
 

 

 
 
 

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 período de 01 
de janeiro de 2018 a 31 de março de 2018 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 março de 2018. Desta forma, fizemos teste 
alternativo, comparando os extratos bancários com as respectivas contas 
contábeis, para as quais encontramos divergência no montante de R$ 
175.728,75. 

 
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. Desta forma, por 
ser uma conta acumulativa essa diferença persiste sem explicação no período 
findo em 31 de março de 2018. 
 
 

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 março de 2018, o CREFITO 7 os bens do 
imobilizado, que somam um montante de R$ 779.543,69,  a partir de 2017 a 
entidade começou a calcular a depreciação, a qual não conseguimos efetuar o 
recálculo, por não termos dados suficientes para atestar o valor bem como não 
conseguimos mensurar o efeito em conta específica do resultado. 
 
O 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 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$ 249.297,50, 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 março de 2018, 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 06 notas/documentações fiscais para análise das contas de 
despesas, referente ao período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de março de 
2018 não nos entregaram todas as 06 abaixo: 
 

 
 
 

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

 

Lanc

1.760,00651

19/03/2018 1370 350,00

3.059,5308/03/2018 1183

Liquidado a OUTRAS P.JURIDICAS, liquidação  do empenho 

103, CHEQUE 302239, RECIBO  ref. a Valor empenhado a 

CONSTRUSITES

1.991,0737331/01/2018

01/02/2018 815

Liquidado a SICON -  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , 

liquidação  do empenho 52, CHEQUE 302040, BOLETO 

BANCARIO  ref. a Valor empenhado a SICON, pela aquisição 

ou serviços prestados. FEV/2018

Liquidado a ARESA ADMINISTRACAO E REPRESENTACAO 

LTDA, liquidação  do empenho 31, CHEQUE 301929, 

DEPOSITO  ref. a Valor empenhado a ARESA 

34522/01/2018 5.060,90

27/02/2018

Liquidado a Funcionários, liquidação  do empenho 27, 

CHEQUE 302210, RECIBO  ref. a Valor empenhado a 

Funcionários, pelo pagamento de Diárias -  ROMULO DE 

ALMEIDA PEDREIRA.

Liquidado a Colaboradores, liquidação  do empenho 26, 

CHEQUE 301989, RECIBO  ref. a Valor empenhado a 

Colaboradores, pelo pagamento de Diárias -  MARIO CÉSAR 

GUIMARÃES BATISTI.

1.763,16

Data Histórico Valor

Liquidado a Funcionários, liquidação  do empenho 27, 

CHEQUE 301984, RECIBO  ref. a Valor empenhado a 

Funcionários, pelo pagamento de Diárias -  LANA LOURENÇO 

SOUZA.


