o A Continuidade influencia o valor econOmico dos ativos e, em 
muitos casos, o valor ou o vencimento dos passivos, especialmente 
quando a extin<;ao da Entidade tern prazo determinado, previsto ou 
previsivel". (Resolu<;ao n.0 750/93) 

0 Princfpio da Continuidade determina que a entidade e urn organismo vivo e 

continuara a operar ate que surjam fortes evidencias em contrario. A manutengao de 

seus ativos nao tern finalidade de venda, mas devidamente utilizados, tern o 

prop6sito de gerar Iuera ou beneffcios a coletividade. 

Numa entidade filantr6pica, nao ha o intuito da geragao de Iueras ou 

prejufzos, e sim a apuragao de superavits e deficits, mas com o mesmo objetivo de 

gerar beneffcios a populagao. 

Conforme a Resolugao supra em seu art. 6° e paragrafo unico: 

"0 Principia da Oportunidade refere-se, simultaneamente, a 

tempestividade e a integridade do registro do patrimOnio e das suas muta<;oes, determinando que 

este seja feito de imediato e com a extensao correta, independentemente das causas que as 

originaram". (Resolu<;ao n.0 750/93) 

Este princfpio exige o registro eo relata de todas as variagoes ocorridas no 

patrimonio no momenta em que eles ocorrem. Ele abarca dais aspectos distintos: a 

integridade e a tempestividade. A integridade diz da necessidade das variagoes 

serem reconhecidas em sua totalidade e a tempestividade obriga que estas sejam 

registradas no momenta em que ocorrem. 

0 Princfpio do Registro pelo Valor Original dispoe que: 

"Art. 7° Os componentes do patrimonio devem ser registrados pelos 
valores originais das transa<;oes com o mundo exterior, expressos a 
valor presente na moeda do Pais, que serao mantidos na avalia<;ao 
das varia<;oes patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem 
agrega<;oes ou decomposi<;Oes no interior da Entidade". (Resolu<;ao 
n.0 750/93) 
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Em essencia este principia pressupoe que os componentes do patrimonio 

sejam registrados pelo seu valor de entrada, expressas em moeda nacional, 

decorrente da homogeneizagao quantitativa do registro. Os bens, depois de 

registrados par seus valores originais nao podem ser alterados, mas podem sofrer 

decomposic;oes ou agregac;oes, ou seja, depreciac;oes ou amortizac;oes e 

atualizac;oes a valor de mercado. 

0 Principia da Atualizagao Monetaria esta disposto no art. 8° da Resolu9ao 

n. 0 750/93: 

"Os efeitos da alterac;ao do poder aquisitivo da moeda nacional 
devem ser reconhecidos nos registros contabeis atraves do 
ajustamento da expressao formal dos valores dos componentes 
patrimoniais". (Resoluc;ao n.0 750/93) 

A moeda embora aceita como medida de valor, nao representa unidade 

constants de poder aquisitivo. A atualizagao deve ser realizada mediante 

indexadores que reflitam a variac;ao apontada par fndice geral de prec;os da 

economia brasileira. Este indica deve ser parametro para todas as entidades para 

que possa haver comparac;oes entre elas. 

0 Principia da Competencia conforme a Resolugao n. 0 750/93 dispoe que: 

"Art. go As receitas e as despesas devem ser inclufdas na apurac;ao 
do resultado do perfodo em que ocorrerem, sempre simultaneamente 
quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou 
pagamento". (Resoluc;ao n.0 750/93) 

Em seus paragrafos 3° e 4° do artigo 9° supramencionado, dispoe que: 

"§ 3°. As receitas consideram-se realizadas: 
I - nas transay()es com terceiros, quando estes efetuarem o 
pagamento ou assumirem compromisso firme de efetiva-lo, quer pela 
investidura na propriedade de bens anteriormente pertencentes a 
entidade, quer pela fruic;ao de servic;os por esta prestados; 
II- quando da extinc;ao, parcial ou total, de urn passivo, qualquer que 
seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de urn ativo de 
valor igual ou maior; 
Ill - pela gerac;ao natural de novos ativos independentemente da 
intervenc;ao de terceiros; 
IV- no recebimento efetivo de doac;oes e subvenc;oes. 
§ 4°. Consideram-se incorridas as despesas: 
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I - quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por 
transferencia da sua propriedade para terceiros; 
II - pela dirninuigao ou extingao do valor econornico de urn ativo; 
Ill - pelo surgirnento de urn passivo, sern o correspondente ativo". 
(Resolugao n.0 750/93) 

0 Principia da Competencia nao esta relacionado com o recebimento ou 

pagamento de fato, mas com o reconhecimento das mesmas nos perfodos em que 

eles incorrem. Nos paragrafos 3° e 4° do artigo supracitado estao estabelecidos os 

casas em que se reconhecem as receitas e as despesas. Quando estas nao foram 

registradas nos perfodos competentes deverao ser realizadas no perfodo em que se 

evidenciou a omissao. 

Conforme a Resolugao n. 0 750/93: 

"Art. 10 0 Principia da Prudencia determina a adogao do rnenor valor 
para os cornponentes do Ativo e do maior para os do Passivo, sernpre 
que se apresentem altemativas igualrnente validas para a 
quantificagao das rnutagoes patrirnoniais que alterern o patrirnonio 
Jfquido". (Resolugao n.0 750/93) 

0 Princfpio da Prudencia aplica-se quando da atualizac;ao de valores do ativo 

ou passive ja registrados. Existindo este caso, considera-se o menor valor para itens 

do ativo e maior para o passive. Este principia nao pode ser levado a excesses para 

manipulac;oes do resultado com a consequente criac;ao de reservas ocultas. Este 

princfpio da enfase a definigao de valores relatives as variac;oes patrimoniais que 

envolvem provisoes para incertezas de grau variavel. 

2.1. 7. Procedimentos de Auditoria 

Neste sub-item descrevemos alguns procedimentos de auditoria utilizados na 

execuc;ao dos trabalhos. Os procedimentos comumente utilizados sao: exame ffsico, 

confirmac;ao, exame dos documentos originais, conferencia de calculo, exame da 



26 

escrituragao, investiga9ao minuciosa, inquerito, exame dos registros auxiliares, 

correla9ao das informa9oes obtidas e observagao. 

Ao Exame Fisico compete a verifica9ao "in loco", onde o auditor realiza a 

comprova9ao visual da existencia ffsica do objeto a ser examinado. Neste 

procedimento sao avaliados a autenticidade, a quantidade e a qualidade do objeto 

em questao. Geralmente realizados nas areas de caixa, estoques, investimentos, 

ativo imobilizado e duplicatas a receber ou a pagar. 

A Confirma9ao sera atraves da obten9ao de declara9ao formal e imparcial de 

pessoas independentes a empresa e que estejam habilitadas para confirmar. 

Existem dais tipos de confirma9ao: o positivo e o negativo. 

A Confirma9ao Positiva utilizada quando se faz necessaria a resposta de 

quem se quer uma confirma9ao formal. Pode ser em branco quando nao existem 

valores nos pedidos de confirma9ao ou em preto, quando da utiliza9ao de saldos ou 

valores a serem confirmados. 

A Confirma9ao Negativa utilizada quando a resposta se faz necessaria em 

caso de discordancia. Portanto, se nao houver resposta ao pedido de confirma9ao o 

auditor entende que a pessoa concorda com os valores constantes no pedido. 

Este tipo de procedimento geralmente realiza-se nas areas de contas a 

receber, emprestimos, bancos conta movimento e estoques em poder de terceiros. 

Em entidades do Terceiro Setor a confirma9ao, geralmente e realizada nas contas 

bancarias e de aplica9oes financeiras, com o intuito de obter a confirma9ao de urn 

saldo em determinada data-base. 

0 Exame dos Documentos Originais sera o procedimento voltado para a 

autenticidade dos documentos que comprovem as transa96es da empresa. Visa 
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determinar se estes sao pr6prios para a atividade da empresa e se estao aprovados 

par pessoas competentes_ 

A Conferencia de Calculos esta voltada para a adequagao das operagoes 

aritmeticas e financeiras_ Urn procedimento simples, mas a unica forma de 

constatagao das varias operagoes que envolvam somas e calculos_ 

0 Exame da Escrituragao sera a tecnica para constatagao da veracidade das 

informagoes contabeis_ Pode ser realizada par composi9ao de saldo, que e a 

formagao ordenada de uma conta contabil em sua totalidade, ou par conciliagao de 

saldos que e a obtengao de urn saldo comum propiciado par diferengas existentes 

entre duas ou mais fontes de informagao_ 

A lnvestigagao Minuciosa tern par objetivo o exame em profundidade da 

materia auditada. Certifica que o objeto auditado realmente esta expresso de forma 

fidedigna. 

0 lnquerito consiste na formulagao de perguntas para a obtengao de 

respostas satisfat6rias com o intuito de esclarecer qualquer divergencia 

apresentada. 

0 Exame dos Registros Auxiliares tern par objetivo dar suporte a 

autenticidade dos registros principais examinados, par isso, deve ser executado 

juntamente com outros_ Os registros auxiliares sao utilizados para efeito de controles 

internes, gerenciais e contabeis_ 

A Correlagao das lnformagoes Obtidas e o relacionamento do sistema 

contabil de partidas dobradas_ Este procedimento auxilia na corregao de outras 

areas par vezes nao abordadas na auditoria. 
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A Observagao pode revelar erros, problemas ou deficiencias do item em 

questao. Atraves deste exame podem ser identificados itens com movimentagao 

morosa ou obsoletes, passivos nao registrados, a uniformidade dos registros, etc. 

Pode ser utilizado tambem como artificio para tomada de decisao pelo setor 

administrative, pais sao observados fatos par hora nao observados pelos 

administradores. 

2.1.8. Parecer de Auditoria 

0 Parecer de Auditoria e a fase final dos trabalhos realizados pelo auditor. 

Este e o documento onde o auditor ira expressar sua opiniao pelo trabalho realizado. 

Segundo ATTIE, "A emissao do parecer reflete o entendimento do auditor acerca 

dos dados em exame, de uma forma padrao e resumida que de, aos leitores, em 

geral, uma nogao exata dos trabalhos que realizou eo que concluiu". (2000, p. 67) 

Este documento possui tres paragrafos padroes determinados pela Resolugao 

CFC n. 0 820 de 1997. 

0 primeiro paragrafo identifica o objetivo do trabalho e a responsabilidade 

assumida pelo auditor em emitir a opiniao das demonstragoes dadas em exame. 0 

paragrafo padrao determinado na Resolugao do Conselho Federal de Contabilidade 

dispoe: 

"Examinamos os balangos patrimoniais da Empresa ABC levantados 
em 31 de dezembro de 19XX e 19XX, e as respectivas 
demonstragoes do resultado, das mutagoes do patrimonio liquido e 
das origens e aplicagoes de recursos correspondentes aos exercicios 
findos naquelas datas, elaboradas sob a responsabilidade de sua 
administragao. Nossa responsabilidade e a de expressar uma opiniao 
sobre esses demonstragoes contabeis". (Resolugao CFC n. 0 820/97) 
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Neste paragrafo o auditor indica o objeto do trabalho realizado, ou seja, as 

demonstragoes contabeis em exame que geralmente sao os comparatives de dois 

anos da entidade. Deve deixar clara nesse paragrafo que a responsabilidade pelas 

demonstragoes financeiras e da empresa, que devem zelar pelas informagoes nela 

expressadas. 

0 auditor deve se responsabilizar, apenas, em emitir opiniao sabre as 

informagoes apresentadas nas demonstragoes dadas em questao. Em caso de 

discordancia, deve deixar total transparencia deste fato. 

0 segundo paragrafo determina a abrangencia do trabalho de auditoria e a 

forma como foi executado. 

"Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de 
auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, 
considerando a relevancia dos saldos, o volume de transagoes e o 
sistema contabil e de controles intemos da entidade; (b) a 
constatagao, com base em testes, das evidencias e dos registros que 
suportam os valores e as afirmagoes contabeis divulgados; e (c) a 
avaliagao das praticas e das estimativas contabeis mais 
representativas adotadas pela administragao da entidade, bern como 
da apresentagao das demonstragoes contabeis tomadas em 
conjunto". (Resolugao CFC n.0 820/97) 

Este paragrafo demonstra a extensao do trabalho executado atentando a 

obediencia as normas de auditoria. Remete, em dados sinteticos, os trabalhos de 

auditoria realizados detalhadamente nos papeis de trabalho. 

0 terceiro paragrafo expressa a opiniao do auditor com relagao as 

demonstragoes financeiras auditadas. 

"Em nossa opiniao, as demonstragoes contabeis acima referidas 
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posigao patrimonial e financeira da Empresa ABC em 31 de 
dezembro de 19XX e 19XX, o resultado de suas operagoes, as 
mutagoes de seu patrimOnio liquido e as origens e aplicagoes de seus 
recursos referentes aos exercfcios findos naquelas datas, de acordo 
com os Princfpios Fundamentais de Contabilidade". (Resolugao CFC 
n. 0 820/97) 
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Este paragrafo expressa a opiniao do auditor sabre o conjunto das 

demonstragoes financeiras levando em consideragao relevantes, importantes e 

materiais que possam distorcer ou alterar seu significado. 

