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Roberto Vilela Resende – Auditor (CFC/ex CVM/BACEN/SUSEP) – Consultor – Instrutor independente, Contador Público Certificado
no Brasil e nos Estados Unidos (Certified Public Accountant (CPA) e IFRS certificado por Organização Global de Contadores do Reino
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auditoria (ISSAI) em sala de aula e em serviço (on-the-job-training) e diagnósticos institucionais para Tribunais de Contas Estaduais,
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da União (TCU) e Controladoria-Geral da União (CGU), bem
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como, diagnóstico da profissão de auditoria e contabilidade no exterior, patrocinados, principalmente, por Organismos Financeiros
Internacionais, através da RVR Auditoria – Assessoria – Treinamento (www.RVR.com.br). Aprovado nas Revisões de Pares de 2018
e de 2014 pelo Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade (CRE) do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) e do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON).
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. Treinamento:
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Fonte: - Normas Brasileiras de Contabilidade – Técnicas de Auditoria (NBC – TA) – Conselho Federal de Contabilidade
(CFC)
- Guia de Implementação da NBC PA 01 - Controle de Qualidade para Firmas (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores
Independentes (NBC PA 01) – Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e IFAC (International Federation of Accountants –
Federação Internacional de Contadores), disponibilizado em português pelo CFC
- Guia de Utilização das Normas de Auditoria em Auditorias de Entidades de Pequeno e Médio Porte – Volume 1 –
Conceitos Básicos e Volume 2 — Orientações Práticas - Segunda Edição - Outubro de 2010 - Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e IFAC (International Federation of Accountants – Federação Internacional de Contadores),
disponibilizado em português pelo CFC
- Demonstrações Financeiras Ilustrativas & Lista de Verificação de Apresentação e Divulgação – Julho 2009 (IASB
(International Accounting Standards Board - Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade), disponibilizado em
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- Pesquisas na internet
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Conteúdo

Este Manual está organizado da seguinte forma:

- Prefácio
- Introdução
- Ofício de Aprovação da Revisão Externa de Qualidade – 2018 – Ano-base 2017
- Ofício de Aprovação da Revisão Externa de Qualidade – 2014 – Ano-base 2013
- Parte I - Introdução - Informações sobre o Controle de Qualidade
- Parte II - Metodologia de Auditoria - Tool de Auditoria
- Parte III - Modelo Ilustrativo de Relatório Financeiro
- Demonstrações Financeiras Ilustrativas
- Lista de Verificação de Apresentação e Divulgações
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Prefácio
A Lei 11.638/07 trouxe mudanças significativas para a Contabilidade no Brasil, dando início ao processo de
convergência para as Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting Standards
(IFRS)). Acompanhando este processo, veio a adoção das Normas Internacionais de Auditoria (International
Standards on Auditing (ISA)), completando assim, a internacionalização das Normas Brasileiras de Auditoria e de
Contabilidade, passando a ser chamadas de Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria e Contabilidade.
O Manual Global de Auditoria – MGA – RVR apresenta a visão clara da aplicação destas Normas Internacionais,
principalmente, das Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria, facilitando o seu entendimento e a sua
aplicação prática na condução de auditoria e de outros trabalhos relacionados. Elaborando e atualizando o MGA –
RVR enriqueceu, sobremaneira, a minha vida profissional e pessoal, pois tive a oportunidade de aprofundar os
meus estudos sobre estas Normas Brasileiras e Internacionais, aliado aos meus mais de 40 anos como auditor
independente, o que me deu uma visão ainda melhor da abrangência e importância da Auditoria e Contabilidade
no Brasil e no Globo, realizadas num padrão internacional uniforme de normas aplicadas em vários países há mais
de uma década, permitindo a comparabilidade dos relatórios financeiros das organizações de várias partes do
mundo, contribuindo para aumentar a confiança dos Investidores Globais.
Para aqueles que me ajudaram no processo de elaboração e atualização do MGA – RVR, tenho segurança de que
consegui passar conhecimentos profissionais sólidos e abrangentes que serão úteis ao longo de suas carreiras
profissionais. Para aqueles que, também, farão uso do MGA – RVR, tenho confiança de que utilizando o MGA –
RVR com o devido critério e cuidado, recorrendo a assessor técnico quando a situação assim requerer, poderão
aumentar a segurança na condução das suas auditorias e de outros trabalhos relacionados.
Assim, aqueles que lerem e/ou utilizarem o MGA – RVR e puderem contribuir para o seu aprimoramento, com
certeza será de grande valia para o engrandecimento da nossa profissão, favor enviarem os seus comentários,
sugestões e críticas para Roberto@RVR.com.br. Agradeço-os antecipadamente.
Gostaria de agradecer a minha esposa Clara (Bacharel em Ciências Contábeis, UNA – União de Negócios e
Administração, Belo Horizonte - MG), a minha filha Roberta (Bacharel em Ciências Contábeis, PUC – Pontifícia
Universidade Católica, São Paulo - SP) e o meu filho Vitor (Graduando em Ciências Contábeis, GWU – George
Washington University, Washington – DC, EUA) pela grande contribuição para a elaboração do MGA – RVR - 1ª
Edição - 2014 e ao nosso sobrinho Fernando (Bacharel em Ciências Contábeis, Faculdade Pitágoras, Belo
Horizonte – MG) pela grande contribuição para atualização do MGA – RVR - 2ª Edição - 2019. Sem a grande ajuda
desses familiares, o MGA – RVR não teria sido finalizado no tempo e na qualidade requeridos. Aos meus revisores
da revisão de pares requerida pela profissão, o meu grande apreço pelas sugestões apresentadas, as quais foram
de grande valia para o aprimoramento do MGA – RVR, principalmente, da 1ª Edição - 2014. Também, gostaria de
reconhecer a grande contribuição de colegas da profissão que deram para a elaboração do Tool de Auditoria do
MGA – RVR na 1ª Edição – 2014. À estes profissionais, o meu Muito Obrigado!
À todos, boa leitura e bom uso do Manual Global de Auditoria MGA – RVR!
Roberto Vilela Resende
Auditor I Consultor I Instrutor
Independente
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Introdução

O Manual Global de Auditoria MGA – RVR foi especialmente elaborado e atualizado pelo Auditor, Consultor e
Instrutor Independente Roberto Vilela Resende (RVR) e a sua equipe após várias décadas dedicando a auditoria,
assessoria e o treinamento para organizações de vários portes, ramos de atividades nos Setores Público e Privado,
bem como, a análise e estudo de legislações, normas e livros técnicos, aliado à sua longa experiência de mais de
40 Anos na prática de auditoria, assessoria e treinamento no Brasil e no exterior.
O MGA – RVR incorpora as atualizações e revisões das Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria (NBC TA)
e de Contabilidade (NBC), reunindo as principais legislações, planos de trabalho, organização, planejamento e
princípios éticos para a execução de auditoria e de outros trabalhos relacionados.
O MGA – RVR, preparado e atualizado com muito empenho, estudo e dedicação, traz também determinados
modelos de papéis de trabalho de auditoria, como proposta de auditoria, concordância com os termos do
trabalho de auditoria, termo de independência por trabalho e planejamento de auditoria, bem como, modelo de
demonstrações financeiras ilustrativas. As referências utilizadas na elaboração e atualização do MGA – RVR
foram extraídas, principalmente, das seguintes entidades: CFC / CPC / CVM / IBRACON / IFAC / IASB / INTOSAI.
O objetivo do MGA – RVR é dar suporte a auditoria e a outros trabalhos relacionados prestados por RVR
conforme requerido pelas Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria e de Outros Trabalhos de
Asseguração e dos demais requerimentos profissionais para garantir a qualidade dos serviços prestados por
RVR, conforme exigido pela profissão.
O Manual Global de Auditoria MGA – RVR foi aprovado nas Revisões de Pares pelo Comitê Administrador do
Programa de Revisão Externa de Qualidade (CRE) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sendo a 1ª
Edição, em 2014 e, novamente, em 2018, a 2ª Edição, conforme relatórios emitidos pelo seu Revisor, sem
ressalvas (limpo), aprovados pelos Ofícios do CRE de 4 de setembro de 2014 e 5 de outubro de 2018,
respectivamente, os quais são parte integrante do MGA – RVR.
O Manual Global de Auditoria MGA – RVR pode ser distribuído e divulgado livremente. Entretanto, RVR não se
responsabiliza pelo uso do MGA – RVR e a sua aplicação à situação específica por terceiros, a qual deve ser
analisada de acordo com os fatos e as circunstâncias da situação, sempre sob a orientação de um Assessor
Técnico antes de tomar decisão.
RVR está à disposição para discutir situações específicas, esclarecer eventuais dúvidas e deseja a todos boa
leitura e bom uso com o devido cuidado e critério do Manual Global de Auditoria MGA – RVR!
Roberto Vilela Resende
Auditor I Consultor I Instrutor
Independente
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Ofícios de Aprovação das Revisões Externas de Qualidade

– 2018 – Ano-base 2017
– 2014 – Ano-base 2013
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Introdução
Informações sobre o Controle de Qualidade
Índice
Geral
1

2
3

Descrição das funções de gestão de riscos, de recursos humanos, de monitoramento de
ética e independência, de treinamento, incluindo o nome dos responsáveis por essas
funções.
Descrição sobre como os serviços de auditoria são administrados (ou seja, por áreas
geográficas, por segmento de indústria, etc.).
Detalhes a respeito da carteira de clientes atentando para os requisitos da NBC P1 / IT –
01 (Resolução CFC n.º 851/99) incluindo o volume total de horas da carteira de clientes
de serviços de auditoria.

Metodologia de auditoria
4
5

Descrição do processo/metodologia de auditoria.
Comparativo de seu processo/metodologia de auditoria em relação aos Objetivos Gerais
do Auditor Independente. Resolução CFC nº 1203/2009 (NBC TA 200 (R1))

Independência profissional
6

Descrição das diretrizes de independência.

Programas de Educação Continuada
7

Descrição dos Programas de Educação Continuada. Consideração especial deve ser dada
aos Programas de Educação Continuada que abordam:
• o processo/metodologia de auditoria;
• as diretrizes de independência;
• as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs).
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8

Descrição do programa de desenvolvimento profissional, considerando:
• o comprometimento individual mínimo com o Programa de Educação Continuada;
• a manutenção da documentação que comprova que os profissionais cumpriram com
os requisitos estabelecidos por RVR; e,
• as comunicações aos profissionais sobre mudanças nas normas contábeis e de
auditoria e diretrizes de RVR.

