
 

 

 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAPÁ 

 
Macapá - AP 

 
RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE CONTROLES INTERNOS REFERENTES AO 

EXERCÍCIO FINDO EM 31/DEZ./13 
 
 
 
01. INTRODUÇÃO 
 

Nossos trabalhos foram realizados, conforme contrato de prestação de serviços 
firmado com essa autarquia no que se refere à revisão dos Controles Internos do 
CAU/BR e dos 27 Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 
Federal. 
 
Nossa visita foi realizada durante o mês de maio de 2014, e dirigida para atender 
aos seguintes pontos previstos na Concorrência Pública nº 01/2014 do CAU/BR, 
compreendendo: 
 
- Revisão dos controles internos relacionados às Áreas Contábil/Orçamentária, 
Financeira, Administrativa, de Recursos Humanos e de Sistemas. 

 
Para a análise desses assuntos foram contatadas as diversas áreas/setores 
responsáveis e, por meio das entrevistas, dos exames documentais, bem como dos 
demais testes, os mesmos foram por nós avaliados e comentados. Convém frisar 
que todos os comentários colocados por nós foram feitos com base nos exames e 
informações verbais dos gestores, inclusive com as observações dos responsáveis 
pelos setores/áreas quando julgado esclarecedor. 

 
02. PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 
 

Os trabalhos relativos a presente concorrência pública foram incluídos em nosso 
Planejamento de Auditoria para realização em visita única no CAU-AP no mês de 
maio/14, período em que ocorreram as entrevistas, exames de operações e 
respectivos documentos, bem como testes específicos quando aplicável ou exigido, 
para o qual está sendo emitido esse relatório. 
 

 
 
 



 

 

 
(A) ÁREA ADMINISTRATIVA – RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES 
 
(A.1) RECURSOS HUMANOS 
 

Avaliamos os controles internos sobre os processos de admissão e de demissão, 
processos seletivos públicos existentes no Conselho, para a contratação de 
empregados, dando ênfase a seleção, testes e/ou entrevistas, documentação, 
registro de empregados, guarda de documentos, etc. 
 
Revisamos os cálculos da folha de pagamento, com abrangência no controle de 
pagamentos de horas extras, auxílios, faltas, atestados médicos e abonos de 
faltas e demais normas trabalhistas, incluindo as retenções e conferências das 
bases de cálculo de INSS, FGTS, IRRF. 
 
Não avaliamos os critérios de cálculo da provisão para férias e 13º salário por 
falta de constituição das mesmas. 
 
Relacionamos a seguir os pontos anotados, os quais já foram comentados com as 
áreas responsáveis e que entendemos conveniente destacar, para informação 
e/ou com recomendações adicionais, conforme o caso, sobre controles internos, 
procedimentos contábeis em geral ou sobre outras situações. 

 
A.1.1 Livro de Registro de Empregados 

 
Identificamos as seguintes divergências em relação à Ficha de Registro dos 
Empregados, conforme exemplificado a seguir: 
 
- Falta anotar a alteração salarial; 
- Falta anotar as contribuições sindicais; 
- fl. 2 - ausência de assinatura na linha de rescisão, funcionário José Francisco 
Silva dos Santos; 

- fl. 5 - a ausência de foto no livro de registro de empregados e não assinou a 
linha de da rescisão, funcionária Priscila Vanessa Silva Moraes; 

- Não consta no livro a funcionária admitida em 01/maio/13, Raíza da Silva 
Balieiro. 

 
Conforme o contido no artigo 1º da Portaria MTPS nº 3.626/91, o registro de 
empregados de que trata o artigo 41 da CLT deverá conter, obrigatoriamente, 
as informações acima descritas. 

 
 



 

 

 
A.1.2 Livro de Inspeção do Trabalho 

 
O Conselho possui o Livro de Inspeção do Trabalho, porém não está preenchido 
e devidamente assinado pelo ordenador de despesas. 
 
De conformidade com o artigo 628 da CLT, toda verificação em que o Auditor 
Fiscal do Trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal deve 
corresponder, sob pena, de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto 
de infração. 
 
Ficam as empresas obrigadas a possuir o livro intitulado “Inspeção do Trabalho”, 
cujo modelo foi aprovado por Portaria Ministerial. 
 
Nesse livro, registrará o agente da inspeção sua visita ao estabelecimento, 
declarando a data e a hora do início e término da mesma, bem como o resultado 
da inspeção, nele consignando, se for o caso, todas as irregularidades 
verificadas e as exigências feitas, com os respectivos prazos para seu 
atendimento, e, ainda, de modo legível os elementos de sua identificação 
funcional. 
 

A.1.3 Provisão de Férias 
 

Constatamos que não estão sendo constituídas as provisões de férias. 
 
Destacamos que a provisão de férias é classificável no Passivo Circulante, o 
limite legal de sua dedutibilidade é fixado proporcionalmente à remuneração de 
cada empregado e ao número de dias de férias a que tiver direito na época do 
balanço. 
 