0 parecer de auditoria pode ser classificado de quatro formas: parecer sem 

ressalva, com ressalva, adverso ou com abstengao de opiniao. Dependendo do 

parecer emitido pelo auditor podem existir paragrafos complementares ap6s o 

paragrafo de opiniao, explicando as incertezas e as inconformidades relevantes 

apontadas pelo auditor. 

0 Parecer sem Ressalva deve ser emitido quando as demonstragoes 

contabeis representam adequadamente a posigao patrimonial e financeira e o 

resultado das operagoes. Certifica de que nao ha efeitos relevantes que afetem as 

demonstragoes contabeis. 

0 Parecer com Ressalva sera emitido quando urn ou mais valores nao 

refletem adequadamente a posigao correta ou quando o auditor nao consegue obter 

informagoes adequadas sabre determinados valores. Geralmente estao relacionado 

a nao obediencia aos Princlpios Fundamentais de Contabilidade. 

0 Parecer Adverso sera emitido quando urn ou mais valores comprometem 

substancialmente as demonstragoes financeiras, a ponto de nao ser suficiente a 

simples ressalva no parecer. Quando da emissao deste parecer o auditor deve 

explicar as razoes ponderaveis descritas nos paragrafos adicionais. 

0 Parecer com Abstengao de Opiniao reflete que o auditor nao conseguiu 

comprovagao suficiente para fundamentar sua opiniao. 

"No caso de limitac;:oes significativas ao objetivo do exame, o auditor 
pode relatar os procedimentos realizados, casos em que ele deve 
modificar o paragrafo de extensao do trabalho ou indicar os 
procedimentos omitidos. Qualquer que seja o caso, o auditor preferira 
declarar claramente que o exame por ele realizado nao foi suficiente 
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para permitir a expressao de sua opiniao sabre as demonstra9oes 
financeiras tomadas em conjunto, e dar ao conhecimento geral os 
motivos que o levaram a assim proceder". {ATTIE, 2000, p. 75) 

0 parecer deve ser emitido referente as operac;oes relativas ao perfodo findo 

em determinada data, porem, podem ocorrer transa¢es relevantes as 

demonstrac;oes financeiras que nao podem ser ignoradas pelo auditor. 

"Eventos subsequentes, de aten9ao especial dos auditores, sao 
acontecimentos que ocorrem entre a data de encerramento das 
demonstra9oes financeiras e a do parecer de auditoria e que afetam 
significativamente a posi9a0 patrimonial, financeira e o resultado das 
opera9oes da empresa". (ATTIE, 2000, p. 78) 

0 auditor tern a responsabilidade de informar sabre as transac;oes 

subsequentes a data do levantamento do balanc;o. Se necessaria, deve sugerir 

ajustes das contas ou o acrescimo de notas explicativas sabre assunto considerados 

relevantes e indispensaveis a interpretac;ao das demonstrac;oes financeiras. 

Portanto, pode-se concluir que o parecer de auditoria sera o instrumento final 

dos trabalhos efetuados pelo auditor. E ele que ira expressar a opiniao do auditor ou 

nao, com relac;ao as demonstrac;oes auditadas, levando em considerac;ao as 

informac;oes coletadas, emitira urn parecer sem ressalva, com ressalva, adverso ou 

com abstenc;ao de opiniao. Mas podem acontecer eventos ap6s o encerramento do 

exercfcio e a emissao do parecer de natureza relevante e que devem ser 

considerados pelo auditor. 

Quando do acontecimento de eventos subsequentes o auditor pode 

recomendar ajustes das contas ou notas explicativas destes eventos considerados 

importantes para interpretac;ao das demonstrac;oes. 
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2.2. CONTROLES INTERNOS 

Apresenta-se uma breve explanac;ao a respeito dos controles internos, sua 

definigao, os principais fundamentos, seu levantamento e avaliagao_ 

0 controle interno representa urn conjunto de procedimentos, metodos e 

rotinas adotados pela empresa para proteger os ativos, produzir dados confiaveis e 

auxiliar na condugao ordenada dos neg6cios da empresa. 

Em face do encadeamento das fungoes e das pessoas dentro de uma 

entidade, o ato de administrar exige, organizac;ao, comando, coordenagao, controle, 

medir padroes, comparar metas, avaliar resultados, e fiscalizar eventos. 

Em essencia, os controles internos tern por objetivo, proteger os ativos, dando 

validade aos valores contabilizados e promovendo eficiencia na gestao da entidade. 

Esses controles podem ser de natureza contabil ou administrativa. 0 contabil 

preocupa-se com a validagao dos valores contabilizados e o administrative com os 

processes utilizados pela empresa para evitar desvios ou anormalidades. 

Os controles internos sao de grande importancia ao auditor, para que ele 

possa ter conhecimentos dos procedimentos administrativos, podendo entao emitir 

uma opiniao em seu parecer. Sao importantes tambem, para a gerencia que pode 

visualizar as falhas e aprimorar processes para tornar mais eficiente e eficaz os 

setores da entidade. 

Os controles internos sao baseados em manuais elaborados pela 

administragao da empresa, determinando os cargos, suas obrigac;oes e os 

procedimentos a serem seguidos para cada area da empresa. 

A determinac;ao e atribuic;ao de cada cargo sao importantes para assegurar 

que todos os procedimentos de controles sejam executados. Quando ocorrer algum 
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erro ou irregularidade sera detectado mais rapidamente de qual setor originou, 

ficando mais facil sua corregao. 

Quando da determinagao das obriga<;Qes de cada fungao dos cargos da 

entidade sera necessaria que haja segregagao de fungoes em todos os seus 

setores. Dessa forma, nao ha acumulo de fungoes em urn mesmo cargo, 

dificultando, assim, os possfveis erros ou desvios dentro do processo da empresa. 

Para complementar os controle da empresa faz-se necessaria que haja uma 

contagem ffsica peri6dica de seus ativos para que os registros sejam compatfveis 

com sua existencia ffsica. 

Vistas e determinados os controles internos dentro da empresa, devera ser 

realizado testes de observancia para verificar que os mesmos estao sendo 

aplicados. Este procedimento sera realizado atraves da observagao da execugao 

dos trabalhos pelos funcionarios e da inspe<;ao de documentos e registros contabeis. 

A avaliagao do sistema de controle interno, segundo ALMEIDA, compreende; 

•"determinar os erros ou irregularidades que poderiam acontecer; 
•verificar se o sistema atual de controles detectaria de imediato esses 
erros ou irregularidades; 
•analisar as fraquezas ou falta de controle, que possibilitam a 
existencia de erros ou irregularidades, a fim de determinar natureza, 
data e extensao dos procedimentos de auditoria; 
•emitir relat6rio - comentario dando sugestoes para o aprimoramento 
do sistema de controle intemo da empresa". (ALMEIDA, 
1996, p.60) 

A auditoria interna pode ser considerada o 6rgao responsavel pelo sistema de 

controle interno, uma vez que esta supervisiona, normatiza, fiscaliza e avalia o grau 

de confiabilidade dos controles internos. 

Portanto, os controles internos compreendem urn plano de todos os metodos 

e procedimentos referentes a eficiencia e a obediencia as diretrizes administrativas 

que normalmente se relacionam com os registros contabeis e financeiros. 
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2.2.1. Controles lnternos em Entidades Filantr6picas 

0 sistema de controle interno em entidades sem fins lucrativos, tern o intuito 

de melhor aparelhar a tomada de decisao dos administradores. Em busca do 

atendimento de seus fins sociais, pois o objetivo da entidade e obter recursos para o 

pagamento de despesas e compromissos, sem visar qualquer tipo de lucro. 

Os controles nas organizag6es sem fins lucrativos, segundo PEIXE, "teria-se 

que caracterizar essas organiza~oes de acordo com o perfil de cada uma e fazer uma distin~ao 

dentro do contexto organizacional atraves de: objetivos, medidas de desempenho, planejamento, 

rela~ao com o mercado, profissionais e tomada de decisoes." (PEIXE, 2002, p. 69). 

A fungao do controle interno na empresa e normativa e preventiva, sendo que 

atraves de procedimentos basicos diversas irregularidades nos setores financeiros e 

administrativos, podem ser evitados, como por exemplo fraudes, desfalques, 

subornos. 

Segundo Crepaldi: "o suborno, quando alguem recebe alguma propina ou beneficia direto 

para tamar decisao. A fraude, que caracteriza pela adultera~ao de documenta~ao e, 

conseqi.ientemente, proporciona beneficia financeiro, e o desfalque, que se define pela simples 

retirada de dinheiro, o famoso tamar emprestado." ( CREPALDI, 2000, p.201). 

0 auditor deve avaliar o sistema de controle interno da empresa auditada 

para determinar com clareza os procedimentos que deverao ser adotados. A partir 

desta avaliagao ele verifica a extensao que os controles internos da empresa afetam 

no resultado das demonstra<;Oes financeiras e define o volume de testes de auditoria 

que serao aplicados. 

A adogao do controle interno na empresa implica: Fixar as responsabilidades; 

a contabilidade e as operag6es devem estar separadas; nenhuma pessoa individual 



35 

deve ter a seu cargo uma transac;ao comercial; treinar e capacitar os empregados; e 

deve ser escrito todas as instruc;oes de operac;oes para cada cargo (Manual). 

As limitac;oes do controle interne estao relacionadas principalmente ao conluio 

de funcionarios na empresa, a instruyao inadequada dos funcionarios com relac;ao 

aos procedimentos internes e a negligencia dos funcionarios na execuc;ao de suas 

tarefas diarias. 

2.2.2. lmportancia do Controle Interne 

A administrac;ao da empresa fica responsavel pela adoyao, cumprimento e 

modificayao do sistema de controle interne. 

Deve ser elaborado urn Manual de Organizac;ao das retinas internas, os 

funcionarios ou setores da empresa devem ser treinados e conhecer claramente 

suas tarefas e atribuic;oes, tais como: habilitayao do documento fiscal do fornecedor 

para pagamento; cotac;ao de prec;os; selec;ao de fornecedores; programac;ao 

financeira do pagamento; emissao de cheques para pagamentos; recebimento de 

numerario, emissao de recibos; controle de registro de empregados; pagamento 

empregados; controle fisico sabre ativos. 

Averiguar na aplicac;ao do Manual a segregac;ao de func;oes, uma mesma 

pessoa nao pode ter acesso aos ativos e aos registros contabeis por exemplo, pois 

caso o funcionario tenha acesso aos ativos e registros contabeis, poderia desviar 

fisicamente o ativo e baixa-lo contabilmente para despesa. 

As causas que originam a ocorrencia de fraudes e dao margem a 

desconfianc;a quanta a autencidade dos dados contabeis apresentados podem ser 
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relacionados com a ausencia de qualquer controle, ou a ineficiencia das normas de 

controle na pratica. 

A empresa devera elaborar urn Manual de Procedimentos Organizacionais, 

onde estara descrito de forma clara e objetiva todos os passos para o 

desenvolvimento de cada tarefa. 
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3. METODOLOGIA 

Para a elabora98o destes objetivos especfficos, que serao o ponto central dos 

!tens apresentados nesta pesquisa, utiliza-se a metodologia da pesquisa 

bibliografica, para a execugao da meta proposta sera realizado processo de 

averiguagao da bibliografia existents sabre o assunto estudado. A pesquisa 

bibliografica inclui livros, textos, teses, dissertagoes, revistas, peri6dicos, boletins e 

artigos tecnicos; bern como, legislagoes federais, estaduais e municipais, resolugoes 

de tribunais de contas. 

Vergara comenta que: "Pesquisa metodol6gica eo estudo que se refere a instrumentos 

de captagao au de manipulagao da realidade. Esta, portanto, associada a caminhos, formas, 

maneiras e procedimento para atingir determinado fim." (VERGARA, 1998, p. 45). 

Conforms esclarece SANTOS: 

A teoria e a geradora e organizadora das ciencias e da cultura. 
Qualquer de nossas ciencias compoe-se de urn conjunto 
metodicamente organizado de problemas e solugoes ja levantados, 
au atualmente em desenvolvimento, relativos a uma dada 
necessidade humana. lsto e: a teoria cientffica e urn instrumento 
avangado da pratica existencial. (SANTOS, 1999, p.18) 

Para isto, a captagao de informagoes e a atividade pratica de aquisigao de 

dados que serao a base para o desenvolvimento do raciocfnio. Cada processo ou 

metodologia e planejado em fungao dos objetivos especfficos determinados no 

projeto. Os dados coletados podem ser primarios ou secundarios. 

Oados primarios sao os dados extrafdos de livros ou textos de forma Integra, 

isto e, e uma citagao ou c6pia fidedigna das palavras de determinado autor. 

Dados secundarios sao as citagoes descritas em livros e que foram escritas 

por outros autores. 
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No estudo de algum caso em especffico, os dados primaries sao as 

informag6es coletadas em campo. Numa amostragem, par exemplo, sao os dados 

conseguidos atraves dos questionamentos aplicados dentro desse grupo. Os dados 

secundarios seriam as analises e as interpretag6es a partir dos dados obtidos em 

campo. 

Portanto, a metodologia e o procedimento adotado para coleta de dados ou 

informag6es necessarias a construgao do raciocinio que envolve urn fato ou 

problema_ 

Sao raras as obras cientfficas que se prop6em a estudar o assunto. 