Sistema de Controle Interno de Qualidade
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Descrição das diretrizes e/ou normas na contratação de pessoal profissional.
Descrição das diretrizes e/ou normas que estabelecem qualificações para os vários níveis
de responsabilidade existentes.
Descrição das diretrizes e/ou normas na avaliação e no aconselhamento do pessoal em
relação ao seu desempenho.
Descrição das diretrizes e/ou normas na alocação de pessoal para os trabalhos.
Descrição das diretrizes e/ou normas que se concentram na delegação de trabalho e/ou
compartilhamento de responsabilidade entre o pessoal profissional.
Descrição das diretrizes e/ou normas para a revisão do trabalho realizado e do produto
do trabalho.
Descrição das diretrizes e/ou normas para identificar áreas ou situações específicas em
que haja necessidade de consulta a outros profissionais.
Descrição de como RVR indica determinados profissionais para trabalharem como
especialistas, servindo como fontes fidedignas de consulta e como a sua autoridade é
definida.
Descrição das diretrizes e/ou normas na documentação dos resultados da consulta a
outros profissionais.
Descrição das diretrizes e/ou normas na avaliação do risco de aceitação de potenciais
clientes, bem como uma descrição das diretrizes e/ou normas na reavaliação de
risco/manutenção dos clientes existentes.

19

Modelo de carta-proposta ou documento equivalente, e um modelo do contrato de
prestação de serviços ou documento equivalente, utilizado no processo de contratação
dos trabalhos de auditoria, nos termos da Resolução CFC n.º 821/97, Resolução CFC n.º
987/2003 e da Resolução CFC n.º 1.493/2015.

20

Diretrizes e/ou normas do programa de revisão de qualidade interna.
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Informações sobre o Controle de Qualidade
Geral
(1). Descrição das funções de gestão de riscos, de recursos humanos, de monitoramento de ética e
independência, de treinamento, incluindo o nome dos responsáveis por essas funções.
(2). Descrição sobre como os serviços de auditoria são administrados (ou seja, por áreas geográficas,
por segmento de indústria, etc.).
(3). Detalhes a respeito da carteira de clientes atentando para os requisitos da NBC P1? IT – 01
(Resolução CFC n.º 851/99), incluindo o volume total de horas da carteira de clientes de serviços de
auditoria.


Através da sua Marca Profissional RVR Auditoria – Assessoria – Treinamento (www.RVR.com.br), tem
prestado serviços de Treinamentos presenciais sobre as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria
(NBC TA - ISA - ISSAI) e Contabilidade (NBC TA - IFRS - IAS - IPSAS) para os Conselhos Regionais de
Contabilidade (CRCs), Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), Tribunais de Contas,
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial (BIRD), SENAC (Pós-graduação em
Controladoria e Finanças) e para o mercado em geral. Também, através de RVR Treinamento – IFRS &
Auditoria (www.RVR.com.br) realiza cursos “Ao Vivo” pela internet pelo endereço eletrônico
https://rvrtreinamento.webex.com e também “Presenciais” de acordo com as solicitações específicas de
cursos fechados pelas organizações.



Presta serviços de auditoria e de revisão de demonstrações financeiras, de procedimentos previamente
acordados (agreed upon proceedures) em assuntos e áreas específicas, diagnóstico de estrutura
organizacional, além de outros trabalhos específicos de acordo com a sua área de especialização e realiza
Revisão Pares de acordo com a NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares estabelecida pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON),
normas de auditoria para trabalhos dessa natureza e as normas detalhadas, aprovadas pelo Comitê
Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade (CRE) do CFC.
A responsabilidade e a execução dos trabalhos são de Roberto Vilela Resende (RVR), Auditor, Consultor e
Instrutor Independente, que conta com o Apoio Técnico de Clara Alves Costa (CAC), Contadora, na
elaboração de treinamentos, pesquisas de assuntos técnicos, revisão de qualidade de relatórios, entre
outros assuntos relacionados ao desempenho das atividades de RVR. Esta estrutura permite a realização dos
trabalhos de RVR de forma rápida e efetiva em benefício dos clientes RVR.

13
Manual Global de Auditoria – MGA – RVR
RVR não se responsabiliza pelo uso deste material por terceiro. Consulte o seu Assessor Técnico antes de tomar decisão.

RVR.com.br

Roberto Vilela Resende
+55 (11) 99255 – 4115
Av. Macuco, 550 – 101
São Paulo, SP – 04523-001
Roberto@RVR.com.br

Para execução de projetos de grande porte, Roberto Vilela Resende (RVR) conta com o apoio do grupo de
profissionais denominado AMT Group (Aproaching the Market Together Group), sem personalidade jurídica,
que atuam no mercado de forma independente, seja através de suas próprias firmas profissionais ou como
pessoas físicas.
Este grupo, que está em crescimento constante, conta atualmente com vários profissionais, a maioria com
mais de 20 anos de experiência em empresas de auditoria e consultoria multinacional de grande porte,
atuando no Brasil e no Exterior, nas várias áreas de especialização como auditores, consultores, contadores,
administradores de empresas, advogados e engenheiros.
Estes profissionais prestam serviços de auditoria e revisão de demonstrações financeiras, due diligence
contábil, tributário, trabalhista, previdenciário, societário e tecnológico, procedimentos previamente
acordados (agreed upon procedures), transações de fusões e aquisições de empresas nacionais e
multinacionais (atuando tanto para o “Sell-Side” quanto para o “Buy-Side”), em vários segmentos industriais,
instituições financeiras, seguradoras, comércio, serviços, varejo, alimentação, mineração, publicidade,
químicos, construção civil, farmacêutico, nos setores público e privado.


Instrutor conforme o Programa de Educação Continuada (PEC) requerido pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC através do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRC - SP e
outros CRCs e palestrante cadastrado no Banco de Palestrante do Conselho Federal de Contabilidade CFC.
(http://www.cfc.org.br/verpalestrante.aspx?codPalestrante=158&ddlUFPalestrante=&codTema=0&txtNo
mePalestrante=Roberto+Vilela+Resende&pagina=1).



Instrutor de cursos sobre as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria e Contabilidade pelo IBRACON Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.



Instrutor de Treinamento de Auditoria em Serviço (on-the-job-training) para Tribunais de Contas para apoiar
os trabalhos que estão sendo realizados pelas suas equipes de auditoria quanto ao seu aprimoramento
contínuo para aumento da aderência desses trabalhos às Normas Internacionais de Auditoria das Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, na sigla em inglês), emitidas pela Organização Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, na sigla em inglês), aplicáveis ao setor público, que se encontram em
processo de tradução oficial, e com as Normas Brasileiras de Contabilidade – Técnicas de Auditoria (NBC TA),
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).



Instrutor credenciado pelo sistema CRC/CFC onde ministra palestras, cursos, oficinas técnicas e treinamentos
presenciais e pela internet das Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria e de Contabilidade para todo
mercado brasileiro e para a comunidade portuguesa no mundo, através da Instituição de Especialização
"Roberto Vilela Resende", credenciada para fins do Programa de Educação Profissional Continuada pelo
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP), sob o código SP – 00099 e homologada
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), conforme requerido pela NBC PG 12 (R3) – Educação
Profissional Continuada dos auditores independentes e preparadores de demonstrações financeiras que
cumprirem o mínimo de 40 horas de educação continuada anualmente. São inúmeros cursos e palestras
credenciados pelo CRC-SP e homologados pelo CFC (www.RVR.com.br), oferecidos para o mercado em geral,
tanto cursos “Ao Vivo” pela internet através do endereço https://rvrtreinamento.webex.com, quanto
cursos “presenciais” para as organizações.
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Realizou estudo, avaliação, implementação e auditoria dos impactos nos ambientes de controles internos das
Organizações, conforme determinado pelos orgãos reguladores da profissão, como, o orgão regulador
americano, PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), estabelecido pela Lei Sarbanes-Oxley
(SOX), que elegeu o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) como uma
das ferramentas de avaliação da eficácia da estrutura integrada de controles internos utilizados pelas
organizações na elaboração de relatórios financeiros.



Participou na assistência de implementação e auditoria do ambiente de controles internos de empresas
subsidiárias americanas localizadas no Brasil registradas na US Securities & Exchange Commission (US SEC),
seguindo as normas estabelecidas pelo PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board).



Realizou Diagnóstico Executivo patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de 28.05
a 01.06.2012, de 40 horas, para o entendimento das práticas de auditoria utilizadas por equipe de auditoria
do Tribunal de Contas da União (TCU), com objetivo de conhecer aspectos institucionais de funcionamento
do TCU, os quais apoiam o trabalho do auditor, por exemplo, a Metodologia de Auditoria e a Capacitação de
Auditores, e identificar os principais aspectos a enfatizar na preparação da capacitação dos seus auditores
nas normas internacionais de auditoria financeira aplicável ao Setor Público (ISSAIs 1000 – 2999, na sigla em
inglês), promulgadas pela INTOSAI, para a realização de auditoria de projetos financiados pelo BID.



Realizou Diagnóstico no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE CE) para implementação das Normas de
Auditoria Governamental (NAG) e das normas internacionais International Standards of Supreme Audit
Institutions (ISSAIS) e assistência na elaboração do Manual de Auditoria de Conformidade e Operacional,
projeto iniciado em 11.5.2015 e concluído em 1.9.2016, financiado pelo Banco Mundial (BIRD). Como parte
deste diagnóstico, foi apresentado um Plano de Trabalho documentando quais ações a serem adotadas pelo
Tribunal para respeitar integralmente ao estabelecido no normativo. Na fase final da consultoria, foram
entregues os procedimentos de auditoria que as unidades técnicas do TCE-CE deverão utilizar para
respeitarem tanto a legislação aplicável e quanto às NAGs e assessorar na implantação do Manual de
Auditoria de Conformidade e Operacional. Além disso, o consultor ministrou treinamento(s) para os
servidores do TCE-CE com o objetivo de disseminar as novas práticas e procedimentos a serem utilizados.



Realizou, como consultor independente contratado pelo Banco Mundial, em Washington, EUA, Diagnóstico
da Profissão Contábil e Auditoria em Angola, em conjunto com Especialistas Sênior de Gestão Financeira do
Banco Mundial, representação da África do Sul, sendo o responsável pela elaboração do Draft Review of
Accountancy Profession in Angola Report July 2017, com o apoio, revisão e comentários dos Especialistas do
Banco e da Federação Internacional de Contabilistas (IFAC, na sigla em inglês), de setembro de 2016 a
novembro de 2017. O objetivo do diagnóstico foi determinar o estágio em que se encontrava a profissão de
contabilidade e auditoria em Angola e propor recomendações de políticas para fortalecê-la. Isso resultará no
desenvolvimento de mais contadores e técnicos em contabilidade e de auditora necessários para atender
aos setores público e privado e melhorar a qualidade dos relatórios financeiros no País. A implementação
efetiva das recomendações, em última instância, contribuirá para melhorar o ambiente de negócios e de
investimento em Angola e promover a governança e a responsabilidade financeira tanto no setor privado
quanto no público. Este diagnóstico, realizado através de um processo consultivo e participativo envolvendo
partes interessadas do Governo, Órgãos Reguladores, Banco Central, Empresas de Contabilidade e Auditoria,
Bancos Comerciais, Instituições Educacionais, Pequenas e Médias Empresas e Parceiros de Desenvolvimento,
em colaboração com o Ministro das Finanças (MINFIN) e a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de
Angola (OCPCA), focou na determinação do estágio das infra-estruturas institucionais que apoiam a profissão
de contabilidade e auditoria e propos recomendações políticas e institucionais adequadas. O diagnóstico foi
realizado utilizando o método do Relatório do Banco Mundial sobre a Observação de Normas e Códigos Contabilidade e Auditoria (ROSC A&A, na sigla em inglês), adaptado para atender aos objetivos e às
circunstâncias do País, cobrindo somente os aspectos de alto nível, por isso, o relatório emitido não foi
denominado como relatório ROSC A&A. O diagnóstico envolveu uma abordagem participativa e consultiva
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usando a revisão de leis, regulamentos e outra documentação e entrevistas com diversos interessados no
País. Os pilares específicos das infra-estruturas revistas incluíram o quadro estatutário que regulamenta as
práticas de contabilidade e de auditoria; educação e treinamento para contadores; capacidade e os serviços
de uma Organização Profissional de Contabilidade (PAO, na sigla em inglês), a OCPCA; as normas de
contabilidade, auditoria e ética aplicáveis e a extensão da sua implementação; e o mecanismo para
monitorar e assegurar o cumprimento das normas. O diagnóstico também considerou a lacuna no
fornecimento de contadores e técnicos no País. O relatório apresentou os resultados, recomendações de
políticas e um plano sugerido de ações prioritárias para o País.


