
 

 

 
 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS 
E DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 

 
 
 

Salvador, 23 de julho de 2019. 
 
 
 
Aos 
Administradores e aos Diretores da 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região – 
CREFITO 7 
Salvador - BA 
 
Prezados senhores,  
 
Anexamos ao presente relatório contendo recomendações sobre 
procedimentos contábeis, administrativos e tributários, decorrentes de nossos 
trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016 do Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da 7ª Região – CREFITO 7. Esses assuntos são 
abordados a título de recomendações para a apreciação da Administração da 
entidade como parte integrante do processo contínuo de atualização e melhoria 
dos procedimentos e controles existentes.  
 
Em conformidade com as normas usuais de auditoria, revisamos e avaliamos 
os procedimentos contábeis e de controles internos existentes, com o propósito 
de determinar a época, natureza e extensão dos nossos exames de auditoria. 
Assim, é possível que em outras etapas dos nossos trabalhos, ou em revisões 
específicas ou mais abrangentes de controles internos, venham a ser 
identificadas outras áreas ou aspectos passíveis de melhoria ou de 
comentários/sugestões. Assim, este relatório não provê nenhum tipo de 
asseguração direta ou indireta sobre os controles internos da Entidade. 
 
As recomendações aqui apresentadas foram desenvolvidas em decorrência 
dessa revisão e avaliação. Portanto, não se deve interpretar que todas as 
eventuais deficiências foram identificadas e que as recomendações estão 
suficientemente detalhadas, o que somente seria possível com a realização de 
trabalhos orientados para tal finalidade.  
 
Todas as recomendações e observações foram previamente discutidas com a 
administração que providenciará os comentários e planos de ação para cada 
assunto.  
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
Os nossos comentários referem-se aos controles internos em vigor quando da 
execução de nossos trabalhos de auditoria, que foram concluídos em 04 de 
julho de 2019. Não foram consideradas eventuais modificações porventura 
ocorridas após essa data.  
 
Colocando-nos ao dispor de Vossas Senhorias, para quaisquer 
esclarecimentos adicionais, subscrevemo-nos.  
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

MACIEL AUDITORES S/S 
CRC RS 5.460/0-O 

 
 
 

 

Roger Maciel de Oliveira 

Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 

Responsável Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
RECOMENDAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 

E CONTROLES INTERNOS. 
 
 
1. Caixa e equivalentes de caixa 

 
Não recebemos as respostas de circularização de bancos para verificar os 
saldos apresentados em 31de dezembro de 2016. Desta forma, fizemos teste 
alternativo, comparando os extratos bancários com as respectivas contas 
contábeis, para as quais encontramos divergência no montante de R$ 
117.935,88. 

 
RECOMENDAÇÃO 
Fazer conciliação dos extratos emitidos pelos bancos com 
as respectivas contas contábeis e efetuar o ajuste da 
diferença mencionada acima. 

 
 
2. Cliente 
 
Efetuamos a auditoria do exercício findo em 31 de dezembro de 2015. Quando 
ao iniciarmos os trabalhos de 2016 e efetuarmos a comparação do saldo final 
de 2105 com o saldo inicial de 2016 encontramos divergências nas contas de 
clientes no valor de R$ 1.884.083,81, cujo valor foi o que estava nas 
demonstrações auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, e 
que em 01 de janeiro de 2016 a conta não apresenta saldo. 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
Efetuar o ajuste de saldo inicial, no valor de R$ 
1.884.083,81, regularizando o saldo da conta de clientes. 
Ter um controle analítico por pessoa física e pessoa jurídica 
para que o contas a receber reflita exatamente o que está 
em aberto para recebimento. 

 
 
3. Dívida Ativa 
 
A Entidade não possui relatório auxiliar que possua as composições do saldo 
da conta de Dívida Ativa, dessa forma nos impede de testar a conta e verificar 
o saldo R$ 55.538,07. 

RECOMENDAÇÃO 
Ter um controle analítico por pessoa física e pessoa jurídica 
por data, para saber exatamente qual o valor da dívida ativa. 

 
 
4. Imobilizado 

 

Verificamos que em 31 de dezembro de 2016, o CREFITO 7 não calculava a 
depreciações dos bens do imobilizado, que somam um montante de R$ 



 

 

1.134.924,78, e o qual não conseguimos mensurar o efeito nessa rubrica, bem 
como em conta específica do resultado. 