Entretanto essa escassez podera ser contornada com a utilizagao da vasta literatura 

de Auditoria e Contabilidade. 

0 universe da pesquisa trata-se diretamente da implantagao de auditoria 

interna na Congregagao Religiosa Provincia Bras. C.I.F.C.S.V.Paulo, tendo sua sede 

administrativa, localizada na Regiao Sui do Brasil, na cidade de Curitiba no bairro da 

Merces, atendendo a populagao carente, prestando servigo nas areas de Saude, 

Educagao e Assistencia Social. 

Os procedimentos adotados para coleta de dados foram atraves da 

experiencia diaria de trabalho, levando-se em conta a observagao dos servigos 

prestados pela assessoria contabil e dos controles adotados pela empresa. 

Nao foi feito usa de nenhum metoda especffico para tal, partiu-se do material 

cotidiano. 

Levando-se em conta o material da pesquisa, foram feitos levantamentos para 

posteriormente procurar-se uma bibliografia adequada a problematica evidenciada, a 

fim de sugerir mudangas e posslveis solug6es. 
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Sentiu-se uma certa limitagao na metodologia dado a escassez de bibliografia 

especffica sabre o T erceiro Setor, e tam bern devido ao fato de a empresa nao adotar 

metodos de controle interno para levantamento de dados/informagoes. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSQES 

Nesta etapa do processo de revisao e avaliac;ao da implantagao da Auditoria 

interna, nao basta formar-se uma opiniao sabre a eficacia do sistema, baseando-se 

em representac;6es escritas, cumpre-se constatar que o sistema funciona realmente 

como foi descrito. 

4.1. A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PERTINENTE A IMPLANTA<;AO DA 

AUDITORIA INTERNA 

Neste item esta abordada a formac;ao do setor de Auditoria lnterna para 

entendermos seu papel junto a entidade. 

Pode-se dizer que a entidade e organizada com a finalidade de harmonizar 

sua atividade, de forma que atinja o objetivo de promover e satisfazer a 

prosperidade social, ou seja, o bern comum. 

Por servic;os sociais, em sentido amplo, entendem-se todos aqueles 

prestados pelas escolas, creches, asilos, hospitais, visando a satisfac;ao de 

necessidades da comunidade. Oaf conclui-se que se justifica a existencia da 

entidade como prestadora de servic;os e de utilidade publica federal aos indivfduos 

por ela assistidos. 

A ideia central e que servic;o assistencial envolve atividade que supera a 

esfera do interesse individual, por ser de interesse da coletividade, devendo 

subordinar-se as suas exigencias, ajustar-se as conveniencias do todo social e 
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manter-sa na conformidade de satisfagao das necessidades do indivfduo na 

coletividade. 

4.1.1. Origem da Congregagao 

As primeiras Filhas da Caridade enviadas a Curitiba, em 1904, atenderam ao 

apelo de Dam Jose de Camargo Barros, entao Bispo da regiao. Diferentemente do 

restante do pafs, as lrmas enviadas ao Parana nao tinham vinculagao com a 

Provincia Brasileira das Filhas da Caridade, sediada no Rio de Janeiro. Elas vieram 

da Polonia em missao especial, para trabalhar junto aos imigrantes poloneses que 

chegaram ao Brasil em 1873. Eram 64 famflias que fugiram de seu pafs, devido a 

guerra franco-alema. A colonia polonesa no Parana manifestou desejo de uma 

educagao aprimoradamente crista e cat61ica para seus filhos. As lrmas chegaram ao 

Porto de Paranagua no dia 17 de outubro de 1904. Estavam preparadas para o 

trabalho que as esperava, possuiam grau superior nos estudos, com especialidade 

em musica e artes manuais. 0 trabalho das lrmas produziu grandes resultados. Em 

pouco tempo foram surgindo novas Casas. Havia sempre a preocupagao de que 

essas Casas fossem abertas onde estava assegurada a presenga dos Padres 

Lazaristas, o que garantia a assistencia espiritual, segundo o carisma vicentino. 

A origem da entidade enquanto Congregagao apresenta uma evolugao 

hist6rica das etapas da humanidade passando par diversas modificagoes ate chegar 

a sua formagao atual. 

A entidade constitui-se de tres elementos: os materiais, os formais e o final. 
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a) 0 elemento material e constitufdo pela populagao, elemento humano, 

representado pela lrmas Filhas da Caridade e o territ6rio que e a Provincia de 

Curitiba. 

b) 0 elemento formal constituido pelo ordenamento juridico (Estatudo Social), 

que e o conjunto das normas emanadas pela Congregagao; representando a 

organizagao necessaria para o exercfcio do poder e para o efetivo cumprimento das 

normas que cria como condigao para a convivencia social. 

c) 0 elemento final e o bem comum. Onde a Entidade e vista como um 

instrumento para que os indivfduos evoluam e aperfeigoem-se. 

A entidade esta composta desde 1971, em sua formagao para o melhor 

atendimento as necessidades sociais em Comissoes Tecnicas, a entidade conta 

com o auxflio do trabalho das Comissoes Especializadas, compreendendo os 

setores: Educagao, Saude e Servigo Social, lnsergao e Formagao. 

a) 0 que sao as comissoes tecnicas - sao elementos essenciais de dialogo e 

intercambios, como: 6rgaos de transmissao: o grupo de lrmas reunidas em 

Comissao constitui um 6rgao de transmissao, dos apelos da atualidade, langados 

pelas que buscam uma vida mais evangelica atraves do exercfcio de uma atividades 

em incessante evolugao; 6rgao de sintese: nesse grupo e que se pode elaborar 

uma sintese indispensavel para qualquer decisao. Essa sintese e feita com o 

conhecimento das exigencias concretas das obras, segundo a comissao tecnica por 

causa: educagao, saude, servigo social, insergoes, formagao; 6rgao de previsao: 

meio de transmissao, de dialogo, de intercambios, de estudos e sintese, a Comissao 

e tambem um 6rgao de previsao e prospectiva para a Congregagao. A previsao se 

apoia em dados concretes sejam cientfficos e estaticos para um fim determinado. 
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Estas Comissoes tern como objetivo promover continuamente as lrmas, 

mediante informac;oes, reflexoes e estudos peri6dicos. 

Resumidamente, a estrutura da Congregac;8o esta sob a administrac;ao pelas 

lrmas Filhas da Caridade, caracterizada pela organizac;ao em forma de Associac;ao, 

que exerce o poder de administrar, delegar func;oes na mantenedora e nas 

entidades filiais, que pertencem a Congregac;ao e possuem os mesmos direitos e 

obrigac;oes. 

4.1.2. Entidades Afiliadas 

A seguir serao elencadas por setores as entidades filiais pertencentes a 

Congregac;ao, para fins de conhecimento e noc;ao da extensao dos servic;os 

prestados pela mesma a sociedade. 

EDUCACAO 

1. Escola Vicentina Sagrado Corayao de Jesus Araucaria - PR 

2. Escola Vicentina de Ensino Fundamental Cristo Rei Barao de Cotegipe - RS 

3. Escola Vicentina Nessa Senhora de Fatima Cruzeiro do Oeste- PR 

4. Escola Vicentina Nessa Senhora das Merces Curitiba- PR 

5. Escola Vicentina Santa Ana Laranjeiras do Sui - PR 

6. Escola Vicentina Nessa Senhora das Grac;as Nonoai - RS 

7. Escola Vicentina Nessa Senhora Aparecida Paralso do Norte- PR 

8. Escola Vicentina Sao Vicente de Paulo Paranaval - PR 

9. Escola Vicentina Santa Terezinha Pitanga- PR 

10. Escola Vicentina Santa Luisa 

11 . Escola Vicentina Santa Sofia 

Porecatu - PR 

Prudent6polis - PR 
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12. Escola Vicentina Santa Helena Reserva- PR 

13. Colegio Vicentino Santa Cruz Campo Mourao - PR 

14. Colegio Vicentino Sao Jose Curitiba - PR 

15. Escola Vicentina Tee. de Enf. Catarina Laboure Curitiba - PR 

16. Colegio Vicentino Sao Jose Foz do lguac;u - PR 

17. Colegio Vicentino Nossa Senhora das Grac;as Pato Branco- PR 

18. Colegio Vicentino Santa Cecilia Porto Alegre - RS 

19. Institute Santa Luzia Porto Alegre - RS 

20. Colegio Vicentino lmaculado Corayao de Maria Toledo- RS 

SAUDE 

1. Hospital Sao Vicente de Paulo Araucaria - PR 

2. Hospital e Matemidade Ribeirao do Pinhal Ribeirao do Pinhal- PR 

3. Hospital da Providemcia Apucarana - PR 

4. Hospital Sao Vicente de Paulo Barao de Cotegipe - RS 

ASSISTENCIA SOCIAL 

1. Asilo Sao Vicente de Paulo 

2. Asilo Sao Vicente de Paulo 

3. Creche Anjo da Guarda 

4. Creche Sao Joao Batista 

5. Centro Vicentino de Educac;ao lnfantil Sao Vicente de Paulo 

Carazinho - RS 

Rio Pardo - RS 

Campo Largo - PR 

Curitiba- PR 

Curitiba - PR 

Curitiba - PR 6. Centro Vicentino de Educac;ao lnfantil Santa Luiza 

7. Creche Nossa Senhora da Conceiyao 

8. Centro de Educayao lnfantil Nossa Senhora das Grac;as 

9. Centro Vicentino de Educac;ao lnfantil Santa Rita 

Foz do lguac;u - PR 

Laranjeiras do Sui - PR 

Londrina - PR 



10. Obra Social Santa Luiza 

11. Creche Cantinho da Amizade 

12. A9ao Social Sao Vicente de Paulo 

4.1.3. Organograma da Entidade 

Aspectos administrativos/organizacional. 

Vice-President a 
Provincial 

Comissao ·· 
Especializada 

em SauHe . 

HoSpitais · 

Fonte: Autora do Trabalho 
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Porto Alegre - PR 

Ribeirao do Pinhal - PR 

Toledo- PR 

Secretaria 
· Provincial 

Comissao E~. 
em Assist6ncia~·t ' 

Social 

Asi1os 
Creche 

lnserQOes Sociais 
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4.1 .4. Fluxograma de Rotinas 
~=~~--

Slm 

Fonte: (KOSAK, p. 1-32) adpatado pela autora 
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Legenda: Neste fluxograma de rotinas os slmbolos possuem os significados 
abaixo. 

Fluxo de Execuc;ao. 

lnfcio ou Terminac;ao. 

Entrada de dados. 

Ac;ao. 

Ponto de Decisao. 

Controle de Repetic;ao. 

Resultado (salda de dados). 
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4.1.5. Areas ou Setores Relevantes a Auditoria lnterna 

Verifica-se neste item, a relevancia de se Auditar as demonstragoes 

financeiras, e prestar serviyos de assessoria a gestao, onde serao analisados os 

seguintes t6picos: 

a) Financeira: Comportamento de Fluxo de Caixa; Se as Operagoes da 

Empresa estao gerando recursos suficientes para sustenta-la financeiramente; 

Principais Credores Bancarios, Encargos Financeiros e Forma de Pagamento; Se os 

Fornecedores estao sendo pagos em dia; Se existem contas de Clientes em atraso; 

Principais lnvestimentos feitos ao Iongo do ano. 

b) Contabil: Princfpios Contabeis na elaboragao das Demonstragoes 

Contabeis; Se foram ou estao sendo tomadas providencias para corrigir as 

irregularidade ou erros identificados nas analise das contas. 

d) Pessoal: Polftica de Aumentos Salariais; Estrutura Organizacional da 

Empresa. 

e) Fiscal e Legal: Situagao atual de Processes envolvendo o nome da 

Empresa; Livros Fiscais e Legais e sua Escrituragao. 

f) Operagoes: Principais aquisigoes de Bens do Ativo lmobilizado; Principais 

Baixas de Bens do Ativo lmobilizado; Estoques Obsoletes ou de Lento Movimento. 

g) Suprimentos: Sistema de Compras (lnformagao da necessidade de 

compra, pesquisa de possfveis Fornecedores, cotayao de preyos aos Fornecedores, 

Selegao de melhor Proposta de Compra; Problemas Potenciais de Compra (unico 

Fornecedor, dificuldade de lmportagao, Crescimento muito elevado dos pregos das 

materias-primas etc.). 
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4.2. NORMAS E PROCEDIMENTOS LEGAlS DE AUDITORIA A SEREM 

OBSERVADAS 

As demonstrac;oes contabeis da entidade irao abranger isoladas ou 

conjuntamente as transac;oes e operac;Oes da mantenedora e cada filial, onde as 

receitas e despesas serao apresentadas em demonstrativos especlficos. 

Na execuc;ao dos servic;os de auditoria independents serao observadas as 

Normas Brasileiras de Contabilidade, bern como os procedimentos de auditorias 

geralmente aceitos pelas normas intemacionais. 

A execuc;ao dos trabalhos inclui, no que for aplicavel, revisoes sobre assuntos 

das legislac;oes espedficas ao T erceiro Setor, tributarias, previdenciaria e do 

trabalho, embora a Auditoria nao se obrigue a prestar assistencia jurldica. 