Realizou, como consultor independente, em conjunto com os Especialistas Sênior em Gestão Financeira do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), representação de Brasília, de 2015 a 2017, o Controle de
Qualidade das auditorias efetuadas nos Projetos ou Programas co-financiados pelo Banco neste período,
através da revisão de papéis de trabalho e entrevistas com os respectivos auditores independentes de
grande e médio portes, responsáveis por esses trabalhos de auditoria. O Controle de Qualidade seguiu a
Metodologia do Banco, utilizando o Questionário para Avaliar os Serviços de Auditoria Externa, dividido em
três tópicos: Papéis de Trabalho, Relatório de Auditoria e Recursos Aplicados e a Guia de Avalição para
Firmas de Auditoria Independente, cobrindo a Seção 6 – Fase I – Etapa de Planejamento, Seção 7 – Fase II –
Etapa de Execução – Resposta aos Riscos e Seção 8 – Fase III – Etapa de Apresentação dos Relatórios. Esta
revisão teve como objetivo verificar se as auditorias dos Projetos ou Programas co-financiados pelo Banco
foram realizadas com estrito cumprimento do Termo de Referência elaborado pela Unidade de
Gerenciamento do Programa – UGP, o contrato firmado entre a UGP e os auditores independentes, bem
como, das políticas, normas e procedimentos do Banco e em conformidade com as Normas Brasileiras e
Internacionais de Auditoria (NIA / NBC – TA).

Treinamentos, Cursos, Oficinas Técnicas e Palestras


Instrutor de Programa de Treinamento para o Setor Público
o Capacitação em Auditoria Financeira pelo método “on-the-job-training” para os auditores do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais (TCE MG), em Belo Horizonte, de 16.05.2012 a 30.09.2012, de 240
horas-aula.
o Curso 'COSO Aplicado à Auditoria' para o Tribunal de Contas da União (TCU), patrocinado pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Brasília, de 25 a 29.06.2012, de 40 horas-aula.
o Curso ‘COSO Aplicado à Auditoria’ para os Tribunais de Contas Estaduais (TCEs), Tribunal de Contas do
Distrito Federal (TC DF) e Controladoria-Geral da União (CGU), patrocinado pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), em Brasília, 02 a 06.07.2012, de 40 horas-aula.
o Curso ‘ISSAIs Diretrizes do Setor Público’ para os Tribunais de Contas Estaduais (TCEs), Tribunal de Contas
Municipais (TCMs), Tribunal de Contas do Distrito Federal (TC DF) e Controladoria-Geral da União (CGU),
patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Brasília, de 20 a 24.08.2012, de 40
horas-aula.
o Curso ‘ISSAIs Nível Diretrizes do Setor Público’ para o Tribunal de Contas da União (TCU), patrocinado
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Brasília-DF, de 27 a 31.08.2012, de 20 horasaula.
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o Curso ‘ISSAIs Nível Diretrizes do Setor Público’ para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE
MG), em Belo Horizonte - MG, de 29 a 31.10.2012 e 05 a 06.11.2012, de 40 horas-aula.
o Treinamento de Auditoria em Serviço no Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE PR), patrocinado
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Curitiba, de 04 a 08.03.2013, de 40 horas.
o Treinamento de Auditoria em Serviço no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE SC),
patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Florianópolis, de 11 a 15.03.2013,
de 40 horas.
o Treinamento de Auditoria em Serviço na Controladoria-Geral da União (CGU), patrocinado pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Brasília, de 18 a 22.03.2013, de 40 horas.
o Treinamento de Auditoria em Serviço no Tribunal de Contas do Estado de Espírito Santo (TCE ES),
patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Vitória, de 01 a 05.04.2013, de 40
horas.
o Treinamento de Auditoria em Serviço no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE RS),
patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Porto Alegre, de 08 a 12.04.2013,
de 40 horas.
o Treinamento de Auditoria em Serviço no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE AM),
patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Manaus, de 15 a 19.04.2013, de
40 horas.
o Treinamento de Auditoria em Serviço no Tribunal de Contas do Estado do Distrito Federal (TC DF),
patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Brasília, de 22 a 26.04.2013, de 40
horas.
o Visão Geral das Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria: Setor Público (ISSAI) & Setor Privado
(NBC TA & ISA) - Tribunal de Contas do Município de São Paulo - Escola Superior de Gestão e Contas
Públicas Conselheiro Eurípedes Sales, 10.06.2014, de 3 horas.
o Workshop sobre Papéis de Trabalho de Auditoria de Projetos Financiados com Recursos Externos para os
Tribunais de Contas, patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial
(BIRD), em Fortaleza - CE, em 25 e 26.11.2015.
o Apresentação do Projeto de Implementação das Normas de Auditoria Governamental – NAGs Tribunal de
Contas do Estado do Ceará, em Fortaleza - CE, em 17 e 18.08.2016.
o Visão Geral das Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria - Tribunal de Contas do Município de São
Paulo - Escola Superior de Gestão e Contas Públicas Conselheiro Eurípedes Sales, 10.05.2018, de 3 horas.
•

Instrutor de Programa de Treinamento para o Mercado em Geral
o Auditoria e Revisão de Demonstrações Financeiras e Outros Serviços Correlatos.
o Coordenador da Reunião da Câmara dos Auditores Independentes (CAIND) do Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil (IBRACON) referente às alterações no COSO a partir de 2012.
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o Novas Normas de Auditoria – Novas Normas de Auditoria – Qualidade, Evidências, Responsabilidades e
Comunicações.
o NBC TA 300, 315, 320, 330, 402 e 450 - Planejamento, identificação e avaliação de riscos, materialidade,
respostas do auditor e utilização organização prestadora de serviços.
o CPC 31 - Ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas.
o Apresentação na Câmara de Contadores do IBRACON sobre as Normas Brasileiras e Internacionais de
Contabilidade de Pequenas e Médias Empresas.
o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.
o Normas de Auditoria em Auditorias de Entidades de Pequeno e Médio Porte.
o Demonstrações Financeiras – Aspectos Contábeis e Tributários.
o CPC 21 - Demonstração intermediária.
o Novas Normas Brasileiras e Internacionais de Contabilidade.
o CPC 24 - Evento Subsequente.
o Imobilizado e Perda por Irrecuperabilidade.
o Adoção Inicial do CPC para Pequenas e Médias Empresas (IFRS PMEs).
o NBC PA 01 – Controle de Qualidade para Firmas (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores Independentes.
o NBC PA 290 – Independência – Trabalhos de Auditoria e Revisão.
o NBC PA 291 – Independência – Outros Trabalhos de Asseguração.
o Normas Brasileiras e Internacionais de Contabilidade – Visão Geral das Principais Diferenças – Setor
Público (IPSAS) versus Setor Privado (IAS/IFRS).
o Palestrante em Fóruns e Convenções de Contabilidade e Auditoria dos Setores Público e Privado.
o Seminário Internacional - IFRS & IAS - Debate para Atualização 2013/2014 das Normas Internacionais de
Relatórios Financeiros, Amplamente Disseminadas no Mundo - Moçambique, Maputo.
o

Visão Geral - Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria (NBC TA / ISA) e de Contabilidade (IFRS) Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte - FACISA BH, em 19.10.17.

o

Visão Geral - Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria e de Contabilidade para a Faculdade
Anhanguera Guarulhos, em 28.9.18.
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Desenvolve Programas de Treinamentos específicos de acordo com as necessidades das Organizações
visando à melhoria do seu ambiente de controles internos e o aprimoramento das suas políticas de
Governança Corporativa, seguindo as melhores práticas brasileiras e internacionais de ambiente de controles
internos e de Governança Corporativa.

Membro de Entidades de Classe e Beneficente


Coordenador da Câmara dos Auditores Independentes (CAIND) do IBRACON - Instituto Brasileiro dos
Auditores Independentes do Brasil por alguns anos.



Diretor Administrativo-Financeiro do IBRACON - Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes do Brasil por alguns anos. Como membro da sua Diretoria Executiva contribuiu para a realização do Ciclo de Palestras
Contábeis e de Auditoria e a elaboração dos livros da Coleção de Seminários CRC - SP / IBRACON.



Membro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais e do Estado de São Paulo.



Membro da Câmara de Governança Corporativa do IBRACON - Instituto Brasileiro dos Auditores
Independentes do Brasil por alguns anos.



Diretor Financeiro e membro do Conselho Fiscal (sem remuneração nas duas funções) da Associação Vida
Jovem por alguns anos, entidade que atende anualmente em torno de 350 crianças, adolescentes e seus
familiares em situação de vulnerabilidade social, oferecendo-lhes educação complementar e capacitação
profissional para um desenvolvimento social pleno.

Outras Habilitações


Auditor Independente no Brasil e Estados Unidos (Certified Public Accountant (CPA).



Certificado pelas Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) pela ACCA do Reino Unido.