 
Ademais, administração do CREFITO 7 não apresentou os procedimentos de 
acordo com as normas brasileiras de contabilidade NBC TG 01 de análise 
quanto a recuperabilidade ou de redução ao valor recuperável de ativos. Desta 
forma, não foi possível ter certeza de que os bens da entidade estão 
adequadamente representados quanto a sua recuperabilidade, não sendo 
possível estimar os efeitos patrimoniais, caso o procedimento tivesse sido 
aplicado o teste de impairment. 

 
RECOMENDAÇÃO 
Possuir um controle auxiliar que seja compatível com as 
contas contábeis e efetuar o cálculo da depreciação e 
efetuar o teste de Impairment. 

 
5. Provisão para Férias e 13° Salário 
  
O CREFITO 7 não faz a contabilização das Provisões de Férias e 13° Salário. 
Em um recálculo global achamos o montante total faltante de aproximadamente 
R$ 507.097,36, desrespeitando assim o princípio da oportunidade e o princípio 
da competência. 

RECOMENDAÇÃO 
Fazer o cálculo mensal das provisões acima, bem como 
efetuar o ajuste para registrar na contabilidade as provisões 
de férias e 13° salário e seus respectivos encargos. 

 

6. Contingências Passivas 
 

Em 31 de dezembro de 2016, a administração não contabilizou a provisão no 
valor de R$ 628.191,56, correspondentes aos processos em andamento, cuja 
probabilidade de perda era provável. A ausência desta provisão contraria o 
disposto na NBC TG 25, bem como impacta o balanço patrimonial e a 
demonstração dos fluxos de caixa do CREFITO 7. 

 
RECOMENDAÇÃO 
Fazer mensalmente a conciliação dos relatórios de 
contingências dos advogados com a respectiva conta 
contábil. Ademais efetuar o ajuste de R$ 628.190,09, para 
que a contabilidade reflita corretamente os saldos das 
provisões contingentes. 

7. Falta de entrega de documentação de despesas 
 

Selecionamos 24 notas/documentações fiscais para análise das contas de 
despesas, referente ao exercício de 31 de dezembro de 2015 não nos toadas 
as 24 abaixo: 
 



 

 

 
 
 

Data Nº Lancto Débito

21/01/2016 164 4.504,50      

29/01/2016 322 2.077,41      

16/02/2016 559 5.250,00      

29/02/2016 712 451,99        

15/03/2016 821 1.800,00      

01/03/2016 921 5.386,80      

13/04/2016 1289 2.780,36      

19/04/2016 1267 4.504,50      

12/05/2016 1604 1.800,00      

09/05/2016 1634 3.445,91      

07/06/2016 2096 R$ 1.420,00

01/06/2016 2078 R$ 1.439,99

29/07/2016 2420 2.180,00      

18/07/2016 2638 1.575,63      

05/08/2016 2803 1.324,39      

29/08/2016 2709 1.760,00      

06/09/2016 3206 2.295,71      

21/09/2016 3094 4.819,90      

24/10/2016 3448 1.014,14      

24/10/2016 3636 1.760,00      

14/11/2016 4171 707,09        

22/11/2016 3980 4.819,90      

20/12/2016 4476 2.191,62      

20/12/2016 4442 360,00        

Liquidado a Conselheiros, liquidação  do empenho 16, CHEQUE 215579, RECIBO  ref. a Valor empenhado a 

Conselheiros para pagamento de Diárias - GERALDO MAGALHES MELO.

Liquidado a OUTRAS P.JURIDICAS, liquidação  do empenho 50, OUTRAS , NOTA FISCAL  ref. a Valor 

empenhado para pagamento de Despesas miúdas com suprimentos em fevereiro/2016

Liquidado a HENIO R TAKATUJI - ME, liquidação  do empenho 30, CHEQUE 216181, BOLETO BANCARIO  ref. a 

Valor empenhado a Implanta Informática para pagamento de Serviços NF 33

Liquidado a Funcionários, liquidação  do empenho 17, CHEQUE 216254, RECIBO  ref. a Valor empenhado a 

Funcionários para pagamento de Diárias ROMULO DE ALMEIDA PEDREIRA

Histórico

Liquidado a OUTRAS P.JURIDICAS, liquidação  do empenho 119, CHEQUE 216801, RECIBO  ref. a Valor 

empenhado para pagamento de serviços de informatica ADRIANO BARROS DOS SANTOS AZEVEDO, NF 687 

Liquidado a Conselheiros, liquidação  do empenho 16, CHEQUE 216798, RECIBO  ref. a Valor empenhado a 

Conselheiros para pagamento de Diárias JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS

Liquidado a HENIO R TAKATUJI - ME, liquidação  do empenho 115, CHEQUE 216302, DEPOSITO  ref. a Valor 

empenhado a Henio Takatuji para pagamento de Serviços NF 34

Liquidado a Dr CLEBER SADY, liquidação  do empenho 38, CHEQUE 216598, RECIBO  ref. a Valor empenhado 

para pagamento de Combustíveis da viagem Aracaju / Ilheus

Liquidado a ARESA ADMINISTRACAO E REPRESENTACAO LTDA, liquidação  do empenho 28, CHEQUE 

216625, RECIBO  ref. a Valor empenhado a ARESA - Administração e Representação Ltda para pagamento de 

Serviços de Assessoria Contábil 11/2016

Liquidado a ARESA ADMINISTRACAO E REPRESENTACAO LTDA, liquidação  do empenho 28, CHEQUE 

216359, DEPOSITO 102 ref. a Valor empenhado a ARESA - Administração e Representação Ltda para 

pagamento de Serviços de Assessoria Contábil SETEMBRO/2016

Liquidado a Conselheiros, liquidação  do empenho 16, CHEQUE 216271, RECIBO  ref. a Valor empenhado a 

Conselheiros para pagamento de Diárias - CLEBER MURILO PINHEIRO SADY.

Liquidado a Colaboradores, liquidação  do empenho 19, CHEQUE 215834, RECIBO  ref. a Valor empenhado a 

Colaboradores para pagamento de Diárias - SANDRO DE OLIVEIRA SUARES

Liquidado a CIDE CAPACITAÇÃO I. DESENVOLVIMENTO, liquidação  do empenho 96, CHEQUE 215985, 

BOLETO BANCARIO  ref. a Valor empenhado para pagamento de Intermediação de Estagiários - Taxa Menor 

aprendiz

Liquidado a Funcionários, liquidação  do empenho 17, CHEQUE 216128, RECIBO  ref. a Valor empenhado a 

Funcionários para pagamento de Diárias EDUARDO ANDRADE CORLETT LOIOLA

Liquidado a ARESA ADMINISTRACAO E REPRESENTACAO LTDA, liquidação  do empenho 28, CHEQUE 

215592, DEPOSITO  ref. a Valor empenhado a ARESA - Administração e Representação Ltda para pagamento 

de Serviços de Assessoria Contábil NF 92 - ABRIL/2016

Liquidado a Funcionários, liquidação  do empenho 18, CHEQUE 215720, RECIBO  ref. a Valor empenhado a 

Funcionários da Fiscalização para pagamento de Diárias - ALLANA DE FREITAS GONÇALVES MAGNANI.

Liquidado a Condominio Esplanada Tower, liquidação  do empenho 37, CHEQUE 215696, RECIBO  ref. a Valor 

empenhado para pagamento de Condomínio MAIO/2016 SALAS 101,102,107,603,604,605 E 606

Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação  do empenho 29, CHEQUE 215788, BOLETO BANCARIO  ref. 

a Valor empenhado a Implanta Informática para pagamento de Manutenção Programas NF 24214

Liquidado a Funcionários, liquidação  do empenho 18, CHEQUE 216068, RECIBO  ref. a Valor empenhado a 

Funcionários da Fiscalização para pagamento de Diárias SAULO SANTOS DE JESUS

Liquidado a ARESA ADMINISTRACAO E REPRESENTACAO LTDA, liquidação  do empenho 28, CHEQUE 

215175, RECIBO  ref. a Valor empenhado a ARESA NF 215175 - Administração e Representação Ltda para 

pagamento de Serviços de Assessoria Contábil JANEIRO /2016

Liquidado a ECENTRY TEC DA INFORMAÇÃO EIRELI, liquidação  do empenho 68, CHEQUE 215202, BOLETO 

BANCARIO  ref. a Valor empenhado a para pagamento deserviços de informatica

Liquidado a Conselheiros, liquidação  do empenho 20, CHEQUE 215267, RECIBO  ref. a Valor empenhado a 

Conselheiros para pagamento de Auxilio Representação - MAURICIO NUNES DOURADO ROCHA.

Liquidado a Colaboradores, liquidação  do empenho 19, CHEQUE 215490, RECIBO  ref. a Valor empenhado a 

Colaboradores para pagamento de Diárias - FERNANDA REIS SOUZA

Liquidado a MULTI STORAGE ARMAZENS GERAIS COM SERV LTDA, liquidação  do empenho 45, CHEQUE 

215422, RECIBO  ref. a Valor empenhado para pagamento Serviços DE 16/02 A 29/02



 

 

 
RECOMENDAÇÃO 
Ter uma melhor salvaguarda das documentações fiscais e 
comprobatórias da Entidade. 

 