4.2.1. Aplicac;ao de Procedimentos Tecnicos 

Os trabalhos de auditoria serao desenvolvidos mediante a aplicac;ao de 

procedimentos tecnico de auditoria, sera utilizado o processo de amostragem, 

abrangendo itens cujos valores sejam de maior relevancia. 

4.2.2. Descric;ao dos ltens que serao abrangidos pelos Exames 

a) Ativo Circulante e Realizavel a Longo Prazo: Disponibilidade em caixa e 

bancos, compreendendo exames abrangendo documentac;ao, as conciliac;oes e as 

confirmac;oes diretas de saldo; Exame das aplicac;Oes financeiras; exame das contas 

a receber de clientes, trtulos descontados e outras, incluindo testes nos registros, 
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inspegao dos titulos e circularizac;ao de saldos; verificac;ao de outros creditos, 

valores e bens; estoques, abrangendo os criterios de avaliac;ao e procedimentos 

relatives ao inventario ffsico. 

b) Ativo Permanents: Exame dos itens que compoem os investimentos, 

imobilizagoes e o ativo diferido, abrangendo inclusive a propriedade dos registros 

contabeis e metodos da depreciac;ao/amortizagao, da correc;ao monetaria e da 

avaliagao dos bens do permanents. 

c) Passivo Circulante e Exigfvel a Longo Prazo: Exame das contas a pagar a 

fornecedores, emprestimos e financiamentos e outras obrigac;oes, incluindo calculos 

de atualizac;ao, conciliac;oes e circularizac;ao de saldos. 

d) Patrimonio Uquido: Exame dos saldos das contas que compoem o 

patrimonio Liquido, levando em conta as disposic;oes legais vigentes e as 

determinac;oes contratuais. 

e) Contas de Receitas e Despesas: Exams das contas de receitas 

operacionais e das extraordinarias, principalmente quanta a sua origem, formac;ao e 

competencia; Exame das contas de despesas operacionais e das extraordinarias, 

principalmente quanta a sua origem, formac;ao e competencia. 

f) Revisao Fiscal: 0 objetivo da auditoria fiscal resume-sa na revisao dos 

procedimentos adotados pela entidade visando verificar se os mesmos estao em 

consonancia com as determinagoes legais e regulamentares, especialmente quanto 

a: prazos; escriturac;ao; apropriac;8o de creditos; utilizac;ao de beneffcios fiscais; 

recolhimentos adequados; guarda de documentos; fluxo de documentagao; aspectos 

formais da documentagao. 
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g) Pessoal: Area de pessoal, abrangendo a legislac;ao trabalhista e 

previdenciaria. 

4.3. AVALIACAO DO PROCESSO DE TRABALHO 

0 apoio tecnico de que trata o Projeto consiste em subsidiar a Mantenedora e 

suas filiais no sentido de possibilitar a aplicac;ao, acompanhamento e fiscalizac;ao 

das demonstrac;oes contabeis. A avaliac;ao deste processo de trabalho se dara 

atraves da analise de documentos que possibilitem identificar os avanc;os e as 

restric;oes de cada evento, com vistas ao aperfeic;oamento e adequac;ao a legislac;ao 

vigente para dar maior eficacia e seguranc;a na aplicayao de recursos. 

4.3.1. Recursos Humanos 

a) Auditor Senior: planejamento; demonstrac;oes contabeis e o relat6rio; 

supervisao; controle interno; compras e contas a pagar; folha de 

pagamento; exame de livros fiscais; revisao analftica; reunioes; 

recomendac;oes/sugestoes; encaminhamento do relat6rio ao Conselho 

Provincial. 

b) Auditor Junior: controle interno; ajustes e reclassificac;oes; event as 

subsequentes; carta da gerencia; atas; controles de horas; estoques; 

diferido; fornecedores e outras obrigac;oes. 

c) Assistente de Auditoria: teste de transayao; disponibilidades; despesas 

antecipadas; emprestimos de curto/longo prazo; investimentos; 

emprestimos; resultados de exercfcios futuros; patrimonio liquido. 
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4.3.2. Retinas de Monitoramento das Entidades Filiais 

,,_ ' Descri~o Envolvidos 
Monitoramento do cumprimento das 

obrigac;oes da filial e da forma de 

acolhimento e adaptac;ao dos 

controles internes. Durante as visitas 

Visitas as entidades os auditores realizarao entrevistas Equipe Tecnica 

de acompanhamento com o 

representante da entidade, au do 

setor. 

Realizac;ao de reuni5es peri6dica 

entre auditoria e gestao para tomada 

Reuni5es peri6dicas de decis5es pertinentes ao bam Auditor Senior 

andamento das atividades da 

Congregac;ao. 

4.3.3. Visitas, Relat6rios e Horas de Auditoria 

As visitas serao efetivadas de acordo com a programac;ao da entidade, no 

volume estimado total de 220 horas, distribuldas pelas seguintes categorias de 

profissionais: 60 horas auditor senior; 80 horas auditor junior; 80 horas assistente de 

auditoria; 
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Ap6s as visitas de auditoria serao remetidos a administrac;ao relat6rios 

fornecendo o resultado dos exames e as recomendac;oes no ambito de controles 

internos, contabeis e tributaries. 

4.3.4. Honorarios 

Para execuc;ao dos trabalhos, em referencia, propomos que sejam seguidos 

os honorarios de acordo com a tabela de cargos e salarios de acordo com sua 

categoria profissional. 

Todas as despesas de viagens e estadas porventura necessarias a execuc;ao 

dos trabalhos correrao par conta da entidade. 

4.4. A IMPORTANCIA DA AUDITORIA INTERNA COMO INSTRUMENTO DE 

CONTROLE 

Este item tern par objetivo descrever a importancia da auditoria no terceiro 

setor como instrumento no auxilio de controls as gestoes. Para a consecuc;ao do 

objetivo supra, comec;amos descrevendo sabre a auditoria e sua importancia dando 

urn enfoque principalmente na importancia das inovac;oes apresentadas. 

0 surgimento da auditoria esta vinculado na necessidade da confirmac;ao das 

demonstrac;oes contabeis e financeiras. Estas demonstrac;oes sao relat6rios emitidos 

pelo setor de contabilidade e espelham a realidade economico-financeira da 

empresa. 
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A contabilidade tern a finalidade de promover meios informativos e de controle 

com principal interesse em coletar todos os dados e fatos ocorridos na empresa e 

que possam causar variac;Oes na posigao patrimonial. 

"A metodologia contabil consiste na captac;ao, classificac;ao, calculo 
das operac;oes caracterizadas pela documentac;ao interna ou externa, 
para que, por sua vez, sejam registrados de forma permanente, 
armazenados e compilados de acordo com a natureza e 
homogeneidade dos eventos e fatos administrativos e segundo 
principios contabeis e 6rgaos reguladores para uma melhor analise e 
interpretac;ao das informayaes contidas nas demonstrac;oes 
contabeis". (ATTIE, 2000, p. 24) 

Com isto, vemos que a contabilidade tern como intuito registrar os fatos 

ocorridos na empresa emitindo, assim, as demonstragoes financeiras que devem 

espelhar fidedignamente a situagao economica, financeira e patrimonial da entidade. 

Podemos visualizar que a contabilidade tern amplas fungoes, no terceiro 

setor pais devera demonstrar de forma transparente onde sao contabilizados os 

efetivos recebimentos e pagamentos e, finalmente, das variagoes ocorridas no 

patrimonio. 

Quando da apuragao do resultado sera emitido o Balanyo Patrimonial e 

publicado juntamente com o Parecer da Auditoria Independents. 

A auditoria como uma especializayao da contabilidade esta voltada a testar a 

eficiencia das demonstragoes financeiras supramencionadas com o objetivo de 

expressar uma opiniao sabre a propriedade das mesmas e assegurar que elas 

expressem adequadamente a posigao patrimonial e financeira, o resultado das 

operagoes e as origens e aplicagoes de recursos de acordo com os princfpios de 

contabilidade aplicados com uniformidade durante os perfodos. 

A auditoria interna atua principalmente, como agente fiscalizador das finangas 

de uma entidade ou num plano secundario como vigia da produgao para o alcance 
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de metas e objetivos fixados para urn determinado perfodo, pode tambem ser urn 

6rgao fiscalizador das transac;oes objetivando a economicidade, a eficiencia e a 

eficacia da operacionalizac;ao do sistema em si. 

A auditoria nao somente fiscaliza as transac;oes da empresa, mas tambem 

consegue visualizar as Indices de produtividade com relac;ao a uma meta pre

determinada e se estes estao sendo alcanc;ados tendo em vista a economia, a 

eficiencia e a eficacia do sistema operacional. 

Assim, podemos dizer que a auditoria voltada ao Terceiro Setor envolve 

desde a func;ao de assessoramento ate a necessidade de comprovar a legalidade, a 

legitimidade, avaliando as resultados quanta a economicidade, eficiencia e eficacia 

da Entidade. 

A auditoria, portanto, tern par objetivo dar suporte aos entidades filantr6picas 

examinando a observancia da Legislac;ao Federal e as normas correlatas; avaliando 

a execuc;ao dos Programas, dos contratos, convenios, acordos, ajustes e outros 

instrumentos congeneres; avaliar o desempenho administrative e operacional das 

entidades supervisionadas e verificando o controle e a utilizac;ao dos bens e valores 

sob o usa e guarda dos gestores. 

Alem dessas atividades, a auditoria tern par intuito examinar e avaliar as 

transferencias e as aplicac;oes dos Recursos Financeiros e as Sistemas de 

lnformac;oes e a utilizac;ao dos recursos de informatica das unidades das entidades. 

0 auditor na consecuc;ao de seu trabalho deve elaborar urn planejamento, 

dimensionando o trabalho a ser realizado, juntamente com urn programa de trabalho 

que determinara o tempo em que serao executados as procedimentos de auditoria, 

sempre em observancia dos Princfpios Fundamentais de Contabilidade. 
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Tendo sido executados os procedimentos o auditor emitira seu parecer 

expressando sua opiniao sabre as demonstragoes auditadas. Com base na analise 

das documentagoes e dos procedimentos executados pela entidade, o auditor tern 

condigaes de verificar a aplicabilidade e eficiencia dos controles internes. 

As auditorias internas e externas sao os 6rgaos responsaveis pela 

fiscalizagao contabil, financeira, orgamentaria, operacional e patrimonial das 

entidades, verificando a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos par eles 

praticados, bern como, da aplicagao de subvengoes e receitas. 

Diante das fungoes estabelecidas a auditoria interna, percebe-se sua 

importancia, tanto de auxilio na gestao responsavel pelo dinheiro quanta no apoio a 

fiscalizagao externa. 

A auditoria externa, a cargo de empresas independentes a entidade tern par 

principal fungao julgar as contas e demais bens e valores da entidade incluindo as 

fundagoes e sociedades institufdas e mantidas pela mesma. 

4.4.1. Transparencia, Controle e Fiscalizagao 

A fiscalizagao contabil, financeira, operacional e patrimonial da entidade sera 

exercida pela Auditoria lnterna apresentando a cada trimestre o relat6rio de Auditoria 

a Administragao da entidade. 

A tomada de contas sera realizada mensalmente, ou quando necessaria 

podera ser requerida a qualquer tempo mediante solicitagao. 

0 controle e cumprimento do programa de trabalho serao realizados pela 

Auditoria lnterna. Ficando a cargo aos servigos de contabilidade a observancia das 

normas e princfpios norteadores. 
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A transparencia representa urn importante instrumento vista que, a entidade e 

beneficiada em certos mementos pela isenc;ao tributaria, devido ao crescents 

interesse dos 6rgao publicos e da sociedade como urn todo, as atividades 

desenvolvidas pelas entidades do Terceiro Setor, por isso, reveste-se de 

consideravel importancia a credibilidade e a idoneidade dos demonstratives 

economicos-financeiros apresentados pela entidade. 

Sera realizada anualmente conforms estabelecido por lei uma Auditoria 

Externa exercida por empresa privada contratada seguindo todos os procedimentos 

· estabelecidos em legislac;8o vigente, que verificara a probidade da administrac;ao, a 

guarda e o legal emprego do patrimonio da entidade, certificando-sa do cumprimento 

da normas e procedimentos contabeis, financeiros e economicos. 

4.4.2. Responsabilidade Social 

0 conceito de Responsabilidade Social esta relacionado a diferentes ideias. 

Para alguns ele esta associado a ideia de responsabilidade legal; para outros pode 

significar urn comportamento socialmente responsavel no sentido etico; e, para 

outros, ainda, pode transmitir a ideia de contribuic;8o social voluntaria e associac;ao a 

uma causa especffica. Trata-se de urn conceito complexo e dinamico, com 

significados diferentes em contextos diversos. Portanto, nao e possfvel estabelecer 

urn manual para as empresas visando adotar praticas para uma gestao socialmente 

responsavel, sem antes compreender a sua evotuc;ao e dinamica. 