CNAI - Cadastro Nacional de Auditores Independentes do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Auditor Independente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco Central do Brasil (BACEN) e
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Estratégia
A estratégia RVR é conquistar clientes pequenos e médios de auditoria e outros trabalhos correlatos de
baixo e médio risco profissional nos próximos anos que possa executar o trabalho pessoalmente e/ou
com um ou mais profissionais experientes do ATM Group. Isto vai possibilitar que cada um possa
exercer o controle de qualidade dos trabalhos executados pelo outro até o controle de emissão do
relatório de auditoria e outros trabalhos correlatos.
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À medida que trabalhos forem surgindo e a carteira de clientes for aumentando, RVR tem como
estratégia estabelecer um Programa de Carreira Profissional, que vai englobar as várias categorias de
profissionais: Trainee, Assistente, Sênior, Supervisor, Gerente e Sócio para estar preparado para
contratar profissionais para atender a demanda de serviços. RVR vai desenvolver os requisitos de cada
uma dessas categorias profissionais porque está atualmente trabalhando no desenvolvimento de
mercado e ainda tem tempo disponível para atender pessoalmente clientes de auditoria, além de poder
contar com profissionais experientes do ATM Group, os quais vão requerer muito pouca supervisão no
decorrer dos trabalhos.
Na aceitação de clientes, RVR terá como praxe obter todas as informações para conhecimento inicial do
cliente e os seus principais executivos, bem como, fará uma pesquisa sobre a vida pessoal e profissional
desses executivos de forma a determinar a sua idoneidade e integridade, bem como, o ambiente
interno e externo no qual o cliente opera, visando assim, administrar o seu risco profissional desde a
aceitação do cliente, no decorrer dos trabalhos e nos anos seguintes para os clientes recorrentes.
Processo de planejamento
O processo de planejamento consiste em RVR estar presente nas organizações de classes da profissão
fazendo palestras e participando de reuniões técnicas, reuniões periódicas com os profissionais do ATM
Group e fazendo apresentações pela internet através dos endereços eletrônicos www.RVR.com.br e
https://rvrtreinamento.webex.com de forma a aumentar a sua exposição no mercado e conquistar
clientes de auditoria. RVR usa substancialmente os recursos da internet nos seus treinamentos, além de
treinamentos presenciais, pretende usar esses recursos para atender os seus futuros clientes de
auditoria, como forma de otimizar os seus negócios, considerando que as empresas usam os sistemas
eletrônicos para controle e registro de suas operações.
O orçamento, em geral, é muito pequeno já que RVR não tem pessoal e quando executar os trabalhos
em conjunto com os profissionais do ATM Group os honorários serão divididos proporcionalmente ao
tempo despendido por cada profissional na execução dos trabalhos e as despesas serão reembolsadas
pelos clientes.
RVR também contempla as necessidades de equipamentos, os custos de pessoal e as despesas de
escritório. Uma vez que os concorrentes no Brasil parecem estar fazendo menos trabalhos de revisão de
pares, RVR considera esse trabalho uma oportunidade para entrar neste mercado.
RVR é registrado na Comissão de Valores Mobiliários para poder conduzir auditorias de companhias
abertas, bem como, autorizado a prestar serviços às entidades regulamentadas pelo Banco Central do
Brasil e pela Superintendência de Seguros Privados. RVR revisa o plano de receita da sua firma, planeja a
equipe e outros recursos, como identificação de requisitos de equipamentos para o próximo ano,
conforme demanda por trabalhos.
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Recursos humanos
O processo de contratação é informal. RVR coloca anúncio no seu site www.RVR.com.br ou no Google e
obtêm e revisa os currículos recentemente recebidos de pessoas que procuram emprego. Quando
encontra um candidato, RVR entrevista a pessoa e toma sua decisão. Ele tenta checar as referências ou
qualificações dos candidatos, mas, às vezes, não conclui o processo devido às pressões de reuniões com
clientes e trabalhos. RVR controla a programação do pessoal quando ocorre algum conflito de tempo e
passa trabalho para quem não está ocupado.
Considerando que empregados com menos experiência normalmente não permanecem na RVR por
muito tempo, na RVR administra para não investir tempo e dinheiro com treinamento e vai usar os
endereços eletrônicos www.RVR.com.br e https://rvrtreinamento.webex.com como forma de otimizar
do treinamento de seus profissionais. RVR acha ainda que o treinamento “em campo” é o melhor
treinamento. Além disso, ele conduz avaliações de desempenho, e retêm em arquivo apenas
observações resumidas sobre o pessoal, com exceção de informações pessoais obrigatórias requeridas
para elaborar os informes de rendimento anual necessários e a documentação requerida pela legislação
vigente.
Normas profissionais
RVR está preocupado com as regras de independência. Estas regras podem, eventualmente, impedir a
realização de alguns trabalhos de asseguração. Por exemplo, RVR irá sempre verificar a sua
independência em relação aos novos clientes de auditoria e outros trabalhos que requer independência,
antes de apresentar proposta de prestação de serviços, observando os requisitos das normas
profissionais.
RVR investe parte do seu tempo prospectando clientes, principalmente, através dos seus cursos
presenciais e pela internet, por isso se mantém atualizado sobre as novas normas profissionais. As
normas profissionais são complexas e extensas e demandam muito tempo para serem entendidas
pelos auditores e pelos seus clientes, por isso, RVR entende que tem uma vantagem competitiva
importante por estar sempre atualizado e estar preparado para atender os seus novos clientes,
principalmente, de auditoria. Com relação as alterações tributárias, RVR participa de cursos neste
sentido e também tem profissionais no ATM Group que serão utilizados como parceiros,
principalmente, nos trabalhos maiores e mais complexos.
Considerando que a maior parte dos papéis de trabalhos e documentos atualmente são originados de
meios eletrônicos, RVR assegurará que os arquivos dos papéis de trabalhos e as cópias dos documentos
examinados serão mantidos em arquivos eletrônicos e com os back ups correspondentes em locais
seguros, bem como, manter o mínimo de documentos impressos, que satisfaçam as normas
profissionais.
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Planejamento e revisão de arquivos
RVR entende ser necessário fazer reuniões de planejamento e exigirá a participação ativa de todos
profissionais nas reuniões de planejamento dos seus clientes de auditoria e de outros serviços. Embora a
utilização de trabalhos de anos anteriores para ajudar na realização dos trabalhos do ano corrente seja
importante, RVR estimulará os profissionais a buscar novas alternativas para a realização dos trabalhos
do ano corrente, visando repensar o que foi feito no ano anterior e buscar maior produtividade nos

trabalhos recorrentes realizados a cada ano. Isto aumentará a segurança nos trabalhos e trará maior
contribuição para os clientes.
RVR fornecerá as informações e orientações aos seus profissionais antes de começar o trabalho de
campo e revisará os arquivos de papéis de trabalho no decorrer dos trabalhos. Serão obtidas cartas de
contratação para clientes novos e existentes antes do início dos trabalhos. Na maior parte do tempo,
serão usados papéis de trabalho padronizados. Considerando que a estratégia de RVR é realizar
trabalhos em parceria com os profissionais experientes que compõem o ATM Group, cada um destes
profissionais realizando os trabalhos revisará o trabalho do outro, porque a orientação é sempre um
copiar o outro nos e-mails trocados com clientes durante a realização dos trabalhos.
Além disso, as propostas de trabalhos serão sempre assinadas por, no mínimo, dois profissionais
habilitados para a realização dos trabalhos e que participarão ativamente na sua realização. Isto
garantirá o controle de qualidade desde o início do processo de contratação, durante a execução dos
trabalhos até a emissão dos relatórios.

Metodologia de auditoria
(4). Descrição do processo/metodologia de auditoria.
Ver Parte II – Metodologia de Auditoria – Tool de Auditoria
(5). Comparativo de seu processo/metodologia de auditoria em relação aos Objetivos Gerais do
Auditor Independente. Resolução CFC nº 1203/2009 NBC TA 200 (R1)
Ver Parte II – Metodologia de Auditoria – Tool de Auditoria
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Independência profissional
(6). Descrição das diretrizes de independência.
Código de Ética do CFC – NBC PG 100, NBC PA 290 (R2) e NBC PA 291 (R2)

NBC PG 100 – APLICAÇÃO GERAL AOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE
Esta Norma tem por base as Seções 100, 110, 120, 130, 140 e 150 da Parte A do Código de Ética da IFAC.
Sumário

Item

Seção 100 – Introdução e princípios éticos

100.1
100.25

–

Seção 110 – Integridade

110.1
110.3

–

Seção 120 – Objetividade

120.1
120.2

–

Seção 130 – Competência e zelo profissional

130.1
130.6

–

Seção 140 – Sigilo profissional

140.1
140.8

–

Seção 150 – Comportamento profissional

150.1
150.2

–

Seção 100 – Introdução e princípios éticos
100.1 Uma marca característica da profissão contábil é a aceitação da responsabilidade de agir no
interesse público. Portanto, a responsabilidade do profissional da contabilidade não é exclusivamente
satisfazer as necessidades do contratante. Ao agir no interesse público, o profissional da contabilidade
deve observar e cumprir esta Norma. O não cumprimento de parte desta Norma por determinação legal
ou regulamentar não desobriga o profissional do cumprimento daquilo que não for vedado.
100.2 Esta Norma estabelece a estrutura conceitual que o profissional da contabilidade deve aplicar
para:
(a)

identificar ameaças ao cumprimento dos princípios éticos;
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(b)

avaliar a importância das ameaças identificadas; e,

(c) aplicar salvaguardas, quando necessário, para eliminar as ameaças ou reduzi-las a um nível aceitável.
As salvaguardas são necessárias quando o profissional de contabilidade e de auditoria avalia que as
ameaças não estão em nível em que um terceiro com experiência, conhecimento e bom senso
concluiria, ponderando todos os fatos e as circunstâncias específicos disponíveis para o profissional de
contabilidade e de auditoria naquele momento, que o cumprimento dos princípios éticos não está
comprometido.
O profissional da contabilidade deve usar julgamento profissional ao aplicar essa estrutura conceitual.
100.3 As NBCs PG 200 e 300 descrevem como essa estrutura conceitual se aplica em determinadas
situações específicas, fornecendo exemplos de salvaguardas que podem ser adequadas para tratar
ameaças ao cumprimento dos princípios éticos. Além disso, descrevem situações em que não há
salvaguardas disponíveis para tratar as ameaças e, consequentemente, a circunstância ou
relacionamento que cria as ameaças deve ser evitado. A NBC PG 200 aplica-se ao profissional da
contabilidade externo e a NBC PG 300 ao profissional da contabilidade interno, conforme definições
desta Norma. O profissional da contabilidade externo também pode aplicar a NBC PG 300 para
circunstâncias específicas.
100.4 O uso da palavra “deve” nesta Norma impõe uma exigência ao profissional da contabilidade,
pessoa física ou jurídica, de cumprir as disposições específicas. O cumprimento é exigido a menos que
haja uma exceção permitida.
Princípios éticos
100.5 O profissional da contabilidade deve cumprir os seguintes princípios éticos:
(a) Integridade – ser franco e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais.
(b) Objetividade – não permitir que comportamento tendencioso, conflito de interesse ou influência
indevida de outros afetem o julgamento profissional ou de negócio.
(c) Competência profissional e devido zelo – manter o conhecimento e a habilidade profissionais no
nível adequado para assegurar que clientes e/ou empregador recebam serviços profissionais
competentes com base em desenvolvimentos atuais da prática, legislação e técnicas, e agir
diligentemente e de acordo com as normas técnicas e profissionais aplicáveis.
(d) Sigilo profissional – respeitar o sigilo das informações obtidas em decorrência de relacionamentos
profissionais e comerciais e, portanto, não divulgar nenhuma dessas informações a terceiros, a menos
que haja algum direito ou dever legal ou profissional de divulgação, nem usar as informações para
obtenção de vantagem pessoal pelo profissional da contabilidade ou por terceiros.
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(e) Comportamento profissional – cumprir as leis e os regulamentos pertinentes e evitar qualquer ação
que desacredite a profissão.

