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RELATÓRIO DOS PONTOS DESTACADOS E 

COMENTÁRIOS A SITUAÇÕES 

VERIFICADAS. 

 

 

Vitória, 31 de agosto de 2020. 

 

À administração  

FUNDAÇÃO BATISTA DA PRAIA DO CANTO 

 

 

 

PARTE I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. ENTIDADE AUDITADA 

FUNDAÇÃO BENEFICENTE PRAIA DO CANTO 

CNPJ: 36.422.970/0001-22 

Rodovia Serafim Derenze 5035 , São José  – Vitória/ ES 

Cep.: 29.031.848 

2. LOCAL E DATA DA VISITA 

Encontros Remotos ES – Escritório local da equipe BESIDE  

De 01 de Julho de 2020 a 18 de Agosto de 2020 

Entrevistas com responsáveis da área.  

3. EQUIPE ENVOLVIDA 

Equipe: Coutinho, Rodrigo; Shayane  

Contabilista Responsável; Elisangela Coutinho 

4. ÀREA AUDITADA  

• Controles Internos 
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• Contábil 

• Financeiro 

• Compras 

5. PERIODO AUDITADO 

Período.  01.01.2019 a 31.12.2019 

 

 

 

PARTE II -  DESENVOLVIMENTO 

 

 2.1) OBJETIVO DO RELATÓRIO 

Apresentar de forma objetiva o resultado dos trabalhos de auditoria desenvolvidos em 

consonância com as Normas Brasileiras de Auditoria, descrevendo os pontos 

considerados relevantes e os possíveis riscos associados aos fatos constatados no 

decorrer da auditoria, e ainda fornecer opiniões e recomendações.  

 

 

2.2) ESCLARECIMENTO 

Os trabalhos foram executados de acordo com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade, Normas Técnicas e Profissionais aplicáveis a Auditoria, (NBC TA 200 

a NBC TA 810 e NBC PG 100), instituídas pelas Resoluções do CFC – Conselho 

Federal de Contabilidade, envolvendo os registros contábeis, relatórios e documentos 

comprobatórios das operações realizadas, com base no planejamento de auditoria 

(NBC-TA 300) e por amostragem (NBC- TA 530), ressaltando que as contas contábeis 

podem conter erros, porém não integraram a população do universo selecionado para 

análises, conforme práticas de auditoria geralmente aceitas no Brasil e Normas 

Internacionais de Contabilidade.  
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2.3) OPORTUNIDADES DE MELHORIAS ENCONTRADAS  

 

 

a) Organização e Controles  

Segundo o CRC/SP e o IBRACON, entende se por controles internos “todos os 

processos e rotinas, de natureza administrativa ou contábil, destinados a fazer com 

que a Instituição: 

a) os colaboradores respeitem e adiram às políticas traçadas pela alta 

administração;  

b) os ativos tenham sua integridade protegida;  

c) as operações sejam adequadamente registradas, em sua totalidade, nos 

registros contábeis e fidedignamente retratadas pelas demonstrações 

financeiras”. 

 

Não por coincidência, o parecer do auditor independente deve expressar sua opinião 

quanto á adequação da apresentação do conteúdo tal como a fidedignidade das 

operações e como estas representam a realidade da empresa. 

 

Os procedimentos de revisão adotados e as oportunidades de melhoria detectadas 

resumem-se do seguinte modo: 

 

 

b) Controle interno. 

 

Os documentos internos são produzidos pela própria empresa. O objetivo de examinar 

estes documentos é para constatar a veracidade dos valores registrados e ou a 

execução de atos acordados pela gestão. Ex.: Relatórios de despesas, boletim de 

caixa, termo de responsabilidade de guarda de dinheiro, relatório da depreciação, 

copias de cheque, atas de reuniões, autorização de Transferência, autorização de 

Adiantamento, planilhas de conciliação entre outros. 