De acordo com SILVA: 

"A noc;ao de responsabilidade social empresarial esta vinculada, nos 
seus prim6rdios, a doutrina economica baseada no principia da 
propriedade e da iniciativa privada que da origem ao regime da livre 
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empresa. Neste, o individuo e considerado livre para exercer qualquer 
atividade econ6mica e dispor dos meios de produgao da forma que 
I he for mais eficiente para atingir o Iuera. Para alcangar esse objetivo, 
as empresas podem contratar, produzir e determinar o prego que lhe 
for mais conveniente, 0 controle sena exercido pelas leis de mercado 
de livre concorrencia, que deveria funcionar sem a intervengao do 
Estado, cuja fungao e proteger a concorrencia e a propriedade. As 
decisoes no mercado livre sao guiadas pelo auto-interesse; se todos 
os agentes econ6micos - produtores e consumidores - tomam 
decisoes racionais segundo seus interesses, os beneficios e as 
riquezas fluem e as leis de mercado, como uma mao invisivel, vao 
prevenir o abuso do proprio interesse e promover o bem-estar social 
pelo equilibria das forgas de mercado". (Silva,2001 ,p.33). 

Em teoria, uma das virtudes da livre empresa na economia e sua habilidade 

de criar e distribuir riqueza na base de milhoes de decisoes individuais de soberania 

dos consumidores e produtores, assim a economia tern sua moral e sua 

respeitabilidade. 

A natureza das empresas mudou tremendamente neste seculo e meio: na 

epoca em que as ideias de Smith e Ricardo, os pais da escola classica de economia, 

revolucionaram o pensamento economico, a empresa industrial era uma manufatura 

geralmente em pequena escala. Uma pessoa, ou urn pequeno grupo de pessoas 

contratava todos os empregados e dirigiam todas as atividades relacionadas aos 

neg6cios, e estes se limitavam a uma escala que poderia ser supervisionada pelo 

empreendedor. A opera9ao em pequena escala dos neg6cios ajustava-se aos 

mercados da epoca. 

Com o desenvolvimento tecnol6gico, a introdu9ao de inova96es permitiu o 

transports mais rapido de pessoas, bens e informayaes por distancias continentais, e 

a comunica9ao instantanea, possibilitou a realizayao de neg6cios numa escala antes 

impossfvel. No final do seculo XIX, grandes empresas emergiram para vender seus 

produtos em escala nacional e tambem em mercados internacionais. As empresas, 

sem a limita9ao de atuar em mercados locais, come9aram a usar novos metodos de 
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produgao, desenhando ferramentas especializadas e introduzindo metodos de 

produgao em massa. Estes desenvolvimentos permitiram a produgao de grandes 

quantidades de produtos, com qualidade e a baixo custo. 

Essas mudangas estrategicas foram acompanhadas por mudangas 

significativas nas organizag6es; os sistemas de prego nao eram mais tao essenciais 

para a coordenagao das atividades que exploram as economias de escala. 0 

crescents escopo e complexidade dos neg6cios sobrepujaram a capacidade dos 

proprietaries de gerenciar suas operagoes, requerendo a contratagao de 

administradores profissionais que se responsabilizam por parte dos neg6cios, 

aumentando a amplitude das atividades das empresas eo numero de pessoas que 

precisa ser monitorado e motivado, tornando-se necessaria criar sistemas de 

informagao e avaliagao para estimar a credibilidade e as perspectivas das empresas 

e o desempenho de seus administradores contratados. Alem disso, incrementou a 

competigao no mercado, para as empresas que atuavam em mercados locais, 

fazendo surgir novos competidores. Algumas empresas responderam com 

inovag6es, e outros grupos tentaram a protegao do mercado. Ocorreram fusees de 

empresas, dando origem a alguns grupos ou empresas centralizadas e 

hierarquizadas. A organizagao multidivisional foi introduzida. Os administradores que 

controlam uma divisao se reportam aos niveis superiores, os quais os avaliam, 

coordenam e planejam a estrategia das empresas. A partir da evolugao dos metodos 

e sistemas de administragao e desenvolvimento dos transportes e telecomunicagoes 

tornou-se possivel incluir mais e mais atividades nos dominios de uma unica 

empresa, mais do que organizar transagoes por meio de compras que 

caracterizavam os arranjos tradicionais de mercado. Ao mesmo tempo, o aumento 
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da renda dos consumidores gerou demanda por maior quantidade e variedade de 

produtos e servigos e as inovagoes tecnol6gicas e comerciais atenderam essas 

demandas. Ocorreu tambem a expansao vertical e horizontal das grandes empresas, 

surgindo os grandes conglomerados, cada um deles podendo envolver uma serie de 

neg6cios. 

As organizagoes mudam quando o ambiente, o mercado e as tecnologias 

mudam. Da mesma maneira que as organizagoes transformam o ambiente em que 

atuam o impacto dos neg6cios na sociedade se fez presente com o aparecimento 

das grandes empresas. Atualmente e inegavel que as atividades e as operagoes das 

empresas afetam a sociedade como urn todo. 0 publico comegou a expressar suas 

preocupagoes com o comportamento social das empresas em relagao aos 

problemas sociais e ambientais exigindo maior envolvimento delas na solugao 

destes. Mais do que isso, passou a questionar o papel das empresas na sociedade. 

lnicialmente, este questionamento manifestou-se na preocupagao com as 

relagoes de trabalho, como a obtengao e garantia de beneficios e encargos 

trabalhistas, as questoes relacionadas as condigoes de ambiente de trabalho, ou 

seja, aspectos restritos ao universo interno da empresa. Posteriormente, as 

questoes ultrapassaram os limites internos das organiza¢es, trazendo novas c 

como meio ambiente, equidade para grupos em desvantagem (mulheres, deficientes 

ffsicos, etc), seguranga e estabilidade no emprego, tratamento justa entre 

administradores, proprietarios e forga de trabalho. 0 que se verifica atualmente e 

que nao existe mais uma linha divis6ria entre problemas que estao fora e dentro das 

empresas: as solu<;Oes devem ser compartilhadas com a sociedade de forma geral e 
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as empresas devem contribuir ativamente com as solugoes, sob o risco de serem 

questionadas, processadas e cobradas pelos seus atos. 

A significativa transformagao da estrutura das empresas, as mudangas no 

carater de sua atuagao e na abrangencia de suas atividades levantaram a 

necessidade de discutir algumas questoes fundamentais que dizem respeito a 
responsabilidade social daquelas. Responsabilidade essa que e consequencia da 

crescents influencia que passaram a exercer sabre os mais diversos aspectos da 

sociedade. 

4.5. APLICACAO DOS CONTROLES INTERNOS 

A abordagem e a avaliagao do controle intemo consistem em aplicar medidas 

significativas nas transagoes correlatas que envolvem a empresa, tendo como 

finalidade principal detectar erros e irregularidades materiais nas demonstragoes 

financeiras. 

Uma significativa evidencia persuasiva pode ser obtida mediante a propria 

documentagao de controle intemo da area, par exemplo, manuais, descrigoes de 

tarefas, fluxogramas. 

Pode-se tambem obter evidencia de controle visitando os locais de trabalho e 

observando o que fazem os empregados para controlar as operagoes. 

0 controle intemo tern como premissa: 

a) assegurar que urn sistema administrative produza informagao fidedigna; e 

b) servir de base para os trabalhos e objetivos da auditoria interna e externa. 
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Crepaldi comenta que: " Nao se devem confundir objetivos de controle com objetivos de 

auditoria. Os objetivos de controle de administra<;ao sao, em geral, mais amplos que os de auditoria. 

A administra<;ao certamente tera muitos objetivos de controle relacionados com a maneira correta de 

dirigir os neg6cios, os quais, nao obstante, podem em alguns casos nao Ter importancia para o 

objetivo do trabalho de auditoria que esta sendo realizado." (CREPALDI, 2000, p. 220). 

A empresa deve definir o Manual de Procedimentos Organizacionais de 

acordo com todas as suas rotinas intemas. Devera ser adotado formularies intemos 

e externos, como par exemplo: requisigao de aquisigao de material ou servigos; 

formulario de cotagao de pregos, ordem de compra; aviso de recebimento de 

material; boletim de fundo fixo. Carta de comunicagao com os bancos; formulario de 

devolugao de material; pedido de vendas; adiantamento para viagens; relat6rio de 

prestagao de contas de adiantamento para viagem. 

4.5.1. Fundo Fixo de Caixa 

T em par objet iva: lmplantar normas, especificamente, a area do Caixa; 

desenvolver e implantar o Termo de Responsabilidade; constituir Fundo Fixo de 

Caixa, visando a consecugao 6tima das movimentag6es financeiras na Provincia 

Brasileira da Congregagao das lrmas Filhas da Caridade de Sao Vicente de Paulo. 

Area de Aplicagao: Departamento Administrativo-Financeiro - Caixa 

4.5.2. Definig6es e Abreviaturas 

a) Caixa: lnclui dinheiro, bern como cheques em maos, recebidos e ainda nao 

depositados, pagaveis irrestrita e imediatamente. 



63 

Normalmente o saldo de caixa pode estar registrado na empresa atraves de 

uma ou de diversas contas, dependendo de suas necessidades operacionais e 

locais de funcionamento. 

b) Fundo Fixo: No sistema de fundo fixo nao ha, normalmente, problemas de 

classifica<;ao de valores. Nesse sistema, define-se uma quantia fixa que e fornecida 

ao responsavel pelo fundo, suficiente para os pagamentos de diversos dias e, 

periodicamente, efetua-se a presta<;ao de contas do valor total desembolsado, 

repondo-se o valor do fundo fixo, atraves de cheque nominal, ao seu responsavel. 

A contabiliza<;ao de tais desembolsos e feita a credito de Bancos e a debito 

das despesas, ou seja, depois de constituldo o fundo fixo, a conta respectiva nao 

recebe mais contabiliza<;oes (a nao ser par aumento ou redu<;ao do valor do fundo), 

Dessa forma, todos OS pagamentos nao efetuados pelo fundo fixo sao feitos 

par cheques creditados diretamente em Bancos e todos os recebimentos, em 

dinheiro au cheques, sao depositados diretamente nas contas bancarias, sem, 

portanto, transitar contabilmente pela conta Caixa. 

E necessaria que, na data do balanc;o, nesse fundo s6 haja realmente 

dinheiro, ou seja, que os comprovantes de despesas tenha sido contabilizados. 

4.5.3. Documentos Referenciados e Formularies Utilizados 

Documentos Antecedentes/Referenciados 

Boletim de Caixa 

T erma de Responsabilidade 

Documenta<;ao comprobat6ria para suprimento de caixa - C6pia de Cheque 
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Documentagao comprobat6ria das despesas: Notas Fiscais, Cupons Fiscais, I 

Recibos, etc. 

Formularies Utilizados 

Boletim de Caixa 

4.5.4. Desenvolvimento 

Procedimentos que devem ser adotados: 

a) Estipular urn valor para Fundo Fixo; 

b) Definir o Funcionario responsavel pelo Caixa, atentar para o fato de que e 

necessaria a segregagao de fungoes, ou seja, as fungoes do caixa deverao ser 

limitadas as espedficas de movimentagao de recursos financeiros. 

c) 0 Fundo Fixo devera ser mantido em nfveis aceitaveis ou razoaveis as 

necessidades da empresa. 

d) Devera ser confeccionado urn T ermo de Responsabilidade, on de devera 

constar: nome, numero da ldentidade do responsavel pelo caixa, CPF - Cadastre 

Pessoa Ffsica e CTPS - Carteira de Trabalho da Previdencia Social. 

e) 0 Fundo Fixo devera ser adotado para que se efetuem todos os 

pagamentos, de pequenos valores, a vista e em dinheiro. Os pagamentos nao 

deverao ser feitos pelo Banco. Como exemplo, citamos: material de consumo 

imediato, tais como de expediente, limpeza, manutengao, taxi, etc .. Tais deverao ser 

aprovados pela Diretora Administrativo-Financeira. 
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f) Quando o funcionario, responsavel pelo caixa estiver em gozo ferias, 

devera ser indicado quem o substituira e como se processara a transferencia de 

responsabilidade, inclusive no seu retorno. 

g) Devera ser efetuada revisao interna das operac;oes de caixa ( indicada por 

quem, frequencia e a data da realizagao). 

h) 0 caixa devera efetuar contagem diaria, pela manha, as 08:00 horas e no 

final da dia as 18:00 horas, do Fundo Fixo com o intuito de conferencia do mesmo e 

resguardo de possiveis falhas. 

i)Deverao ser efetuadas contagens surpresas, (02) duas vezes durante o 

mes, pelo responsavel do Departamento Financeiro, ou de acordo com a 

necessidade interna. 

j) 0 Boletim de Caixa devera canter: vistas do caixa responsavel; vistas de 

aprovac;ao superior; evidencias de conferencias de somas e apurac;ao dos saldos. 

k) Com a criac;ao dessas normas o funcionario devera te-las, por escrito, para 

o melhor entendimento do funcionamento do caixa. 

I) 0 valor maximo devera ser estipulado para as despesas pagas pelo caixa e 

da ordem de R$ 500,00 ( Quinhentos reais ). 

m) A localizac;ao do caixa devera ser adequada, quanta a: 

funcionabilidade; protec;ao: quanta a guarda, transite de numerario interne e 

externamente e inacessibilidade de terceiros; procurar adotar medidas de seguranc;a 

quanta a roubo e fogo. 

n) 0 funcionario responsavel pelo Fundo Fixo apresentara ao responsavel 

pelo setor financeiro, prestac;ao de contas do valor entregue, adotando os seguintes 

passes: Apresentagao do Boletim de Caixa ou similar; Anexar ao Boletim de Caixa a 
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documentac;ao comprobat6ria das pequenas despesas; 0 responsavel pelo Setor 

Financeiro efetuara a conferencia; Ap6s a conferencia, devera ser emitido um 

cheque no valor total das safdas de dinheiro que ocorreram de acordo com o Boletim 

de Caixa. Este ato tem como intuito manter sempre o valor inicial do Fundo Fixo. 0 

cheque emitido devera ser sacado e o numerario sera entregue ao responsavel pelo 

Fundo Fixo de Caixa para o suprimento do Caixa; E. proibido descontar cheques de 

funcionarios. 