Todos esses princípios éticos são discutidos mais detalhadamente nas Seções 110 a 150.

NBC PA 290 (R2) – INDEPENDÊNCIA – TRABALHOS DE AUDITORIA E REVISÃO

INTRODUÇÃO

1–3

ESTRUTURA CONCEITUAL SOBRE A INDEPENDÊNCIA

4 – 12

REDES E FIRMAS EM REDE

13 – 24

ENTIDADES DE INTERESSE PÚBLICO

25 – 26

ENTIDADES RELACIONADAS

27

RESPONSÁVEIS PELA GOVERNANÇA

28

DOCUMENTAÇÃO

29

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO

30 – 32

FUSÕES E AQUISIÇÕES

33 – 38

DESVIOS DE DISPOSIÇÕES DESTA NORMA

39 – 49

ITENS NÃO UTILIZADOS

50 – 99

APLICAÇÃO DA ABORDAGEM DA ESTRUTURA CONCEITUAL SOBRE A
INDEPENDÊNCIA

100 – 101

INTERESSES FINANCEIROS

102 –116

EMPRÉSTIMOS E GARANTIAS

117 –122

RELACIONAMENTOS COMERCIAIS

123 – 125

RELACIONAMENTOS FAMILIARES E PESSOAIS

126 –131

EMPREGO EM CLIENTE DE AUDITORIA

132 – 139

DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS DE PESSOAL
SERVIÇO RECENTE EM CLIENTE DE AUDITORIA

140
141 – 143 – 145

FUNÇÃO DE CONSELHEIRO OU DIRETOR EM CLIENTE DE AUDITORIA

144 – 147

ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL SÊNIOR (INCLUINDO ROTAÇÃO DE SÓCIOS)
COM CLIENTE DE AUDITORIA

148 – 153
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE ASSEGURAÇÃO A
CLIENTES DE AUDITORIA

154 – 214

Responsabilidades da administração

159 – 162

Serviços administrativos

163

Elaboração de registros contábeis e de demonstrações contábeis

164 – 170

Serviços de avaliação

171 – 176

Serviços fiscais

177 – 189

Serviços de auditoria interna

190 – 195

Serviços de tecnologia da informação

196 – 201

Serviços de suporte a litígio

202 – 203

Serviços legais

204 – 208

Serviços de recrutamento

209 – 210

Serviços financeiros corporativos

211 – 214

HONORÁRIOS

215 – 222

Tamanho relativo dos honorários

215 – 217 – 222

Honorários vencidos

218

Honorários contingentes

219 – 222

POLÍTICAS DE REMUNERAÇÃO E AVALIAÇÃO

223 – 224

PRESENTES E AFINS

225

LITÍGIO REAL OU AMEAÇA DE LITÍGIO

226

ITENS NÃO UTILIZADOS

227 – 499

RELATÓRIOS QUE INCLUEM RESTRIÇÃO DE USO E DE DISTRIBUIÇÃO

500 – 514

VIGÊNCIA DA NORMA
DEFINIÇÕES
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Introdução
1. Esta Norma trata dos requisitos de independência para trabalhos de auditoria e trabalhos de revisão
limitada ou especial, que são trabalhos de asseguração em que o auditor expressa conclusão sobre as
demonstrações contábeis. Esses trabalhos compreendem trabalhos de auditoria e de revisão para emitir
relatórios de auditoria ou de revisão sobre um conjunto completo de demonstrações contábeis ou parte
delas. Os requisitos de independência para trabalho de asseguração que não são trabalhos de auditoria
ou de revisão são tratados na NBC PA 291 (R2) Independência - Outros Trabalhos de Asseguração.
2. Em determinadas circunstâncias que envolvem trabalhos de auditoria em que o relatório de auditoria
ou relatório de revisão inclui restrição de uso e distribuição e desde que sejam atendidas certas
condições, os requisitos de independência nesta Norma podem ser modificados conforme previsto nos
itens 500 a 514. As modificações não são permitidas no caso de auditoria de demonstrações contábeis
requerida por lei ou regulamento. As modificações não são permitidas no caso de auditoria de
demonstrações contábeis requerida por lei ou regulamento.
3. Nesta Norma, os termos:
(a) “Auditoria,” “equipe de auditoria,” “trabalho de auditoria,” “cliente de auditoria” e “relatório de
auditoria” incluem revisão, equipe de revisão, trabalho de revisão, cliente de revisão e relatório de
revisão; e,
(b) “Firma” inclui firma em rede, exceto quando especificado de outra forma.
4. No caso de trabalhos de auditoria, é do interesse público e, portanto, requerido por esta Norma que
os membros das equipes de auditoria, firmas em rede sejam independentes dos clientes de auditoria.
5. O objetivo desta Norma é auxiliar as firmas e os membros das equipes de auditoria na aplicação dos
conceitos descritos abaixo para a conquista e manutenção da independência.
6. Independência compreende:
Independência de pensamento
Postura que permite a apresentação de conclusão que não sofra efeitos de influências que
comprometam o julgamento profissional, permitindo que a pessoa atue com integridade, objetividade e
ceticismo profissional.
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Aparência de independência
Evitar fatos e circunstâncias que sejam tão significativos a ponto de que um terceiro com experiência,
conhecimento e bom senso provavelmente concluiriam, ponderando todos os fatos e circunstâncias
específicas, que a integridade, a objetividade ou o ceticismo profissional da firma, ou de membro da
equipe de auditoria ficaram comprometidos.
7. Os conceitos sobre a independência devem ser aplicados por auditores para:
(a) identificar ameaças à independência;
(b) avaliar a importância das ameaças identificadas;
(c) aplicar salvaguardas, quando necessário, para eliminar as ameaças ou reduzi-las a um nível aceitável.
Quando o auditor avalia que salvaguardas apropriadas não estão disponíveis ou não podem ser
aplicadas para eliminar as ameaças ou reduzi-las a um nível aceitável, o auditor deve eliminar as
circunstâncias ou relacionamentos que criam as ameaças, declinar ou descontinuar o trabalho de
auditoria. O auditor deve usar julgamento profissional ao aplicar estes conceitos sobre a independência.
Ameaças à independência
Ameaças podem ser criadas por ampla gama de relações e circunstâncias. Quando um relacionamento
ou circunstância cria uma ameaça, essa ameaça pode comprometer, ou pode ser vista como se
comprometesse, o cumprimento dos princípios fundamentais (veja “Definições” ao final desta Norma)
por um auditor. Uma circunstância ou relacionamento podem criar mais de uma ameaça, e uma ameaça
pode afetar o cumprimento de mais de um princípio fundamental.
As ameaças se enquadram em uma ou mais de uma das categorias a seguir:
(a) ameaça de interesse próprio é a ameaça de que interesse financeiro ou outro interesse influenciará
de forma não apropriada o julgamento ou o comportamento do auditor;
(b) ameaça de autor revisão é a ameaça de que o auditor não avaliará apropriadamente os resultados de
julgamento dado ou serviço prestado anteriormente por ele, ou por outra pessoa da firma dele, nos
quais o auditor confiará para formar um julgamento como parte da prestação do serviço atual;
(c) ameaça de defesa de interesse do cliente é a ameaça de que o auditor promoverá ou defenderá a
posição de seu cliente a ponto em que a sua objetividade fique comprometida;
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(d) ameaça de familiaridade é a ameaça de que, devido ao relacionamento longo ou próximo com o
cliente, o auditor tornar-se-á solidário aos interesses dele ou aceitará seu trabalho sem muito
questionamento;
(e) ameaça de intimidação é a ameaça de que o auditor será dissuadido de agir objetivamente em
decorrência de pressões reais ou aparentes, incluindo tentativas de exercer influência indevida sobre o
auditor.
NBC PA 291 (R2) – INDEPENDÊNCIA – OUTROS TRABALHOS DE ASSEGURAÇÃO
INTRODUÇÃO

1–3

ABORDAGEM DA ESTRUTURA CONCEITUAL SOBRE A INDEPENDÊNCIA

4 – 11

TRABALHOS DE ASSEGURAÇÃO

12 – 16

TRABALHOS DE ASSEGURAÇÃO BASEADOS EM AFIRMAÇÕES

17 – 19

TRABALHOS DE ASSEGURAÇÃO DE RELATÓRIO DIRETO
RELATÓRIOS QUE INCLUEM RESTRIÇÃO DE USO E DE DISTRIBUIÇÃO

20
21 – 27

PARTES RESPONSÁVEIS MÚLTIPLAS

28

DOCUMENTAÇÃO

29

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO

30 – 32

DESVIOS DE DISPOSIÇÕES DESTA NORMA

33 – 37

ITENS SEM UTILIZAÇÃO

38 – 99

APLICAÇÃO DA ESTRUTURA CONCEITUAL SOBRE A INDEPENDÊNCIA

100 – 103

INTERESSES FINANCEIROS

104 – 111

EMPRÉSTIMOS E GARANTIAS

112 – 117

RELACIONAMENTOS COMERCIAIS

118 – 119

RELACIONAMENTOS FAMILIARES E PESSOAIS

120 – 125

VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS COM CLIENTES DE ASSEGURAÇÃO

126 – 129

SERVIÇO RECENTE EM CLIENTE DE ASSEGURAÇÃO

130 – 132

FUNÇÃO DE CONSELHEIRO OU DIRETOR EM CLIENTE DE ASSEGURAÇÃO

133 – 136

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL SÊNIOR COM CLIENTES DE ASSEGURAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE ASSEGURAÇÃO A CLIENTES DE
ASSEGURAÇÃO

137
138 – 147
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Responsabilidades da administração

141 – 144

Outras considerações

145 – 147

HONORÁRIOS

148 – 154

Tamanho relativo dos honorários

148 – 149

Honorários vencidos

150

Honorários contingentes

151 – 154

PRESENTES E AFINS

155

LITÍGIO REAL OU AMEAÇA DE LITÍGIO

156

INTERPRETAÇÃO
DEFINIÇÕES

Introdução
1. Esta Norma trata dos requisitos de independência para trabalho de asseguração que não são
trabalhos de auditoria ou de revisão. Os requisitos de independência para trabalhos de auditoria e de
revisão são tratados na NBC PA 290 (R2). Se o cliente de asseguração também é cliente de auditoria ou
de revisão, os requisitos da NBC PA 290 (R2) também se aplicam à firma, às firmas em rede e aos
membros da equipe de auditoria ou de revisão. Em determinadas circunstâncias que envolvem
trabalhos de asseguração em que o relatório de asseguração inclui restrição de uso e de distribuição e
desde que sejam atendidas certas condições, os requisitos de independência nesta Norma podem ser
modificados conforme previsto nos itens 21 a 27.
2. Os trabalhos de asseguração destinam-se a aumentar o grau de confiança dos usuários previstos no
resultado da avaliação ou mensuração de objeto com base em critérios. A NBC TA 01 – Estrutura
Conceitual para Trabalhos de Asseguração emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade descreve os
elementos e objetivos do trabalho de asseguração e identifica trabalhos para os quais se aplicam as
normas para Outros Trabalhos de Asseguração (NBC TOs). Para uma descrição dos elementos e
objetivos do trabalho de asseguração, consulte a NBC TA 01.
3. O cumprimento do princípio fundamental de objetividade requer ser independente dos clientes de
asseguração. No caso em que o trabalho de asseguração é de interesse público e, portanto, requerido
por esta Norma que os membros das equipes de asseguração e as firmas sejam independentes dos
clientes de asseguração, e que sejam avaliadas quaisquer ameaças que a firma acredita que são criadas
por interesses e relacionamentos de uma firma em rede. Além disso, quando a equipe de asseguração
sabe ou acredita que uma relação ou circunstância envolvendo outra entidade relacionada do cliente de
asseguração é relevante para a avaliação da independência da firma em relação ao cliente, a equipe de
asseguração deve incluir essa entidade relacionada na identificação e avaliação de ameaças à
independência e na aplicação das salvaguardas adequadas.
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Programas de Educação Continuada
(7). Descrição dos Programas de Educação Continuada.
Consideração especial dada aos Programas de Educação Continuada que abordam:




o processo/metodologia de auditoria;
as diretrizes de independência;
as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs).