Nessa perspectiva, realizamos como parte dos trabalhos, avaliação dos controles 

internos da Instituição, os quais apesar de apresentarem bom nível de organização, 

mostram-se frágeis em alguns aspectos tais como: 
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a) Regimento Interno 

b) Arquivos e Documentos  

c) Controle de Caixa (Valores e espécie)  

d) Segurança Financeira  

e) Manual de Compras  

f) Check list de Admissão   

 

Procedimento em Vigor ou Situação constada 

Encontramos possibilidades de melhorias na Instituição nos quesitos listados, entre 

eles gostaríamos de destacar:  

 

a) Regimento Interno  

A instituição não possui regimento interno vigente necessidade de alinhamento 

com equipe.  

 

b) Arquivos e Documentos.  

A instituição possui um local para guarda documental, entretanto não é 

centralizado em uma pessoa. O acesso é dado as diversas pessoas da 

administração.  

 

c) Controle de Caixa  

Necessidade de Implantação de Termo de Responsabilidade de guarda do 

fundo de caixa.  Anexar recibo a cada concessão de valores de fundo fixo para 

documentar a liberação da verba. Necessidade de utilização de sistemas e ou 

planilhas para acompanhamento do orçamento planejado. 

 

d) Manual de Compras  

Embora a instituição não possui manual de Compras os gestores buscam 

atender os requisitos da Lei 13019/2014, realizando 3 cotações.  

 

Recomendamos: 

Avaliar os aspectos segurança, transparência e segregação de função e desenvolver 

ou aprimorar os controles da instituição. 
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c) Contabilidade 

 

Ativo Circulante 

A composição do Circulante é a seguinte: 

Caixa s/ restrição 1.921,96 

Bancos c/movimento s/ restrição 24.674,37 

Banco c/ restrição  0,00 

Aplicações Financeiras c/ Restrição   67.505,44 

Despesas antecipadas   1.221,04 

Total  97.889,84 

 

Entende-se por direitos conversíveis em valores disponíveis durante o curso do 

exercício seguinte aquele balanço ou realizáveis durante o ciclo operacional da 

empresa se este exceder a um ano. 

 

Procedimentos aplicados no “caixa”: 

Verificamos a ocorrência mensalmente de entradas e pagamentos de recursos 

variando entre R$ 10 a 29.000,00 por mês. A maior parte dos recursos são oriundos 

de membros da Igreja Praia do Canto. Por se tratar de entrada de valores em espécie 

recomendamos realizar o deposito em conta bancaria e realizar os pagamentos por 

meio eletrônico ou cheque nominal. Os Valores em caixa devem ser utilizados para 

valores baixos. Através de benchmarking compreendemos que os valores em espécie 

que transitam em gavetas e cofres devem ser valores (inferior a 100,00). Em casos 

aonde adotam-se outros valores, possuem o manual de boas práticas estabelecendo 

os critérios das operações internas da instituição.  

Em nossa auditoria identificamos que a instituição não possui termo de guarda dos 

valores em caixa, autorização de desconto e guarda de valor.  

Há valores que transitam nessa conta referente depósitos a vista conforme 

mencionado em nota explicativa item 3 (b). 

 

Recomenda-se:  

Revisar a segurança do procedimento junto a diretoria, e passar por essa conta 

somente valores em espécie.  
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Procedimentos aplicados em “Bancos”: 

 

a) Foram avaliados lançamentos representados pelas contas Bancos c/ 

movimento, bancos Itaú, Sicoob e Banestes.  

b) Validamos o transporte de saldos mensais dos Bancos com movimento e saldo 

final posicionado no Balanço Patrimonial em 31/12/2019, como não realizamos 

o procedimento de confirmação de saldos por carta de circularização, 

aplicamos procedimentos alternativos, mediante exame de extratos bancários, 

conciliações bancárias e testes de transferências entre contas correntes. 

 

No que se refere à conta “Bancos” selecionamos nas transações financeiras: 

Os procedimentos alternativos, aplicados sobre os saldos não confirmados pelo 

procedimento de circularização, foram desenvolvidos com base em extratos bancários 

fornecidos pela administração da empresa, sendo que estes foram obtidos pela 

internet, não se tratando, portanto, de documentos oficiais, em papel timbrado da 

respectiva instituição financeira. 

 

Evidenciamos no processo de pagamentos que os pagamentos são feitos de forma 

eletrônica onde o responsável pelo financeiro faz programação e o gestor/presidente 

autoriza via senha. Com documentos contábeis idôneos, os pagamentos que são 

autorizados eletronicamente possuem comprovação da transação efetivada, a 

Instituição obedece ao critério de segregação de função, sendo lançada pelo 

funcionário assistente administrativo e autorizado pelo (Presidente da Instituição). 