Segundo a NBC T 16.5 A NBCASP destaca que as transações no setor público 
devem ser reconhecidas e registradas integralmente no momento em que 
ocorrerem, vindo ao encontro do Princípio de Contabilidade da Oportunidade. 
 
A norma cita que os registros contábeis realizados devem ter seus efeitos 
evidenciados nas demonstrações contábeis do período com os quais se 
relacionam, reconhecidos, portanto, pelos respectivos fatos geradores, 
independentemente do momento da execução orçamentária, atendendo na 
íntegra o Princípio Contábil da Competência. 
 



 

 

Cabe destacar, também, que de acordo com o relatório contábil nº 002/14 da 
ATA determina que os Conselhos Estaduais que não fizeram a provisão de 
férias, durante o exercício de 2013, deverão efetuar o registro no mês de 
dezembro de 2013, da seguinte forma: 

- Débito da conta de Férias no Grupo 3.1.1.1.1 – Variação Patrimonial Diminutiva 
- Crédito da conta no Passivo Circulante – Provisão de Férias – 2.1.7.1.1 

 
A.1.4 Folha de Pagamento 

 
Revisamos os cálculos da folha de pagamento, com abrangência no controle de 
pagamentos de horas extras, auxílios, faltas, atestados médicos e abonos de 
faltas e demais normas trabalhistas, incluindo as retenções e conferências das 
bases de cálculo de INSS, FGTS, IRRF. 
 
Nada identificamos de relevante que deva ser mencionado em relatório. 

 
(A.2) LICITAÇÕES 
 

Avaliação dos processos de compras de materiais para o estoque, materiais para 
manutenção, móveis e imóveis, contratação de obras, considerando-se como obras 
segundo o item I do artigo 6º da Lei nº 8.666/93, contratação de serviços 
segundo o item II do artigo 6º da Lei nº 8.666/93, mediante licitação ou dispensa 
de licitação, exames das fases de empenho, liquidação e pagamento e conferência 
das notas fiscais no recebimento dos materiais e serviços, controle sobre os 
estoques e consumo de materiais. Verificar a realização da despesa no balanço 
orçamentário. 
 
Com base nos exames realizados cabe destacar os seguintes aspectos: 
 
- Documentos soltos; 
- Falta de parecer jurídico; 
- Notas fiscais sem conferência e autorização; 
- Falta de publicação. 
 
De conformidade com a Lei n.º 8.666/93, recomendamos que sejam observados 
os diversos artigos, destacando os seguintes: 
 
Art. 21, que trata da publicação do Edital; 
Art. 29, que trata das Certidões Negativas para os pagamentos; 
Art. 38, que trata dos procedimentos e julgamento e seu parágrafo único que 
trata dos Pareceres Jurídicos do processo; 



 

 

Arts. 60 a 64, que tratam sobre o Contrato e sua publicação; 
Art. 73, que trata do recebimento da mercadoria ou serviço. 

 
Cabe destacar que a Lei n° 9.784/99, em seu art. 22, § 4°, todos os processos 
devem ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. 

 
 
(B) ÁREA FINANCEIRA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA 

 
Avaliamos os procedimentos adotados pela área financeira quanto aos empenhos, 
apropriação de receitas, controle da movimentação financeira, aplicações 
financeiras, partição das receitas, documentos contábeis e os registros em suas 
respectivas contas através do sistema de amostragem, pagamentos dos restos a 
pagar, conciliações bancárias e testes para avaliação dos documentos apresentados 
nos suprimentos de fundos e procedimentos nas prestações de contas. 
 
A seguir relacionamos os itens anotados, os quais já foram comentados com as 
áreas responsáveis e que entendemos conveniente destacar, para informação e/ou 
com recomendações adicionais, conforme o caso, sobre controles internos, 
procedimentos contábeis em geral ou sobre outras situações. 
 
 

(B.1) SUPRIMENTO DE FUNDOS 
 
Verificamos os procedimentos adotados para concessão, guarda, utilização e 
prestação de contas de Suprimento de Fundos e se o mesmo está de acordo com 
as normas, bem como se estão sendo concedidos a não funcionários. 
 
Não foram detectadas divergências nos exames realizados. 

 
 

(B.2) BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
 
Notamos que não houve segregação das contas bancárias bem como não estão 
conciliadas, conforme demonstrado a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DATA DESCRIÇÃO VALOR 

31/dez./13 Ag. 2825-8 – Conta-Corrente nº 39780-6 91.142,00 
31/dez./13 Ag. 2825-8 - BB CP Admin. Supremo 289.760,28 
31/dez./13 Ag. 4200-5 - BB CP Admin. Supremo 854,21 

TOTAL SALDO BANCÁRIO (A) 381.756,49 

31/dez./13 1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento A 452.698,03 
31/dez./13 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A 10.721,62 

TOTAL CONTÁBIL (B) 463.419,65 
DIFERENÇA NÃO CONCILIADA (A-B) (81.663,16) 

 
As aplicações financeiras estão em conformidade com a Resolução n° 29, de 
06/jul./09, em seu art. 13, parágrafo único. Os recursos estão aplicados no 
fundo de investimento do Banco do Brasil CP Administrativo Absoluto, 
considerado de alta liquidez e sem risco. 
 