A disseminação das Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e de Contabilidade (IFRS) no Brasil e no
mundo vem requerendo cada vez mais a preparação contínua de todos profissionais atuando em
auditoria e contabilidade, bem como, de todo público que faz uso dos relatórios financeiros preparados
com base nestas normas.
RVR Auditoria – Assessoria - Treinamento, através da Instituição de Especialização "Roberto Vilela
Resende", credenciada para fins do programa de Educação Profissional Continuada (EPC) pelo Conselho
Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP), sob o código SP 00099, e homologada pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), oferece ao mercado vários cursos credenciados abrangendo
todas as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria e de Contabilidade em vigor no Brasil, através
do seu endereço eletrônico:
www.RVRtreinamento.com.br.http://online.crcsp.org.br/visitantes/complementares/cursos/lista_ca
pacitadora.aspx
Os cursos RVR Auditoria – Assessoria – Treinamento estão sendo ministrados “Ao Vivo” pela internet
no endereço eletrônico https://rvrtreinamento.webex.com e também "Presenciais" de acordo com as
solicitações específicas de cursos fechados para organizações.
Como funciona o curso RVR “Ao Vivo” pela internet?
Após adquirir o curso RVR “Ao Vivo” pelo link www.RVR.com.br, você receberá um e-mail com a sua
senha individual e com o respectivo link para acessar facilmente a sala de aula no
https://rvrtreinamento.webex.com e participar do curso RVR “Ao Vivo”. Este sistema é muito amigável
e bem simples de ser operado pelo participante.
Aqueles participantes que atenderem cada curso RVR (“Ao Vivo” ou “Presencial”), cumprindo os
requisitos e a carga horária do curso, receberão o respectivo certificado e, se necessário, poderá utilizálo para comprovação dos créditos exigidos pela NBC PG 12 (R3) - Educação Profissional Continuada do
CFC.
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A Programação dos Cursos RVR “Ao Vivo” vem sendo divulgada periodicamente em e-mails separados
para
você
e
pode
ser
encontrada
também
no
endereço
eletrônico:
www.RVRtreinamento.com.br.Assim, você poderá se programar com bastante antecedência para
realizar os seus cursos RVR “Ao Vivo” de acordo com a sua disponibilidade durante todo ano e ir se
atualizando gradativamente, de forma bem agradável e tranquila, de qualquer lugar que você estiver, no
Brasil ou no exterior, sem restrição de tempo e espaço, através de aparelhos cada vez mais utilizados
(computador pessoal, smartphones, tablets).
Da mesma forma, aqueles profissionais requeridos a cumprir os seus créditos exigidos pelo Programa de
Educação Profissional Continuada – NBC PG 12 (R3) - Educação Profissional Continuada do CFC poderão
participar dos cursos RVR “Ao Vivo” ao longo de todo ano conciliando-os facilmente com a sua agenda
de trabalhos. Os cursos RVR “Ao Vivo” e “Presenciais” são válidos para fins dos créditos para Educação
Profissional Continuada em todo Brasil e outros países.
(8). Breve descrição do programa de desenvolvimento profissional, considerando:



o comprometimento individual mínimo com o Programa de Educação Continuada;
a manutenção da documentação que comprova que os profissionais cumpriram com os
requisitos estabelecidos por RVR; e

as comunicações aos profissionais sobre mudanças nas normas contábeis e de auditoria e
diretrizes de RVR.
Ver os comentários acima sobre os cursos RVR “Ao Vivo” e “Presenciais” e comentários mais a frente
neste manual.
A seguir estão alguns Programas de Treinamento:
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Sistema de Controle Interno de Qualidade
(9). Descrição das diretrizes e/ou normas na contratação de pessoal profissional.
Recursos humanos

Objetivo
Fornecer orientação sobre os componentes de recursos
humanos de políticas e procedimentos de controle de
qualidade efetivos

Referência primária
NBC PA 01, itens 29 a 31

4.1 Visão geral
A NBC PA 01, item 29, afirma:
29. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para fornecer segurança razoável de que ela
possui pessoal suficiente com competência, habilidade e compromisso com os princípios éticos
necessários para:
(a) executar trabalhos de acordo com normas técnicas e exigências regulatórias e legais aplicáveis; e
(b) permitir à firma ou aos sócios encarregados do trabalho emitir relatórios de auditoria ou outros tipos
de relatórios apropriados nas circunstâncias (ver itens A24 a A29 da NBC PA 01)
A solidez financeira de qualquer firma está fortemente ligada ao número e à qualidade dos profissionais
contratados ou que prestam serviços à firma. A consequência natural é que o sucesso da firma está
diretamente ligado à administração do seu pessoal.
RVR é a pessoa responsável para todas as funções de recursos humanos. Considerando que RVR é de
pequeno porte, essas funções envolvem menos procedimentos e procedimentos mais simples. No caso
de avaliações de desempenho, o processo consiste de memorando eletrônico trocado entre o revisor e
o membro da equipe.
As funções a seguir são designadas à pessoa responsável pelos recursos humanos:
•
•
•
•

manutenção de políticas de recursos humanos;
identificação de mudanças necessárias das políticas em decorrência de leis e regulamentos
trabalhistas e para manter a competitividade no mercado;
fornecimento de orientação e consulta sobre assuntos relacionados a recursos humanos;
manutenção de sistemas de avaliação de desempenho;
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•
•
•
•

conforme solicitado, recomendação de medidas ou procedimentos específicos adequados para a
circunstância (ou seja, disciplina, recrutamento);
programação de desenvolvimento profissional na firma;
manutenção de arquivos de pessoal (incluindo declarações de independência, reconhecimento
de confidencialidade e relatórios de educação profissional continuada anual); e,
desenvolvimento e aplicação de treinamento de orientação.

Recrutamento e retenção
Para assegurar que tem a capacidade e a competência necessárias para satisfazer as necessidades de
seus clientes, é necessário que a firma avalie rotineiramente seus requisitos de serviços profissionais.
RVR considere o seguinte:
•

expectativa detalhada dos requisitos de trabalho ao longo de cada período para identificar
períodos de pico e possíveis carências de recursos;

•

cumprimento de procedimentos padrão para entrevistas de emprego, incluindo documentação
do processo;

•

manutenção de normas para qualificações de nível júnior, intermediário e sênior e fornecimento
de explicação aos candidatos sobre essas qualificações esperadas durante o processo de
recrutamento.

RVR considera o desenvolvimento de material de orientação e requer que todo pessoal novo participe
de sessão de orientação assim que possível após a contratação. Os materiais de orientação incluem
normalmente itens como cópia completa das políticas e dos procedimentos da RVR, o manual de
políticas e benefícios de pessoal, manuais contábeis e de asseguração que incluem os formulários e
exemplos da RVR disponíveis eletronicamente, detalhes sobre programas de treinamento e demais
informações específicas da RVR.
RVR considera, também, estabelecer período de experiência para todo pessoal novo (por exemplo, de
três a seis meses da data de contratação), juntamente com uma revisão de desempenho após a
conclusão satisfatória desse período. Novos membros de equipe devem ser supervisionados de perto e
receber retorno durante esse período.
Oferecer oportunidades de desenvolvimento de carreira para o pessoal aumenta a capacidade da RVR
de reter profissionais competentes que, por sua vez, proporcionarão sustentabilidade e crescimento
contínuo.
RVR revisa periodicamente a eficácia de seu programa de recrutamento, além de avaliar suas
necessidades de recursos atuais para identificar se são necessárias revisões do programa.
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Os itens considerados quando RVR está procurando candidatos para contratar incluem:
•
•
•
•
•

verificar credenciais acadêmicas e profissionais e checar as referências;
esclarecer os intervalos de tempo nos currículos dos candidatos;
considerar a verificação de informes de antecedentes de crédito e criminais;
esclarecer aos candidatos a exigência da firma de obter declaração por escrito, anual e para cada
trabalho, de que eles são independentes e livres de conflito de interesse; e
informar os candidatos sobre o requisito de assinar declaração referente ao entendimento e
cumprimento da política de confidencialidade da firma.

Abaixo está o exemplo de declaração de confidencialidade utilizado por RVR
[Exemplo] Declaração de confidencialidade
[Timbre da firma]
(Constitui boa prática que a declaração de confidencialidade seja assinada no início da vigência do
contrato de emprego de membro da equipe e, posteriormente, uma vez por ano para servir de lembrete
do requisito.)
[Data]
Prezado []:
Para assegurar o contínuo cumprimento do Código de Ética Profissional do Contador e as normas
profissionais aplicáveis pertinentes às nossas responsabilidades profissionais e à proteção dos nossos
clientes, é fundamental que os assuntos dos nossos clientes permaneçam confidenciais. Informações
confidenciais referem-se a quaisquer informações sobre nossos clientes que chegam ao conhecimento
de uma pessoa como resultado de sua associação com a firma, a menos que essas informações sejam de
domínio público.
Li entendi e cumpri a declaração de política de confidencialidade em relação aos assuntos dos clientes
da firma.
Nome: ________________________________
Assinatura: ___________________________
Data: ________________________________
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RVR enfrenta desafios ainda maiores que as firmas de grande porte, pois compete por esses recursos
limitados com o que muitas vezes é entendido como oportunidades reduzidas de crescimento da
equipe, combinadas com salários e benefícios menores. Considerando esses desafios, é ainda mais
crítico para RVR planejar a sua demanda por recursos (lidando assim com o risco de perda de pessoal).
RVR considera o custo de perder equipe para um concorrente ao se estabelecer faixas salariais
adequadas.