 

Comentários e recomendações:  

No que tange a posição dos saldos bancários e checagem de testes dos débitos em 

extratos o resultado dos nossos trabalhos demonstrou uma situação satisfatória, sem 

necessidade de recomendações adicionais de reclassificações contábeis. 

 

 

Procedimentos aplicados em “ATIVOS NÃO CIRCULANTE”: 

Neste grupo apresentam os investimentos, Imobilizados e Intangíveis. 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 127.564,42 

Outras Participações Societárias   51,81 
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Imobilizado 743.829,71 

(-) Depreciações acumuladas 495.052,11 

Receitas Diferidas (58.700,30) 

 

Procedimentos aplicados: 

a) Analisamos as taxas utilizadas no cálculo da depreciação dos bens 

tangíveis; 

b) Procedemos a testes no cálculo da depreciação para asseguramo-nos de 

sua razoabilidade; 

c) Procedemos exames, por critério de amostragem, de adições e baixas do 

ativo imobilizado. 

d) Conferimos o controle de subvenções de outros períodos;  

 

Comentários e Recomendações:  

Do confronto entre os saldos contábeis e razões, observou-se que o grupo de 

depreciação acumulada dos bens estão de acordo. Não havendo nesse grupo 

alterações ou considerações relevante. 

 

 

Procedimentos aplicados ao “PASSIVO CIRCULANTE”: 

Obrigações ou exigibilidades que deverão ser pagas no decorrer do exercício. 

A composição do Passivo Circulante está distribuída da seguinte forma: 

PASSIVO CIRCULANTE 122.048,72 

Fornecedores    6.174,33 

Impostos e Contribuições a Recolher   122,74 

Obrigações Trabalhista e previdenciária   48.246,21 

Recursos do Termo de Parceria Setades 67.505,44 

 

a) Aumento considerável no passivo devido o recebimento dos recursos da 

parceria ter ocorrido em 2019 a ser executada em 2020. 
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Procedimentos aplicados ao “DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO 

(DRP)”: 

 

As demonstrações apresentadas por orientação da auditoria, precisaram ser  refeitas 

para atender a ITG 2002, ficando da seguinte forma: 

 

 

Embora o esforço da equipe em atender as solicitações de adequações a ITG2002, 

observa se a necessidade de analise de outros itens que não foram cumpridos. 

Destacamos as melhorias nos itens: 9b, 19,24,26 

 

 

Procedimentos aplicados: 

a) Efetuamos testes de pagamentos de despesas, por critério de amostragem, 

enfocando, principalmente, a fidedignidade dos documentos apresentados e 

sua correlação com o objetivo social da Instituição; 

b) Efetuamos testes nos lançamentos contábeis para verificar o cumprimento das 

Normas Brasileiras de Contabilidade em vigência e legislação em geral.  

c) As conferencias por amostragem demonstraram inexatidão na contabilização 

dos cálculos e relatórios apresentados podendo assim auferir resultados 

diferentes do mencionado nas demonstrações, os relatórios estão sendo 

entregues em 1ª previa para revisão e ajustes na própria auditoria,  corrigindo 
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após as considerações. Contudo, tal processo não é adequado, vez que pode-

se não obter tempo hábil para os devidos ajustes. 

d) A conta despesas com pessoal está com valores diferentes nas peças 

contábeis.  

 

 

Comentários e Recomendações:  

Recomendamos:  

a) Verificar adequações sugeridas ITG 2002. 

b) Se possível, fazer uma auditoria de REVISÃO ao longo do ano, de forma 

que já sejam orientado sobre as normas e procedimentos corretos. 

Assim sendo, a auditoria final de emissão de parecer será mais célere, e 

mais à contento das boas práticas de governança e compliance. 

