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INTRODUÇÃO

Esta apresentação tem como objetivo levar ao conhecimento da
administração do INSTITUTO ACP os principais assuntos
relacionados à auditoria das demonstrações financeiras do
INSTITUTO ACP e PROJETO ONDAS, bem como dos resultados
relativos aos “Procedimentos previamente acordados” referentes
aos projetos apoiados – Amigos do projeto Guri e Instituto
Patrícia Medrado.

Para melhor compreensão dos assuntos, esta apresentação está
dividida da seguinte maneira:

1 | AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

▪ Instituto ACP;
▪ Projeto Ondas.

2 | PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS

▪ Amigos do Projeto Guri;
▪ Instituto Patrícia Medrado.
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1 | AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

INSTITUTO ACP

PARECER

Será emitido sem ressalvas

PONTOS DE CONTROLE/ATENÇÃO

TRIBUTOS A RECOLHER

Identificamos que a Entidade possuí um montante de R$ 1.066 de tributos a
recolher referente a 06 a 11/2019, sendo 149 de IRRF, R$ 559 de
Pis/Cofins/CSLL e R$ 358 de COFINS. Recomendamos que a Entidade realize
a regularização dos mesmo, evitando maiores despesas com multa e juros.
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INSTITUTO ACP – Cont.

PONTOS DE CONTROLE/ATENÇÃO

RECURSOS DE PROJETOS (DOAÇÕES)

▪ Durante nossas análises, identificamos que o valor repassado ao Banco de Alimentos Associação Civil encontra-se R$ 3k a menor do
que o descrito no Instrumento Particular de Doação Com Encargos.

▪ Durante nossas análises, identificamos que o valor repassado a Associação Vaga Lume encontra-se R$ 2k a maior do que o descrito
no Instrumento Particular de Doação Com Encargos.

PRÓXIMOS PASSOS PARA CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

▪ Estamos em fase final de conclusão das demonstrações financeiras. Iremos submeter à administração e à contabilidade para a devida
revisão e aprovação;

▪ Assinar a carta de representação – enviaremos modelo;
▪ Revisar as DFs como um todo, avaliando se as divulgações estão pertinentes;
▪ Avaliar se devemos inserir algum comentário, especialmente na nota de eventos subsequentes;
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PROJETO ONDAS

STATUS DOS TRABALHOS

Trabalhos não iniciados devido ao atraso para conclusão das informações
contábeis.

Iniciaremos na próxima semana
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Amigos do projeto Guri

DIAGNÓSTICO GERAL

De maneira geral, verificamos que as atividades e rotinas de controle na Entidade são bem eficazes e
controladas. Existem controles importantes, os quais destacamos:

▪ Utilização do sistema Totvs para o controle das operações em geral;
▪ As formalizações das aprovações das compras realizadas dentro do próprio sistema;
▪ São realizados requisições e pedidos de compras formais para 100% das compras;
▪ Existem evidências formais quanto às conferências dos materiais recebidos;
▪ Somente a gerente financeira pode fazer alterações na base de títulos a pagar;
▪ As compras são formalmente aprovadas pela diretoria, exceto compras menores de materiais de

escritório;
▪ Existência de manuais internos de procedimentos para compras;
▪ Realização e formalização de cotações de compras. São realizadas cotações para compras acima de

R$800,00 (três);
▪ Cadastro de fornecedores de acordo com as compras realizadas;
▪ O controle da verba recebida é realizado em uma conta corrente separada e exclusiva;
▪ Para compras até R$50 mil é feita uma consulta simples quanto a idoneidade do fornecedor, onde é

revisado o cartão CNPJ e o contrato social do mesmo. Para compras acima desse valor são adotados
outros procedimentos de controle mais abrangentes, tais como: CNDs, Serasa, SPC etc



Amigos do projeto Guri – Cont.

PONTOS DE ATENÇÃO/MELHORIAS

Evidência dos serviços prestados: Não é pratica da Entidade controlar as evidências dos serviços tomados e materiais adquiridos.
Recomendamos, como boa prática de gestão que a Entidade passe a monitorar esses aspectos formalmente;

Formalização de contratos junto a prestadores de serviços: Verificamos que não foram celebrados contratos formais para duas
prestações de serviços tomadas pela Entidade, sendo elas junto às Empresas VM2 (criação do novo site) e Essencial MA (registro da
marca). É recomendável que sejam formalizados contratos para todas as prestações de serviços, como forma de resguardar a entidade
quanto a possíveis problemas de entrega nos produtos e serviços contratados;

Contabilização e registro das despesas bancárias: No início de nossos trabalhos verificamos que as despesas bancárias em geral não
estavam sendo computadas nas prestações de contas. Após nossa segunda visita, e orientações junto à Entidade, essas despesas
passaram a ser computadas;

Baixas manuais de pagamentos: A baixa dos títulos pagos não é feita de forma automática, sendo realizada de forma manual com base
no extrato.
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CONCLUSÃO

As despesas incorridas estão condizentes com as atividades do instituto e com o objeto fim da parceria firmada com o ACP, e a
planilha “PIT-STOP” está devidamente acompanhada e atualizada.