(10). Descrição das diretrizes e/ou normas que estabelecem qualificações para os vários níveis de
responsabilidade existentes.
RVR exerce supervisão em diversos níveis de responsabilidade e está intimamente relacionado com
planejamento e revisão.
A política de RVR normalmente requer que a supervisão:
•

trate e comunique assuntos significativos surgidos durante o trabalho, avaliando suas
implicações e modifique a abordagem planejada, se necessário;

•

monitore a evolução do trabalho, incluindo a eficiência e eficácia dos diferentes elementos do
trabalho;

•

preste ou consiga assessoria ou conhecimentos especializados necessários para assuntos,
julgamentos, estimativas e interpretações complexas; e
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•

identifique e comunique outros assuntos que requerem consulta ou consideração adicional
durante o trabalho.

Durante a execução do trabalho, RVR é o melhor indicado para sintetizar todas as informações
acumuladas e avaliar se o plano precisa ser modificado ou ampliado para se obter evidência suficiente
para assegurar que o relatório será adequado nas circunstâncias.
RVR possui a seguinte Estrutura de Cargos de Auditoria:

Estrutura de Cargos de Auditoria
Distribuição dos níveis técnicos de responsabilidade

Trainee
É o primeiro degrau da pirâmide profissional de colaborador RVR. Essa categoria é de grande
importância, pois é nela que se inicia o ciclo básico de treinamento e desenvolvimento profissional. É
profissional jovem que ainda está fazendo curso superior, preferencialmente ciências contábeis. Em
geral, o Trainee trabalha dando apoio aos Assistentes, Semi-sênior e Sênior.
Zelar para que os papéis de trabalho e pastas (físicas e eletrônicas) e o seu computador sejam
transportados com segurança do escritório para o cliente e vice-versa; igualmente, para que sejam
guardados em lugar seguro nos intervalos de almoço e final de expediente (não os deixando abertos
sobre a mesa de trabalho).
Espera-se que o Trainee atue, em média, um ano nesta categoria.
Assistente
É nesta etapa que despontam as qualidades técnicas, profissionais e pessoais, indicadoras de suas
responsabilidades futuras. Em geral, os Assistentes trabalham dando apoio em conjunto com um Semisênior ou Sênior. A função do Assistente é a de executar tarefas constantes do programa de trabalho e
instruções recebidas.
Zelar para que os papéis de trabalho e pastas (físicas e eletrônicas) e o seu computador sejam
transportados com segurança do escritório para o cliente e vice-versa; igualmente, para que sejam
guardados em lugar seguro nos intervalos de almoço e final de expediente (não os deixando abertos
sobre a mesa de trabalho).
Espera-se que o Assistente atue, em média, dois anos nesta categoria.
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Semi-sênior
Nesta categoria o profissional já é capaz de assumir a responsabilidade pela execução metódica e
oportuna do trabalho planejado, bem como a fiel observância dos programas, tanto na qualidade do
trabalho como no cumprimento dos prazos.
Zelar para que os papéis de trabalho e pastas (físicas e eletrônicas) e seu computador sejam
transportados com segurança do escritório para o cliente e vice-versa; igualmente, para que sejam
guardados em lugar seguro nos intervalos de almoço e final de expediente (não os deixando abertos
sobre a mesa de trabalho).
Espera-se que o Semi-sênior atue em média, um ano nesta categoria.
Sênior
Cabe ao Sênior cuidar atentamente do desenvolvimento profissional dos Semi-sêniors, Assistentes e
Trainees, orientando-os e apoiando-os adequadamente.
Em condições normais o Sênior atua, em média, dois anos nesta categoria.
As funções do Sênior permitem-lhe dialogar com o cliente em um nível profissional que inspire
confiança, e criar uma imagem favorável de nossa organização, devendo:
12345678910-

1112-

Executar a auditoria das áreas mais complexas e mais importantes.
No campo, distribuir o trabalho para a equipe.
Promover a disciplina da equipe.
Dirigir e orientar a equipe para que possa executar as tarefas a ela atribuídas.
Acompanhar os colaboradores menos experientes quando têm que se dirigir a altos
escalões do cliente.
Zelar pela anotação correta e atualizada do tempo gasto nos trabalhos.
Comunicar ao Supervisor ou Gerente do trabalho, com antecedência, as ocorrências que
poderão redundar em gastos de tempo maior que o previsto.
Prepara a explicação de tempo gasto em excesso ao planejado.
Tomar providência para que a circularização seja feita na época oportuna.
Inteirar-se da programação da contagem de estoques e outros valores para comunicá-la
ao Supervisor ou Gerente do trabalho e, em conjunto, programar o acompanhamento
das contagens.
Preparar relatórios.
Zelar para que nosso relacionamento com o cliente seja satisfatório, comunicando ao
Supervisor ou Gerente do trabalho qualquer fato que, no seu entender, possa perturbar
o clima de bom relacionamento.
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13-

Zelar para que os papéis de trabalho e pastas (físicas e eletrônicas) e o seu computador
sejam transportados com segurança do escritório para o cliente e vice-versa;
igualmente, para que sejam guardados em lugar seguro nos intervalos de almoço e final
de expediente (não os deixando abertos sobre a mesa de trabalho).

A lista acima não deve ser entendida como limitativa. O encarregado deve interessar-se por
desenvolver, de acordo com suas aptidões, tarefas que serão listadas a seguir, como de
responsabilidade do Supervisor. Pois, na medida em que se dispõe, voluntariamente, a executá-las ou
auxiliá-lo a executá-las, estará promovendo seu desenvolvimento profissional.
Supervisor
Esta tarefa permite ao profissional alcançar uma oportunidade de ampliar os horizontes, demonstrar
potencial de qualidades gerenciais e proporcionar maior contato e transparência de suas qualificações
aos Gerentes, Diretores e Sócios da firma.
Em condições normais o Supervisor atua, em média, dois anos nesta categoria.
Suas principais funções são:
12345678-

9-

10111213-

Planejar o serviço e conduzir reunião pre-auditoria.
Escrever o programa de trabalho com a equipe.
Supervisionar sua execução, estimulando o crescimento profissional da equipe.
Revisar os papéis de trabalho durante o andamento dos trabalhos.
Preparar (clientes novos, inclusive) e acompanhar a execução dos orçamentos (isto é,
tempo real dentro do previsto).
Preparar carta de solicitação de análises.
Preparar instruções para serviços a serem executados por outros escritórios, bem como
toda a correspondência exigida por escritórios que nos refiram serviços.
Manter o Gerente, Diretor ou Sócio informados sobre o andamento dos trabalhos,
decisões importantes tomadas e de eventuais problemas, tão logo detectados (inclusive,
cumprimento de prazos e orçamentos).
Ajudar o Gerente, Diretor ou Sócio para que as relações com o cliente sejam as melhores
possíveis. Reuniões solicitadas pelos altos escalões dos clientes devem ser comunicadas
ao Gerente, Diretor ou Sócio, que se esforçará por atendê-las junto com o Supervisor.
Encaminhar ao Gerente, Diretor ou Sócio os papéis de trabalho de cada etapa dos
trabalhos e os relatórios, tão logo revisados.
Fazer o follow-up da digitação dos relatórios e correspondências até a efetiva entrega ao
cliente.
Zelar pela disciplina da equipe.
Zelar pelo atendimento aos prazos dados pelo cliente, inclusive considerando o tempo
necessário para participação do Gerente, Diretor ou Sócio.
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14-

15161718-

Resolver, em conjunto com o responsável pela programação (e com espírito de
colaboração), quaisquer problemas de programação da equipe que esteja trabalhando
sob sua supervisão.
Zelar para que assuntos que requeiram sigilo, assim sejam tratados (nisto, incluem-se os
cuidados com que se deve cercar o manuseio dos arquivos das pastas permanentes).
Analisar os controles de contrato, inclusive faturamento e submetê-lo ao Gerente,
Diretor ou Sócio.
Distribuir, racionalmente, seu tempo de forma a poder dirigir/executar dois ou mais
compromissos, paralelamente.
Zelar para que os papéis de trabalho e pastas (físicas e eletrônicas) e o seu computador
sejam transportados com segurança do escritório para o cliente e vice-versa; igualmente,
para que sejam guardados em lugar seguro nos intervalos de almoço e final de
expediente (não os deixando abertos sobre a mesa de trabalho).

Também, não se deseja que esta lista seja tida como limitativa. O Supervisor deve estar disposto a
colaborar com a equipe, até mesmo executando áreas, preparando relatórios, etc., quando a
necessidade assim o determinar, bem como com o Gerente, Diretor ou Sócio, visando o seu crescimento
profissional.
Gerente
Os padrões gerais para admissão a esta categoria são estabelecidos pela definição ampla:
12345-

Contribui para o desenvolvimento da prática profissional através da manutenção dos clientes já
conquistados, obtenção de serviços adicionais a novos clientes.
Conduz com sucesso contatos importantes, de julgamento maduro, atuando de modo a resguardar
os interesses empresariais do cliente e da RVR.
Possui diplomacia e sensibilidade adequadas para criar um ambiente favorável ao aproveitamento
do potencial dos outros indivíduos envolvidos em seu trabalho.
Ter interesse e perspectiva que ultrapassem as inter-relações normais de negócios, evidenciadas
através de contribuições contínuas à profissão.
O alcance desta posição é um marco importante na categoria do profissional dentro da RVR e só
ocorre quando há indicações de que o profissional tem potencial para progredir. Além das
condições anteriores, a promoção a Gerente deve ser justificada com base num volume razoável de
trabalho junto a clientes, responsabilidades e outras atividades de desenvolvimento.