Nao sera permitido o lanc;amento contabil de despesas com datas diferentes 

da data de fechamento do relat6rio; 

4.5.5. Criterios Adotados para o Fundo Fixo 

a) Valor: 0 valor maximo estipulado para cada despesa e da ordem de R$ 

100,00 (cem reais). 0 valor maximo estipulado para o Fundo Fixo de Caixa e de R$ 

1.000,00 (hum mil reais). 

b) Prazo: A prestac;ao de contas devera ocorrer, quinzenalmente, ou a 

qualquer tempo, par ocasiao da reposic;ao dos recursos para o Fundo Fixo, sendo 

obrigat6rio no ultimo dia do mes. 

4.5.6. Competencias a serem criadas 

Pretendemos com a implantac;ao do Fundo Fixo de Caixa, criar facilidades 

para que as responsaveis pela Entidade, possam avaliar suas situac;oes financeiras. 

Entendemos que a utilizac;ao do Fundo Fixo de Caixa tamara mais eficaz o controle 

de sua situac;ao financeira. 
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4.5.7. Fluxo de Caixa 

E a previsao de entradas e safdas de recursos monetarios, par urn 

determinado perfodo. Essa previsao deve ser feita com base nos dados levantados 

nas projegoes economico-financeiras atuais da empresa, levando porem em 

consideragao a memoria de dados que respaldara essa mesma previsao. 0 principal 

objetivo dessa previsao e fornecer informagoes para a tomada de decisoes, tais 

como: prognosticar as necessidades de captagao de recursos bern como prever os 

perfodos em que havera sabras ou necessidades de recursos; aplicar os excedentes 

de caixa nas alternativas mais rentaveis para a empresa sem comprometer a 

liquidez. 

Resumidamente, podemos afirmar que FLUXO DE CAIXA e a demonstragao 

visual das receitas e despesas distribufdas pela linha do tempo futuro. 

Para a montagem da projegao do fluxo de caixa devemos considerar os 

seguintes dados: 

a) Entradas: contas a receber; emprestimos; dinheiro dos s6cios. 

b) Safdas: contas a pagar; despesas gerais de administragao (custos fixos); 

pagamento de emprestimos; compras a vista. 

0 fluxo de caixa e considerado urn dos principais instrumentos de analise e 

avaliayao de uma empresa, proporcionando ao administrador uma visao futura dos 

recursos financeiros da empresa, integrando o caixa central, as contas correntes em 

bancos, contas de aplicagoes, receitas, despesas e as previsoes. As decisoes 

relacionadas a compra, venda, investimentos, aportes de capital pelos s6cios 

captagao ou pagamento de emprestimos e desinvestimentos, constituem urn fluxo 
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continuo entre as fontes geradoras e as utilizadoras de recursos. Deve e pode ser 

utilizada por empresas de qualquer porte dada a sua importancia e simplicidade. 

Entre os Micro e Pequenos Empresarios se a sua necessidade ainda nao foi sentida, 

com certeza foi intufda. 

A projec;ao do fluxo de caixa permite a avaliac;ao da capacidade de uma 

empresa gerar recursos para suprir o aumento das necessidades de capital de giro 

geradas pelo nfvel de atividades, remunerar os proprietaries da empresa, efetuar 

pagamento de impastos e reembolsar fundos oriundos de terceiros. 

Na projec;ao do fluxo de caixa, indicamos nao apenas o valor dos 

financiamentos que a empresa necessitara para desenvolver as suas atividades, 

mas tambem quando ele sera utilizado. Percebemos ate agora que o fluxo de caixa 

olha para o futuro retratando a situac;ao real do caixa na empresa, nao podendo ser 

confundido com os registros contabeis que se ocupam do passado e incorporam 

categorias relacionadas ao patrimonio ffsico da empresa, como par exemplo, o Ativo 

lmobilizado. 

A projec;ao pode ser realizada mes a mes, trimestre a trimestre ana a ana ou 

ate mesmo em bases diarias_ 

Alem de permitir analisar a forma como uma empresa desenvolve sua pol ftica 

de captac;ao e aplicagao de recursos, o acompanhamento entre o fluxo projetado eo 

efetivamente realizado, permite identificar as variac;oes ocorridas e as causas 

dessas variac;oes. 
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4.5.8. Projegao do Fluxo de Caixa 

0 fluxo de caixa e construfdo a partir das informag6es relativas a todos os 

dispendios e entradas de caixa ja conhecidos e dos projetados. 

Para a elaboragao do fluxo de caixa, a empresa precisa dispor internamente de 

informac;6es organizadas que permitam a visualizagao das contas a receber, contas 

a pagar e de todos OS desembolsos geradores dos custos fixos. A forma de 

obtengao e organizagao dessas informag6es auxiliares, passam pela utilizagao de 

ferramentas de gestao, cuja forma dependera do tipo da empresa, do seu porte e 

disponibilidade financeira. 0 fluxo de caixa e um grande sistema de informag6es 

para o qual convergem os dados financeiros gerados em diversas areas da 

empresa. A maior dificuldade para se ter um fluxo de caixa realmente eficaz e 
gerenciar adequadamente este sistema de informag6es. 

Do exposto, infere-se que o fluxo de caixa e uma simples, mas extremamente 

util e poderosa ferramenta de planejamento financeiro. Com a observagao de alguns 

princfpios, ele podera trazer beneffcios significativos para a sua empresa. Tambem 

dispensa grandes investimentos em informatica para poder operar satisfatoriamente. 

De fato, a principal condigao para o sucesso do fluxo de caixa e a existencia de uma 

cultura de planejamento. 

Corroborando a afirmac;ao da simplicidade do fluxo de caixa e da dispensa de 

grandes investimentos computacionais, vamos exibir em seguida um modelo de 

fluxo de caixa,no caso , diario, desenvolvido totalmente em Microsoft Excel ®' 

adotando-se o metoda direto, que consists em apresentar a partir de um saldo 

inicial, as entradas e safdas de caixa ate a determinagao do saldo final, sendo a 

forma mais utilizada de sua apresentagao. Levamos em consideragao a sua 
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destinagao, micro e pequenas empresas, portanto, adapta-se as caracteristicas de 

gestao do caixa nas empresas desses segmentos. 
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5. CONCLUSAO 

Nesta pesquisa foram apresentados diversos t6picos que norteiam o sistema 

de controles utilizados pelos gestores do terceiro setor com o intuito de melhor 

gerenciar para a correta aplicac;ao no cumprimento de sua missao institucional. A 

auditoria voltada para o terceiro setor, assim como em outros setores, tern a 

fundamental importancia de examinar os procedimentos utilizados na administrac;ao, 

com base na verificac;ao da documentac;ao legal em observancia da legislac;ao 

pertinente ao assunto. E atraves destes exames e verificac;oes que a auditoria 

possui ampla visao dos fatos ocorridos no processo, podendo, assim, corrigi-los. 

A auditoria como controle, tanto interno como externo, das entidades 

filantr6picas tern como intuito realizar a fiscaliza<;ao contabil, financeira, operacional 

e patrimonial da Congregac;ao e das entidades por ela administradas de forma direta 

ou indireta. 

Todas as filiais da Congrega<;ao, que utilizem, arrecadem ou administrem os 

bens tern por obriga<;ao, a efetiva prestac;ao de contas destes. Alem de manter a 

correta escriturac;ao e guarda de seus livros contabeis obedecendo as Normas 

Brasileiras de Contabilidade. 

A contabilidade eo primeiro sistema de controle utilizado pelo terceiro setor 

para visualizar os fatos ocorridos. E este setor o responsavel pelo registro dos fatos 

contabeis e a emissao de relat6rios que demonstram efetivamente sea situac;ao da 

entidade e deficitaria ou superavitaria. 

Os registros e as praticas realizadas pelos diversos setores administrativos 

podem canter falhas ou omissoes, devido ao desconhecimento por parte do 
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administrador. A auditoria interna com seus procedimentos de inspegao, 

investigagao e conferencia podem detectar essas falhas de processes 

administrativos, implantando urn sistema de controle interne capaz de diminuir as 

impropriedades decorrentes da descentralizagao do poder. 

Dentre as varias fungoes da auditoria, podemos dizer que esta tern par intuito 

fiscalizar, controlar e auxiliar os gestores na tomada de decis6es. 

Esta responsabilizagao pressup6e uma agao planejada e de forma 

transparente, capaz de prevenir riscos e corrigir desvios que possam afetar o 

equilibria das contas. Para a efetivagao deste equilibria e necessaria o cumprimento 

de metas de resultado entre receitas e despesas e a obediencia a limites e 

condigaes. 

A agao planejada implica em identificar os objetivos e gerar processo capaz 

de garantir a disponibilidade da estrutura e dos recursos necessaries para a 

execugao de determinada agao, em tempo adequado. 

Mediante os limites, metas e responsabilidades dos gestores a auditoria 

interna, mais uma vez tern sua enfase na fiscalizagao para o cumprimento das 

normas propostas pelos sistemas de controles. 

A auditoria interna visa observar o cumprimento dos principios fundamentais 

de planejamento, coordenagao, descentralizagao, delegagao de competencia e 

controle, observando a legislagao federal especifica e as normas correlatas. 

No cumprimento de sua fungao, a auditoria, avalia a execugao dos programas 

e planejamentos estrategicos, os contratos, convenios, acordos, ajustes e outros. 

Nesta avatiagao e observada a utilizagao dos bens e vatores sob a guarda dos 
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administradores, certificando-sa que os recursos repassados as entidades estao 

sendo aplicados para a finalidade pelos quais foram destinados. 

A auditoria zela, tambem, pela utilizagao e conservagao dos bens e do 

patrimonio sob responsabilidade de cada unidade administrativa e os sistemas e 

instrumentos utilizados para seu centrale. Alem dos bens, sao fiscalizados os atos 

que resultem direitos e obriga¢es, em especial a contratagao de emprestimos, a 

concessao de avais e a arrecadagao e a restituigao de receitas. 

Os sistemas eletronicos de pracessamento de dados sao examinados e 

avaliados para assegurar a confiabilidade dos dados emitidos pelo sistema, a 

seguranga fisica do Centro de Processamento de Dados, a eficiencia dos diversos 

computadores e a eficacia dos servigos prestados pela area de informatica. 

Percebemos que a auditoria tern vasta abrangencia de atuagao, tanto na 

execugao dos prajetos e atividades, na manutengao de seus bens e centrale de seus 

direitos e obrigagoes, como na confiabilidade do sistema de informatica. 

Portanto, podemos inferir que a auditoria no Terceiro Setor tern fundamental 

importancia na exatidao das demonstragoes financeiras que sao elaboradas e 

expedidas pelo setor de contabilidade. As demonstragoes contabeis das entidades 

filantr6picas devem expressar fidedignamente o montante de seus direitos, 

obrigagoes e de seu patrimonio. 

E tambem urn eficaz 6rgao no apoio gerencial para o gestor, colocando-o 

ciente da situagao da entidade quando da tomada de decisoes. Sendo, este, 

importante 6rgao de centrale interne para avaliar e certificar a correta utilizagao dos 

pracessos da administragao principalmente com as novas exigencias. 
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A implantagao do setor de auditoria interna em entidades filantr6picas vern 

demonstrando fundamental necessidade, tanto como 6rgao fiscalizador dos 

procedimentos administrativos e dos controles internos, como no auxflio para a 

tomada de decisoes por parte dos gestores. Sua manutengao se faz necessaria, 

haja vista que novas determinagoes podem ser impostas a alguns processos 

administrativos e novos relat6rios serao requisitados na prestayao de contas. 
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ANEXO I-ART. 177 DA LEI N. 0 10.303/01 
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ART. 177 DA LEI N.0 10.303/01 

Art. 177. A escrituragao da companhia sera mantida em registros 

permanentes, com obediencia aos preceitos da legislagao comercial e desta Lei e 

aos princfpios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar metodos ou 

criterios contabeis uniformes no tempo e registrar as mutagoes patrimoniais segundo 

o regime de competencia. 

§ 1 o As demonstragoes financeiras do exercfcio em que houver modificagao 

de metodos ou criterios contabeis, de efeitos relevantes, deverao indica-la em nota e 

ressaltar esses efeitos. 

§ 2° A companhia observara em registros auxiliares, sem modificagao da 

escrituragao mercantile das demonstrag6es reguladas nesta Lei, as disposig6es da 

lei tributaria, ou de legislagao especial sobre a atividade que constitui seu objeto, 

que prescrevam metodos ou criterios contabeis diferentes ou determinem a 

elaboragao de outras demonstragoes financeiras. 

§ 3° As demonstrag6es financeiras das companhias abertas observarao, 

ainda, as normas expedidas pela Comissao de Valores Mobiliarios, e serao 

obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na mesma 

comissao. 