As atividades da Entidade são muito bem controladas, existindo poucas observações de melhorias a serem avaliadas.

2 | PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS



Instinto Patrícia Medrado

2 | PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS

DIAGNÓSTICO GERAL

O Instituto não possui a mesma estrutura de controles internos do Amigos do Guri. Não existem
sistemas informatizados, e os controles são dos processos são realizados de forma física.

Portanto, adaptamos nossas avaliações e abordagens de auditoria à essas condições.

PONTOS DE ATENÇÃO/MELHORIAS

Evidência dos serviços prestados: Não é pratica da Entidade controlar as evidências dos serviços
tomados e materiais adquiridos. Recomendamos, como boa prática de gestão que a Entidade
passe a monitorar esses aspectos formalmente

Formalização de contratos junto a prestadores de serviços: Verificamos que não foram
celebrados contratos formais para a maior parte dos serviços tomados pela Entidade. Somente
2 (duas) prestações de serviços possuíam contratos formais. É recomendável que sejam
formalizados contratos para todas as prestações de serviços, como forma de resguardar a
entidade quanto a possíveis problemas de entrega nos produtos e serviços contratados;



Formalização das documentações de pagamentos à Pessoas físicas: A Entidade tomou serviços de pessoa física (Hunters recrutamento),
e efetuou o pagamento dos mesmos por meio de um recibo simples. Nesses casos, a Entidade deveria formalizar um RPA (Recibo de
pagamento autônomo), destacando as devidas retenções de tributos pertinentes, sendo: ISS (se a pessoa física não possuir cadastro
municipal), INSS (Autônomo) pela prestação de serviços (mão de obra) e a depender do valor o IRRF. Pelo fato de não ter destacado e
recolhido essas retenções, a Entidade fica exposta a questionamentos fiscais

Formalização das documentações de pagamentos à Pessoas Jurídicas: Identificamos pagamento a pessoa jurídica (M2X) sem a devida
formalização por nota fiscal, tendo sido apresentado apenas um recibo de pagamento simples, onde não foram realizadas as
tributações comentadas no ponto anterior, ficando a Entidade exposta a riscos fiscais;

Diferenças entre recibos e pagamentos: Identificamos dois recibos de prestações de contas, cujos valores pagos estavam diferentes dos
respectivos recibos, sendo:

- M2X - diferença de R$20,00 entre o valor do recibo e valor pago (valor pago a maior);
- Hunter 2 – diferença de R$200,00 entre o valor do recibo e valor pago (valor pago a maior);

Cabe destacar que na prestação de contas foi incluso o valor efetivamente pago. A responsável não soube nos informar se o erro foi na
emissão do recibo, ou se o pagamento foi realizado de forma incorreta. Pelo fato de não termos contratos firmados, não é possível
sabermos qual seria o valor correto
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Instinto Patrícia Medrado – Cont.



Aquisição de mercadoria sem a utilização do CNPJ da Entidade: Identificamos uma nota de aquisição de produtos junto à Kalunga no
valor de R$1.815,00 onde ao invés de ser destacado na nota fiscal o CNPJ da Entidade, fora destacado o CPF da Sra. Patrícia Medrado.

Melhorias na prestações de contas: De forma geral a planilha utilizada pelo Instituto carece de informações mais detalhadas sobre os
gastos realizados para permitir que suas informações sejam lincadas à planilha de Pit Stop e nem coma documentação suporte.
Durantes nossas visitas passamos à responsável um modelo que o projeto Amigos do Guri utiliza

Segregação de contas bancárias: O controle da verba recebida do ACP não é realizado em uma conta corrente separada e exclusiva.
Isso dificulta o processo de conciliação;

Controle do acompanhamento dos projetos: A planilha de controle PIT-STOP não estava atualizada com as atividades recentes da
Entidade.

CONCLUSÃO

As despesas incorridas estão condizentes com as atividades do instituto e com o objeto fim da parceria firmada com o ACP, e a
planilha “PIT-STOP” está devidamente acompanhada e atualizada. Contudo, identificamos alguns pontos de melhorias relevantes a
serem avaliados.
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Instinto Patrícia Medrado – Cont.
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