 

 

d) Demonstrações Contábeis  

 

Revisamos as Demonstrações Contábeis Financeiras: 

• Balanço Patrimonial  

• Demonstração Resultado do Período 

• Demonstração das mutações do Patrimônio liquido do Período 

• Demonstração do Fluxo de Caixa do Período 

• Notas explicativas  

 

Procedimento em Vigor ou Situação constada 

 

Solicitamos a entrega do último livro diário e razão registrado, foi apresentado a copia 

do termo de Abertura do livro diário 26 autenticado pelo cartório Sarlo e peças 

contábeis.  

 

As peças contábeis de 2019 apresentadas estavam sem assinaturas e carecendo de 

algumas adequações para que estivesse de acordo com a ITG2002 R1, os 

responsáveis realizaram as adequações, entretanto dado ao cumprimento do 

cronograma, não foi possível adequar fielmente ao cumprimento das normas.  
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Solicitamos a entrega das peças assinadas para juntada deste relatório.  

 

Recomendação: Recomendamos agilizar o procedimento, entretanto a instituição 

nos informou que a situação já está em andamento.  

 

 

e) Da Publicidade e Transparência  

 

Procedimento em Vigor ou Situação constada 

Através de questionamento verbal foi questionado sobre a publicidade das 

Demonstrações Contábeis, a gerencia da Instituição nos informou que a Instituição 

não tem por habitualidade publicar as Demonstrações Contábeis. 

 

Recomendação: Recomendamos publicar as Demonstrações Contábeis, para que 

os interessados pela informação tenham acesso a forma de utilização dos recursos 

do governo em prol da sociedade. Incluir na Publicação Extrato de Execução física e 

financeira conf. Modelo Lei 3.100/99. 

 

f) Plano de Contas 

Procedimento em Vigor ou Situação constada 

Através do Balancete contábil analisamos a estrutura do Plano de Contas, o mesmo 

encontra se em conformidade com a legislação, evidenciando alguns pontos de 

melhorias.  

 

Comentários e Recomendações  

Entretanto sugere-se uma readequação para que possibilite informações gerenciais 

de forma que seja possível visualizar as informações segregadas por projeto de forma 

que seja possível identificar o resultado dos recursos captados e aplicados por cada 

projeto. 

 

 

g) Do Aspecto Fiscal 
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Aspectos de Regularização As entidades de interesse social devem obedecer ao 

cumprimento de diversas obrigações sejam elas principais e acessórias. 

 

Fiscal Ex.: Entrega  ECF, Sped Contábil,DCTF, Certidões DIRF 

 

Trabalhista , RAIS, CAGED, Certidão FGTS. 

 

Previdenciária Certidão de INSS, E social.  

Procedimento em Vigor ou Situação constada 

Analisamos a documentação entregue não encontrando irregularidades. 

 

h) Aspectos Operacionais  

 

Plano de Trabalho e Plano Orçamentário. 

 

Analise da previsão de Receita e Despesas. 

 

Não foi apresentado planilha orçamentaria, entretanto foi apresentado o plano de 

execução com recursos restritos da Setades que será executado em 2020, embora 

recebido em 2019. 

Não foi possível analise por ausência de ferramenta documental.  

 

 

i) Fluxo de Caixa Consolidado.  

Recomendamos que a Instituição trabalhe com fluxo de caixa programado para que 

não venha ocorrer situações não previstas por ausência de controle diário. 

Embora a Instituição demonstre realizar com primor a execução da verba pública, 

atendendo as especificações contratuais, compreendemos ser de extrema 

importância o controle e a revisão metodologia das rotinas administrativas. 

Para que desta forma seja possível extrair informações tais como saldo a Pagar, saldo 

a receber, quanto foi executado de cada despesa.  
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Considerações Finais. 

 

A instituição realiza um trabalho brilhante atendendo 132 crianças. Ratificamos o 

desafio de tornar a instituição com gestão profissionalizada e especializado em 

terceiro setor, elaboração de organograma e plano de execução de rotinas com 

segregações de funções, tornando a gestão cada vez mais transparente. Para Tal, foi 

contratado um gestor para gerenciar e melhorar esse processo. Comunicamos ao 

gestor a necessidade de adequações no controle interno.   

 

 

 

S.M.J, este é o relatório de trabalho. 

 

 

 

 

____________________________ 

Elisangela Coutinho 

Beside Soluções Empresariais 

Contadora CRC/ES 011772-O-6 

 

 