§ 4° As demonstragoes financeiras serao assinadas pelos administradores e 

por contabilistas legalmente habilitados. 
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ANEXO II - RESOLUCAO CFC N. o 750/93 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993 
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RESOLUCAO CFC N.0 750/93 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993 

Dispoe sabre os Princfpios 
Fundamentais de Contabilidade. 

0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercfcio de suas atribui9oes 
legais e regimentais, CONSIDERANDO que a evoluyao da ultima decada na area da 
Ciencia Contabil reclama a atualizayao substantiva e adjetiva dos Princfpios 
Fundamentais de Contabilidade a que se refere a Resoluyao CFC 530/81. 

RESOLVE: 

CAPiTULO I 
DOS PRINCiPIOS E DE SUA OBSERVANCIA 

Art. 1°- Constituem PRINCiPIOS FUNDAMENTAlS DE CONTABILIDADE (P.F.C.) 

os enunciados por esta Resoluyao. 

§ 1° - A observancia dos Princfpios Fundamentais de Contabilidade e obrigat6ria no 

exercfcio da profissao e constitui condiyao de legitimidade das Normas Brasileiras de 

Contabilidade (NBC). 

§ 2° - Na aplicayao dos Princfpios Fundamentais de Contabilidade ha situa9oes 

concretas, a essencia das transa9oes deve prevalecer sabre seus aspectos formais. 

CAPiTULO II 

DA CONCEITUA<;AO, DA AMPLITUDE E DA ENUMERA<;AO 

Art. 2°- Os Princfpios Fundamentais de Contabilidade representam a essencia das 

doutrinas e teorias relativas a Ciencia da Contabilidade, consoante o entendimento 
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predominante nos universes cientffico e profissional de nosso Pais. Concernem, 

pois, a Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciencia social, cujo objeto e o 

Patrimonio das Entidades. 

Art. 3°- Sao Princfpios Fundamentais de Contabilidade: 

I) o da ENTIDADE; 

II) o da CONTINUIDADE; 

Ill) o da OPORTUNIDADE; 

IV) o do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL; 

V) o da ATUALIZACAO MONET ARIA; 

VI) o da COMPETENCIA e 

VII) o da PRUDENCIA. 

SECAO I 

0 PRINCiPIO DA ENTIDADE 

Art. 4° - 0 Princfpio da ENTIDADE reconhece o Patrimonio como objeto da 

Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciagao de 

um Patrimonio particular no universe dos patrimonies existentes, independentemente 

de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituigao 

de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequencia, 

nesta acepgao, o Patrimonio nao se confunde com aqueles dos seus s6cios ou 

proprietaries, no caso de sociedade ou instituigao. 

§ unico - 0 PATRIMONIO pertence a ENTIDADE, mas a recfproca nao e verdadeira. 

A soma au agregagao contabil de patrimonies autonomos nao resulta em nova 

ENTIDADE, mas numa unidade de natureza economico-contabil. 



83 

SECAO II 

0 PRINCiPIO DA CONTINUIDADE 

Art. 5°- A CONTINUIDADE ou nao da ENTIDADE, bern como sua vida definida ou 

provavel, devem ser consideradas quando da classificagao e avaliac;ao das 

mutag6es patrimoniais, quantitativas e qualitativas. 

§ 1° - A CONTINUIDADE influencia o valor economico dos ativos e, em muitos 

casos, o valor ou o vencimento dos passivos, especialmente quando a extinc;ao da 

ENTIDADE tern prazo determinado, previsto ou previsfvel. 

§ 2° - A observancia do Princfpio da CONTINUIDADE e indispensavel a correta 

aplicagao do Principia da COMPETENCIA, por efeito de se relacionar diretamente a 

quantificagao dos componentes patrimoniais e a formagao do resultado, e de 

constituir dado importante para aferir a capacidade futura de gerac;ao de resultado. 

SECAO Ill 

0 PRINCiPIO DA OPORTUNIDADE 

Art. 6° - 0 Princfpio da OPORTUNIDADE refere-se, simultaneamente, a 

tempestividade e a integridade do registro do patrimonio e das suas mutac;oes, 

determinando que este seja feito de imediato e com a extensao correta, 

independentemente das causas que as originaram. 

§ unico- Como resultado da observancia do Princfpio da OPORTUNIDADE: 
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I- desde que tecnicamente estimavel, o registro das variagoes patrimoniais deve ser 

feito mesmo na hip6tese de somente existir razoavel certeza de sua ocorrencia; 

II - o registro compreende os elementos quantitativos e qualitativos, contemplando 

os aspectos fisicos e monetarios; 

Ill - o registro deve ensejar o reconhecimento universal das variag6es ocorridas no 

patrim6nio da ENTIDADE, em um periodo de tempo determinado, base necessaria 

para gerar informagoes uteis ao processo decis6rio da gestao. 

SECAOIV 

0 PRINCiPIO DO REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL 

Art. 7° - Os componentes do patrim6nio devem ser registrados pelos valores 

originais das transagoes com o mundo exterior, expressos a valor presente na 

moeda do Pais, que serao mantidos na avaliagao das variagoes patrimoniais 

posteriores, inclusive quando configurarem agregagoes ou decomposigoes no 

interior da ENTIDADE. 

§ unico- Do Princfpio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL resulta: 

I - a avaliagao dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos val ores de 

entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com os agentes 

externos ou da imposigao destes; 

II - uma vez integrado no patrim6nio, o bern, direito ou obrigagao nao poderao ter 

alterados seus valores intrfnsecos, admitindo-se, tao-somente, sua decomposigao 

em elementos e/ou sua agregagao, parcial ou integral, a outros elementos 

patrimoniais; 
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Ill- o valor original sera mantido enquanto o componente permanecer como parte do 

patrimonio, inclusive quando da saida deste; 

IV- Os Principios da ATUALIZACAO MONET ARIA e do REGISTRO PELO VALOR 

ORIGINAL sao compatfveis entre si e complementares, dado que o primeiro apenas 

atualiza e mantE~m atualizado o valor de entrada; 

V - o uso da moeda do Pafs na traduc;ao do valor dos componentes patrimoniais 

constitui imperative de homogeneizac;ao quantitativa dos mesmos. 

SECAOV 

0 PRINCiPIO DA ATUALIZACAO MONET ARIA 

Art. 8° - Os efeitos da alterac;ao do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser 

reconhecidos nos registros contabeis atraves do ajustamento da expressao formal 

dos valores dos componentes patrimoniais. 

§ unico- Sao resultantes da adoc;ao do Principia da ATUALIZACAO MONET ARIA: 

I - a moeda, embora aceita universalmente como medida de valor, nao representa 

unidade constante em termos do poder aquisitivo; 

II - para que a avaliac;ao do patrimonio possa manter os valores das transac;oes 

originais (art. 7°), e necessaria atualizar sua expressao formal em moeda nacional, a 

fim de que permanec;am substantivamente corretos os valores dos componentes 

patrimoniais e, por consequencia, o do patrimonio lfquido; 

Ill - a atualizagao monetaria nao representa nova avaliagao, mas, tao-somente, o 

ajustamento dos valores originais para determinada data, mediante a aplicagao de 

indexadores, ou outros elementos aptos a traduzir a variagao do poder aquisitivo da 

moeda nacional em urn dado perfodo. 
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SECAOVI 

0 PRINCiPIO DA COMPETENCIA 

Art. go - As receitas e as despesas devem ser incluldas na apura<;ao do resultado do 

perlodo em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 

independentemente de recebimento ou pagamento. 

§ 1 o - 0 Princlpio da COMPETENCIA determina quando as altera96es no ativo ou no 

passivo resultam em aumento ou diminuigao no patrimonio Hquido, estabelecendo 

diretrizes para classifica9ao das muta96es patrimoniais, resultantes da observancia 

do Princlpio da OPORTUNIDADE. 

§ 2° - 0 reconhecimento simultaneo das receitas e despesas, quando correlatas, e 

consequencia natural do respeito ao perlodo em que ocorrer sua gera9ao. 

§ 3°- As receitas consideram-se realizadas: 

I - nas transa96es com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou 

assumirem compromisso firme de efetiva-lo, quer pela investidura na propriedade de 

bens anteriormente pertencentes a ENTIDADE, quer pela fruigao de servi9os por 

esta prestados; 

II - quando da extin9ao, parcial ou total, de urn passivo, qualquer que seja o motivo, 

sem o desaparecimento concomitants de urn ativo de valor igual ou maior; 

Ill - pela gera9ao natural de novos ativos independentemente da interven9ao de 

terceiros; 

IV - no recebimento efetivo de doa96es e subven¢es. 

§ 4° - Consideram-se incorridas as despesas: 
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I - quando deixar de existir o correspondents valor ativo, por transferencia de sua 

propriedade para terceiro; 

II - pela diminuigao ou extingao do valor economico de um ativo; 

Ill- pelo surgimento de um passivo, sem o correspondents ativo. 

SECAOVII 

0 PRINCiPIO DA PRUDENCIA 

Art. 10- 0 Princfpio da PRUDENCIA determina a adogao do menor valor para os 

componentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se 

apresentem alternativas igualmente validas para a quantificagao das mutagoes 

patrimoniais que alterem o patrimonio lfquido. 

§ 1 o - 0 Princfpio da PRUDENCIA impoe a escolha da hip6tese de que resulte 

menor patrimonio llquido, quando se apresentarem opgoes igualmente aceitaveis 

diante dos demais Princfpios Fundamentais de Contabilidade. 

§ 2° - Observado o disposto no art. 7°, o Princlpio da PRUDENCIA somente se 

aplica as mutagoes posteriores, constituindo-se ordenamento indispensavel a correta 

aplicagao do Princfpio da COMPETENCIA. 

§ 3° - A aplicagao do Princfpio da PRUDENCIA ganha enfase quando, para definigao 

dos valores relatives as variagoes patrimoniais, devem ser feitas estimativas que 

envolvem incertezas de grau variavel. 

Art. 11 - A inobservancia dos Princfpios Fundamentais de Contabilidade constitui 

infragao nas alfneas "c", "d" e "e" do art. 27 do Decreto-Lei n.0 9.295, de 27 de maio 

de 1946 e, quando aplicavel, ao C6digo de Etica Profissional do Contabilista. 
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Art. 12- Revogada a Resolugao CFC n. 0 530/81, esta Resolugao entra em vigor a 

partir de 1° de janeiro de 1994. 
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ANEXO Ill- RESOLUCAO CFC N. 0 820/97 
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Resolu~ao CFC n.0 820/97 

De 17 de dezembro de 1997 

NBC T 11 - normas de auditoria independente das demonstragoes contabeis com 

alteragoes e da outras providencias. 

0 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercfcio de suas atribuigoes 

legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que a constante evolu9ao e a crescenta importancia da auditoria 

exigem atualiza9ao e aprimoramento das normas enderegadas a sua regencia, de 

modo a manter permanente justaposigao e ajustamento entre o trabalho a ser 

realizado e o modo au processo dessa realiza9ao. 

CONSIDERANDO que par se tratar de atribui9ao que, para adequado desempenho, 

deve ser empreendida pelo Conselho Federal de Contabilidade em regime de 

franca, real e aberta coopera9ao com o Institute Brasileiro de Contadores, a 

Comissao de Valores Mobiliarios, o Banco Central do Brasil e a Superintendencia de 

Seguros Privados; 

CONSIDERANDO que esse trabalho, de revisao das normas aprovadas em 1991, 

visando adequa-las as necessidades decorrentes da evolugao da atividade do 

auditor independente, concluiu o projeto que, para observancia pelo universe a que 

se destina, e editado pela institui9ao legalmente incumbida de fiscalizar o exercfcio 

da profissao; 
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CONSIDERANDO que esse trabalho evidencia a capacidade de uniao retratando a 

agao conjunta do Conselho Federal de Contabilidade, do Institute Brasileiro de 

Contadores, da Comissao de Valores Mobiliarios,do Banco Central do Brasil e da 

Superintendencia de Seguros Privados; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar a NBC T 11 - Normas de Auditoria lndependente das 

Demonstragoes Contabeis, com alteragoes. 

Art. 2° - Fica revogada a Resolugao CFC n° 700, de 24 de abril de 1991. 

Art. 3° - Esta Resoluc;8o entra em vigor a partir da data de sua publicac;ao. 

NBC T 11 - NORMAS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRACOES 

CONTABEIS 

(Revisadas em dezembro de 1997) 

11.1 - CONCEITUACAO E DISPOSICOES GERAIS 

11.1.1 - CONCEITUACAO E OBJETIVOS DA AUDITORIA INDEPENDENTE. 

11. 1 . 1 . 1 - A auditoria das demonstrac;oes contabeis constitui a con junto de 

procedimentos tecnicos que tern por objetivo a emissao de parecer sabre a sua 

adequac;ao, consoante os Princfpios Fundamentais de Contabilidade e as Normas 

Brasileiras de Contabilidade e, no que for pertinente, a legislac;8o especffica. 

11 . 1 . 1 . 1 .1 - Na ausencia de disposic;oes especificas, prevalecem as praticas ja 

consagradas pela Profissao Contabil, formalizadas au nao pelos seus organismos 
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pr6prios. 