Recomendamos que as contas bancárias sejam segregadas em contas 
individualizadas e que mensalmente sejam conciliadas. 

 
(B.3) CIRCULARIZAÇÕES 

 
Em cumprimento às determinações legais constantes da Resolução n° 1.219/09 
do Conselho Federal de Contabilidade que aprovou a NBC TA 505, preparamos as 
circularizações visando à confirmação direta de saldos das contas bancárias de 
titularidade do conselho, bem como solicitamos informações e posicionamento 
junto aos seus advogados, sobre o andamento, valores e perspectivas dos 
resultados dos processos judiciais a favor ou contra o conselho, sob seus 
cuidados e responsabilidade. 
 
Não foram detectadas divergências nas informações obtidas do Banco do Brasil 
e advogados. 

 
(B.4) CONTROLES DE INADIMPLENTES 

 
Os boletos de arrecadações (anuidades e responsabilidades técnicas), dos 
arquitetos tanto pessoa física como pessoa jurídica, são gerados pelos usuários 
no sistema SICCAU. 
 
De acordo com o que nos foi informado, não é possível gerar relatório do 
referido sistema que contemple os profissionais cadastrados e inadimplentes. 



 

 

 
Como ferramenta de controle e de cobrança administrativa de eventuais 
anuidades em atraso, sugerimos solicitar ao CAU-BR (gestor do contrato junto 
ao SICCAU) para disponibilizar o referido relatório. 
 

(B.5) ESTOQUES 
 
Não são mantidos controles dos materiais que compõem o Almoxarifado, sendo 
que com base nos registros contábeis e análise dos processos de aquisição de 
bens verificamos que ocorreram compras de itens de Almoxarifado no período 
de 01/jan./13 a 31/dez./13, no entanto, não identificamos qualquer registro 
contábil relacionado à movimentação dos bens de consumo nas rubricas 
relacionadas ao grupo contábil 1.1.5 – Estoques. 
 
Recomendamos que os materiais depositados em almoxarifado deverão ser 
objeto de controle, o qual deve fornecer a qualquer momento informações tais 
como: as quantidades que se encontram à disposição do Conselho, os materiais 
que estão em processo de recebimento, as devoluções a fornecedor, as compras 
recebidas e aceitas, os materiais requisitados pelos setores/departamentos, etc. 
 
Além dos controles necessários, o Conselho deve se assegurar de que o material 
esteja adequadamente armazenado, em quantidade suficiente ao seu suprimento, 
preservando, dessa forma, a qualidade e a quantidade exata. 
 
Mesmo que o Conselho não tenha almoxarifado na sua estrutura organizacional, 
os controles referentes aos materiais de uso interno devem fazer parte do 
conjunto de atribuições de cada setor envolvido, quais sejam: recebimento, 
armazenagem e consumo. 
 
Os materiais armazenados no almoxarifado deverão ser inventariados 
regularmente, com a finalidade de impedir que haja perdas de qualquer natureza 
e, anualmente, por ocasião do encerramento do exercício, para validar os saldos 
apresentados no controle patrimonial dos materiais estocados naquele setor, 
conciliando com os saldos contábeis. 

 
(B.6) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 
 

Para a conta de Restos a Pagar Processados do exercício de 2013, verificamos a 
dotação orçamentária e a nota de liquidação do empenho. 
 
Foi inscrito em 31/jul./13, como restos a pagar à retenção do IRRF sobre a folha 
de pagamento referente à competência 7/2013, no valor de R$ 375,00. 



 

 

 
Não encontramos o comprovante de pagamento relativo à retenção. A ausência 
de tal pagamento, tendo sua referida retenção aos funcionários pode ser 
considerada como apropriação indébita, conforme artigo 168 do Decreto-lei nº 
2.848/1940 (Código Penal) e acarretando em suas sanções legais. 
 
Cabe destacar, ainda, que as inscrições em Restos a Pagar devem ser feitas 
apenas no mês de dezembro. 

 
(B.7) DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

Examinamos as demonstrações contábeis do exercício findo em 31/dez./13 e 
suas principais contas patrimoniais, nada mais tendo a apontar no presente 
relatório. 

 
(C) ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
Conforme informações dadas pela senhora Elione Miranda Gerente Administrativa 
do CAU/AP, constatamos que a infraestrutura é muito nova e possui poucos 
recursos de TI, constatamos também que estão passando por um processo de 
homologação (padronização de Hardware, Software e serviços). 
 
Recomendamos que seja criada uma estrutura de rede com servidores e estações, 
política de segurança, inventário de Hardware e Software, contingência, backup 
dos dados, entre outros controles que possam atender e garantir as necessidades 
do CAU/AP com segurança. 

 
 

Brasília, 14 de maio de 2014. 

 
AUDILINK & CIA. AUDITORES 
CRC/RS 003688/O-2 S-AP 

ROBERTO CALDAS BIANCHESSI 
CONTADOR CRC/RS 040078/O-7 S-AP 

 