11.1.1.2 - Salvo declarac;ao expressa em contrario, constante do parecer, entende

se que o auditor considera adequadas e suficientes, para o entendimento dos 

usuarios, as informac;oes divulgadas nas demonstrac;oes contabeis,tanto em termos 

de conteudo quanta de forma. 

11.1.1.3 - 0 parecer do auditor independents tern por limite os pr6prios objetivos da 

auditoria das demonstrac;oes contabeis e nao representa, pois, garantia de 

viabilidade futura da entidade ou algum tipo de atestado de eficacia da 

administra<;ao na gestao dos neg6cios. 

11 . 1 . 1 .4 - 0 parecer e de exclusiva responsabilidade de contador registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade, nestas normas denominado auditor. 

11.1.2 - PROCEDIMENTOS DE AUDITOR lA 11.1.2.1 - Os procedimentos de 

auditoria sao o conjunto de tecnicas que permitem ao auditor obter evidencias ou 

provas suficientes e adequadas para fundamentar sua opiniao sabre as 

demonstrac;oes contabeis auditadas e abrangem testes de observancia e testes 

substantivos. 

11.1.2.2 - Os testes de observancia visam a obtenc;ao de razoavel seguranc;a de que 

os procedimentos de controle interno estabelecidos pela administra<;ao estao em 

efetivo funcionamento e cumprimento. 

11.1.2.3 - Os testes substantivos visam a obtenc;ao de evidencia quanta a 

suficiencia, exatidao e validade dos dados produzidos pelo sistema contabil da 

entidade, dividindo-se em: 

a) testes de transac;oes e saldos; e 

b) procedimentos de revisao analftica. 
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11.1.3- PAPEIS DE TRABALHO 

11.1.3.1 - Os papeis de trabalho sao o conjunto de documentos e apontamentos 

com informagoes e provas coligidas pelo auditor, preparados de forma manual, por 

meios eletronicos ou por outros meios, que constituem a evidencia do trabalho 

executado e o fundamento de sua opiniao. 

11.1.3.2 - Os papeis de trabalho sao de propriedade exclusiva do auditor, 

responsavel por sua guarda e sigilo. 

11.1.4- FRAUDE E ERRO 

11.1.4.1 -Para os fins destas normas, considera-se: 

a) fraude, o ato intencional de omissao ou manipulagao de transagoes, adulteragao 

de documentos,registros e demonstragoes contabeis; 

b)erro, o ato nao intencional resultante de omissao, desatengao ou rna interpretagao 

de fates na elaboragao de registros e demonstragoes contabeis. 

11.1.4.2- Ao detectar erros relevantes ou fraudes no decorrer dos seus trabalhos, o 

auditor tern a obrigagao de comunica-los a administragao da entidade e sugerir 

medidas corretivas, informando sabre os posslveis efeitos no seu parecer, caso elas 

nao sejam adotadas. 

11.1.4.3 - A responsabilidade primaria na prevengao e identificagao de fraude e 

erros e da administragao da entidade, atraves da implementagao e manutengao de 

adequado sistema contabil e de controle interne. Entretanto,o auditor deve planejar 

seu trabalho de forma a detectar fraudes e erros que impliquem efeitos relevantes 

nas demonstragoes contabeis. 
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11.2.1.1 - 0 auditor deve planejar seu trabalho consoante as Normas Profissionais 

de Auditor independente e estas normas, e de acordo com os prazos e demais 

compromissos contratualmente assumidos com a entidade. 

11.2.1.2 - 0 planejamento pressupoe adequado nivel de conhecimento sobre as 

atividades, os fatores economicos, legislagao aplicavel e as praticas operacionais da 

entidade, e o nfvel geral de competencia de sua administragao. 

11.2.1.3- 0 planejamento deve considerar todos os fatores relevantes na execugao 

dos trabalhos, especialmente os seguintes: 

a) o conhecimento detalhado das praticas contabeis adotadas peta entidade e as 

alteragoes procedidas em relagao ao exercicio anterior; 

b) o conhecimento detalhado do sistema contabil e de controle internos da entidade 

e seu grau de confiabilidade; 

c ) os riscos de auditoria e identificagao das areas importantes da entidade, quer 

pelo volume de transa¢es, quer pela complexidade de suas atividades; 

d) a natureza, oportunidade e extensao dos procedimentos de auditoria a serem 

aplicados; 

e) a existencia de entidades associadas, filiais e partes relacionadas; 

f) o uso dos trabalhos de outros auditores independentes, especialistas e auditores 

internos; 

g) a natureza, conteudo e oportunidade dos pareceres, relat6rios e outros informes a 

serem entregues a entidade; 
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h) a necessidade de atender prazos estabelecidos por entidades reguladoras ou 

fiscalizadoras e para a entidade prestar informagoes aos demais usuaries externos. 

11.2.1.4 - 0 auditor deve documentar seu planejamento geral e preparar programas 

de trabalho por escrito, detalhando o que for necessaria a compreensao dos 

procedimentos que serao aplicados, em termos de natureza, oportunidade e 

extensao. 

11.2.1.5 - Os programas de trabalho devem ser detalhados de forma a servir como 

guia e meio de controle de sua execugao. 

11.2.1.6 - 0 planejamento da auditoria, quando incluir a designagao de equipe 

tecnica deve prever a orientagao e supervisao do auditor, que assumira total 

responsabilidade pelos trabalhos executados. 

11.2.1. 7 - A utilizagao de equipe tecnica deve ser prevista de maneira a fornecer 

razoavel seguranga de que o trabalho venha a ser executado por pessoa com 

capacitagao profissional, independencia e treinamento requeridos nas 

circunstancias. 

11.2.1.8 - 0 planejamento e os programas de trabalhos devem ser revisados e 

atualizados sempre que novas fatos o recomendarem. 

11.2.1.9 - Quando for realizada uma auditoria pela primeira vez na entidade, ou 

quando as demonstragoes contabeis do exerdcio anterior, tenham sido examinadas 

por outro auditor, o planejamento deve contemplar os seguintes procedimentos: 

a) obtengao de evidencias suficientes de que os saldos de aberturas do exerdcio 

nao contenham representa¢es erroneas ou inconsistentes que, de alguma maneira, 

distorgam as demonstragoes contabeis do exerdcio atual; 
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c) exame das adequac;oes dos saldos de encerramento do exercfcio anterior com 

os saldos de abertura do exercfcio atual; 

d) verificac;ao se as praticas contabeis adotadas no atual exercfcio sao uniformes 

com as adotadas do exercicio anterior; 

e) identificac;ao de fatos relevantes que possam afetar as atividades da entidade e 

sua situac;ao patrimonial e financeira; e 

f) identificac;ao de relevantes eventos subsequentes ao exercfcio anterior, 

revelados ou nao revelados. 

11.2.2- RELEVANCIA 

11.2.2.1 - Os exames de auditoria devem ser planejados e executados na 

expectativa de que os eventos relevantes relacionados com as demonstrac;oes 

contabeis sejam identificados. 

11.2.2.2 A relevancia deve ser considerada pelo auditor quando: 

a) determinar a natureza, oportunidade e extensao dos procedimentos de auditoria; 

b) avaliar o efeito das distorc;oes sabre os saldos, denominac;oes e classificac;ao das 

contas; 

c)determinar a adequac;ao da apresentac;ao e da divulgac;ao da informac;ao contabil. 

11.2.3- RISCO DE AUDITORIA 

11.2.3.1 - Risco de auditoria e a possibilidade de o auditor vir a emitir uma opiniao 

tecnicamente inadequada sabre demonstrac;oes contabeis significativamente 

incorretas. 

11.2.3.2 - A analise dos riscos de auditoria deve ser feita na fase de planejamento 

dos trabalhos considerando a relevancia em do is nlveis: 

a) em nivel geral, considerando as demonstrac;oes contabeis tomadas no seu 
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conjunto bern como as atividades, qualidade da administragao, avaliagao do sistema 

contabil e de controles internes de situagao economica e financeira da entidade; 

b) em nlveis espedficos, relatives ao saldo das contas ou natureza e volume das 

transagoes. 

11.2.3.3- Para determinar o risco da auditoria, o auditor deve avaliar o ambiente de 

centrale da entidade, compreendendo: 

a)a fungao e envolvimento dos administradores nas atividades da entidade; 

b) a estrutura organizacional e os metodos de administragao adotados, 

especificamente quanta a limites de autoridade e responsabilidade; 

c) as poHticas de pessoal e segregagao de fungoes; 

d) a fixagao, pela administragao, de normas para inventario, para conciliagao de 

contas, preparayao de demonstragoes contabeis e demais informes adicionais; 

e) as implantagoes, modificay6es e acesso aos sistemas de informagao 

computadorizada, bern como acesso a arquivos de dados e possibilidade de 

inclusao ou exclusao de dados; 

f) o sistema de aprovagao e registro de transagoes; 

g) as limitagoes de acesso flsico a ativos e registros contabeis e/ ou administrativos; 

h) as comparagoes e analises dos resultados financeiros com dados hist6ricos e/ou 

projetados. 

11.2.4 - SUPERVISAO E CONTROLE DE QUALIDADE 

11.2.4.1 - Na supervisao de trabalhos da equipe tecnica durante a execugao da 

auditoria, o auditor deve: 
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avaliar o cumprimento do planejamento e do programa de trabalho; 

b) avaliar seas tarefas distribufdas a equipe tecnica estao sendo cumpridas no grau 

de competencia exigido; 

c) resolver questoes significativas quanto a aplicac;8o dos Princfpios Fundamentais 

de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade; 

d) avaliar se os trabalhos foram adequadamente documentados e os objetivos dos 

procedimentos tecnicos alcanc;ados; e 

d)avaliar se as conclus6es obtidas sao resultantes dos trabalhos executados e 

permitem ao auditor fundamentar sua opiniao sobre as demonstrac;Qes contabeis. 

11.2.4.2 - 0 auditor deve instituir um programa de controls de qualidade visando 

avaliar, periodicamente, se os servic;os executados sao efetuados de acordo com as 

Normas Profissionais de Auditor Independents e estas normas. 

11.2.4.3 - 0 programa de controls de qualidade deve ser estabelecido de acordo 

com a estrutura da equipe tecnica do auditor e a complexidade dos servigos que 

realizar. No caso do auditor atuar sem a colaborac;ao de assistentes, o controls da 

qualidade e inerente a qualificac;8o profissional do auditor. 

11.2.4.4 - Os requisitos que o auditor deve adotar para o controls da qualidade dos 

seus servigos sao os que seguem: 

a) o pessoal designado deve ter a competencia e habilidade profissionais 

compatfveis com o requerido no trabalho realizado; 

b) o pessoal designado deve ter o nfvel de independencia e demais atributos 

definidos nas Normas Profissionais de Auditor Independents para ter uma 

conduta profissional inquestionavel; 
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c) o trabalho de auditoria devera ser realizado por pessoal que tenha um nivel de 

treinamento e de experiencia profissional compativel com o grau de 

complexidade das atividades da entidade auditada; e 

d) o auditor devera planejar, supervisionar e revisar o trabalho em todas as suas 

etapas, de modo a garantir aos usuarios de seus servigos a certeza razoavel de 

que o trabalho foi realizado de acordo com as normas de controle de qualidade 

requeridas nas circunstancias. 

11.2.4.5 - 0 controle de qualidade do auditor inclui a avaliagao permanente da 

carteira dos clientes,quanto aos seguintes aspectos: 

a) capacidade de atendimento ao cliente, em face da estrutura existente; 

b) grau de independencia existente; e 

c) integridade dos administradores do cliente. 

11.2.4.6 -A avaliac;ao permanente da carteira de clientes devera ser feita por escrito 

considerando os seguintes pressupostos: 

a) a capacidade de atendimento sera determinada pela soma das horas 

disponiveis, segundo horario contratado com a equipe tecnica, em relac;ao as 

horas contratadas com os clientes; 

b) a independencia em rela98o aos clientes deve abranger toda a equipe tecnica 

que trabalhar no cliente; 

c) que nao ha evidencias de que a administragao do cliente adotou medidas 

administrativas que possam comprometer o trabalho do auditor; e 

d) o auditor independente devera avaliar a necessidade de rodizio de auditores 

responsaveis pela realizac;ao dos servigos, de modo a resguardar a 

independencia do auditor responsavel pela execu98o dos servigos. 
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ANEXO IV- MODELO DE BOLETIM DE CAIXA 



101 

Modelo de Boletim de Caixa 

BOLETIM DE CAIXA REF MES: 
Empresa: 

Cidade/UF: 

DATA HIS'I UKI\IU ENTRADA SAiD A SAL DO 
~AI nn ANTERIOR 

MOVIMENTACAO DO PERiODO 
c,,, 

',,::;:_:'< 

Resumo: SALDO ANTERIOR 0 00 
IENTRADAS 0,00 
ISAiDAS 0,00 
ISALDO FINAL 0 00 

C~-~ifi nn t=IAIJJI ,_.I,,,._ 

EM D[NHEIRO 
EM CHEQUES A VISTA 
EM CHEQUES PRE OAT ADOS 
EM VAl~~ 

TOTAL 0,00 
Visto do Caixa 

IVisto Direcao: 
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ANEXO V- MODELO DE FLUXO DE CAIXA 



103 

Modelo de Fluxo de Caixa 

Empresa: 

Cidade/UF: 