(11). Descrição das diretrizes e/ou normas na avaliação e no aconselhamento do pessoal em relação
ao seu desempenho.
RVR fornece informações de orientação a todo o pessoal novo assim que possível após a sua
contratação. Os materiais de orientação incluem cópia completa das políticas e dos procedimentos de
RVR. Aplica-se um período de experiência de noventa dias a todo pessoal novo.
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RVR empenha-se em identificar oportunidades para o desenvolvimento de carreira do pessoal para
reter equipe competente e proporcionar sustentabilidade e crescimento contínuo do profissional e da
RVR, fazendo avaliações e nos aconselhamentos do seu pessoal em relação ao seu desempenho pelo
menos uma vez a cada seis meses.
RVR revisa periodicamente a eficácia de seu programa de recrutamento, retenção, avaliação e
aconselhamento juntamente com uma avaliação de suas necessidades de recursos atuais da RVR para
identificar se são necessárias revisões do seu programa.
(12). Descrição das diretrizes e/ou normas na alocação de pessoal para os trabalhos.
Designação de equipes de trabalho
Por meio de suas políticas e seus procedimentos, RVR assegura a designação de equipe adequada
(individual e coletivamente) para cada trabalho. As responsabilidades de RVR estão claramente
definidas neste manual e nos exemplos de trabalho fornecidos por RVR. RVR também é responsável por
assegurar que as pessoas designadas e a equipe de trabalho, como um todo, possuam competências
necessárias para concluir o trabalho de acordo com as normas profissionais e o sistema de controle de
qualidade da RVR.
RVR também planeja oportunidades de orientar o pessoal júnior e sênior para guiar o desenvolvimento
de equipe menos experiente.
Ao determinar qual pessoal adequado designar para um trabalho, RVR dá atenção especial à
continuidade com o cliente, levando em conta os requisitos de rotação, para assegurar o complemento
adequado e a oportunidade para a equipe de trabalho.
(13). Descrição das diretrizes e/ou normas que se concentram na delegação de trabalho e/ou
compartilhamento de responsabilidade entre o pessoal profissional.
RVR pretende trabalhar com os profissionais do AMT Group dividindo as tarefas com pelo menos um
profissional como forma de um poder exercer o controle de qualidade do trabalho executado pelo
outro. Considerando que os profissionais deste do AMT Group são todos com muita experiência o
processo de delegação ou distribuição de trabalho e compartilhamento de responsabilidade torna-se
mais simples e objetivo.
Os profissionais são bastante independentes e cada um pode escolher a área que está mais
familiarizado e na medida em que forem executando os seus trabalhos vai mantendo o colega
informado da sua evolução.
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(14). Descrição das diretrizes e/ou normas para a revisão do trabalho realizado e do produto do
trabalho.
Os trabalhos executados pela equipe são revisados de acordo com a política RVR em relação à natureza
do trabalho. As pessoas escolhidas para conduzir essas revisões detalhadas são suficientemente capazes
e experientes e designadas pelo sócio do trabalho, que é o responsável final por revisar o trabalho da
equipe de trabalho. A política RVR requer que o pessoal menos experiente tenha seu trabalho revisado
tempestivamente por profissionais de níveis mais altos.
O sócio do trabalho conduz revisões tempestivas de áreas de julgamento críticas, especialmente aquelas
relacionadas com assuntos difíceis ou controversos, riscos significativos e quaisquer outras áreas que o
sócio do trabalho considera importante, em estágios adequados durante o trabalho, para permitir que
os assuntos significativos sejam resolvidos tempestivamente. O sócio do trabalho não precisa revisar
toda a documentação, mas pode optar por fazê-lo.
Entretanto, a revisão é documentada, incluindo a extensão e o momento da revisão. A exigência de
documentar quem revisou o trabalho realizado não implica na necessidade de cada papel de trabalho
específico incluir evidência de revisão; porém, significa documentar qual trabalho foi revisado, quem
revisou o trabalho e quando o trabalho foi revisado.
A revisão é facilitada através de exemplos de trabalhos padronizados que são adequados ao nível do
trabalho.
A revisão da conclusão dos arquivos consiste basicamente da confirmação de que sócio e equipe
assinaram (manual ou eletronicamente) os papéis de trabalho, indicando a conclusão do processo de
revisão necessário. Uma reunião para revisão da finalização entre o sócio do trabalho, o revisor da
qualidade do trabalho, o segundo sócio (quando exigido), e os membros-chave da equipe de trabalho é
a maneira eficaz de assegurar que todos os participantes concordaram sobre assuntos importantes e
estão satisfeitos com a execução do trabalho e a adequação do relatório do trabalho.
Para atender a NBC TA 220 (R2) - Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis,
parágrafos 19 e 20 que trata do sócio revisor para auditoria de demonstrações contábeis de companhias
abertas e entidades de interesse público, RVR possui acordo com auditor independente com registro na
CVM - Comissão de Valores Mobiliários, quem irá trabalhar como sócio revisor.
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(15). Descrição das diretrizes e/ou normas para identificar áreas ou situações específicas em que haja
necessidade de consulta a outros profissionais.
Consultas
A NBC PA 01, item 34, afirma:
34. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para fornecer segurança razoável de que:
(a) é feita consulta apropriada no caso de assuntos difíceis ou controversos;
(b) há recursos disponíveis suficientes para permitir que uma consulta apropriada seja feita;
(c) a natureza e o alcance dessas consultas e as conclusões resultantes são documentadas e acordadas
pela pessoa que faz a consulta e pela pessoa consultada; e
(d) as conclusões resultantes das consultas são implementadas (ver itens A36 a A40)
RVR estimula a consulta entre a equipe de trabalho e com outras pessoas dentro e, com autorização,
fora da firma. A consulta interna usa a experiência coletiva e a especialização técnica de RVR (ou a que
está disponível para RVR) para reduzir o risco de distorção e aumentar a qualidade da execução do
trabalho. Um ambiente consultivo melhora o processo de aprendizado e desenvolvimento do sócio e
equipe e fortalece a base de conhecimento coletivo, o sistema de controle de qualidade e a capacitação
profissional de RVR.
Para qualquer assunto significativo, difícil ou controverso, identificado durante o planejamento ou no
trabalho, o sócio do trabalho consulte outros profissionais com experiência, conhecimento,
competência e autoridade adequadas. Sempre que possível RVR normalmente ajuda mutuamente
outros colegas para tratar e chegar a conclusões sobre esses assuntos problemáticos.
RVR está disponível e habilitado e com os recursos financeiros e de informações para permitir que
ocorram consultas internas ou externas adequadas. Se não houver recursos internos disponíveis, outras
fontes podem incluir outros profissionais com quem RVR tem parceria, órgãos profissionais, órgãos
reguladores ou especialistas que oferecem serviços de consultoria.
Quando se faz uma consulta interna e o assunto é considerado significativo, a equipe de trabalho deve
documentar a consulta e o resultado. Quando uma consulta externa é necessária e autorizada pelo sócio
do trabalho, a situação também deve ser documentada. As opiniões ou posições dos prestadores de
serviços externos são suficientemente documentadas para permitir aos leitores entender toda a
extensão da natureza da consulta, as qualificações e competências relevantes do prestador de serviços
externo e o curso de ação recomendado.
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O prestador de serviços externo é informado de todos os fatos relevantes para conseguir prestar
assessoria informada. Ao buscar assessoria, não é adequado omitir fatos ou direcionar o fluxo de
informações para obter um resultado desejado específico. O prestador de serviços externo
normalmente é independente do cliente, livre de conflito de interesse e possui alto padrão de
objetividade.
Se o resultado da assessoria não é implementado ou é significativamente diferente da conclusão, o
sócio do trabalho fornece explicação, documentando as razões e alternativas consideradas, com o
registro (ou referência cruzada) da consulta.
Se for feita mais de uma consulta, um resumo das discussões gerais e da gama de opiniões ou opções
fornecidas seja adicionado aos papéis de trabalho, e a posição final adotada e as respectivas razões
documentadas.
Para todas as consultas externas, devem ser observados os direitos de privacidade (se aplicável) e os
requisitos de confidencialidade do cliente. Pode ser necessário procurar assessoria jurídica sobre esses
ou outros assuntos referentes à ética, conduta profissional ou assuntos regulamentares e legais.
Os assuntos sugeridos sobre os quais sócios e equipe podem ser instruídos a consultar profissionais
qualificados na RVR (ou, quando adequado, externamente) podem incluir:
•

provável assunto de continuidade dos negócios;

•

fraude ou outras irregularidades suspeitas ou descobertas;

•

questões sobre integridade da administração;

•

necessidade de incluir uma ressalva no relatório do exercício atual;

•

atualização proposta das demonstrações contábeis do exercício anterior;

•

reclamação significativa de terceiros contra o cliente e RVR;

•

tratamento contábil ou de auditoria significativo, complexo e ou novo;

•

problema no setor ou no segmento;

•

mudança nos membros-chave da administração;

•

assuntos contábeis ou de auditoria decorrentes de risco ambiental;
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•

reorganização significativa do negócio do cliente; e,

•

plano de se tornar companhia aberta.

A lista abaixo é utilizada para orientação dos procedimentos e políticas do processo de consulta
Consulta
Sim

Não

N/A

Documento
que contém a
política e o
procedimento

RVR por ser de pequeno porte pode encontrar mais
necessidade de fazer consultas externas em relação
a transações complexas, assuntos contábeis
especializados, assuntos de independência
significativos ou outros assuntos éticos. Essa lista é
usada como guia para a realização e documentação
de consultas.
1. Verificar os procedimentos e políticas para
consultas.
2. Verifique áreas ou situações que requerem
consultas especializadas por causa da natureza ou
complexidade do assunto, incluindo:
(a) pronunciamentos técnicos recém-emitidos;
(b) requisitos contábeis, de auditoria ou de relatório
requeridos de setores específicos;
(c) problemas de práticas emergentes; e/ou,
(d) requisitos de apresentação de órgãos legislativos
e reguladores, especificamente aqueles de
jurisdição estrangeira.
3. Acesse regularmente as bibliotecas de referências
adequadas e outras fontes oficiais:
(a) RVR é responsável pela manutenção da
biblioteca de referências;
(b) Consulta regularmente os manuais técnicos e os
pronunciamentos técnicos divulgados;
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(c) Verifica contratos ou acordos de consultas com
outras firmas e profissionais para complementar os
recursos da firma.
4. RVR é o especialista para servir de fonte oficial
em situações de consulta.
5. A extensão da documentação fornecida após
consulta em áreas e situações que requerem
consulta especializada deve ser:
(a) comunicada aos membros da RVR, bem como, a
responsabilidade pela sua elaboração.
(b) mantida a documentação da consulta;
(c) mantido arquivos do assunto contendo os
resultados de consultas para fins de referência e
pesquisa.
Diferenças de opinião
A NBC PA 01, itens 43 e 44, afirma:
43. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para tratar e resolver diferenças de opinião
dentro da equipe de trabalho, com as pessoas consultadas e, quando aplicável, entre o sócio
encarregado do trabalho e o revisor de controle de qualidade do trabalho (ver itens A52 e A53 da NBC
PA 01).
44. Essas políticas e procedimentos devem requerer que:
(a) as conclusões obtidas sejam documentadas e implementadas; e,
(b) o relatório não seja datado até o assunto ser resolvido.
Regras e procedimentos abrangentes não conseguem tratar antecipadamente uma solução de disputa
total e facilmente. A política RVR estabelece apenas etapas gerais a serem seguidas, que podem auxiliar
a tratar disputas ou diferenças de opinião significativas.
Providências necessárias são tomadas de acordo com as normas da RVR e profissionais, para identificar,
considerar, documentar e resolver adequadamente diferenças de opinião que podem surgir em ampla
gama de circunstâncias. As circunstâncias mais comuns na prática incluem:
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•

diferenças de opinião sobre interpretações e aplicações de normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS) e normas de auditoria;

•

diferenças de opinião sobre assuntos e/ou requisitos do Código de Ética Profissional do Contador
ou das normas profissionais que sejam aplicáveis;

•

desacordos sobre o aspecto econômico de transação ou série de transações, ou sobre os níveis
de detalhes requeridos na documentação para arquivos de trabalho;

•

diferenças de opinião resultantes do processo de revisão da qualidade do trabalho;

•

mudança e resistência à mudança em práticas, políticas e estruturas da RVR; e

•

diferenças de opinião sobre a adequação e as competências do pessoal do trabalho.

RVR e sua equipe esforçam para serem objetivos, conscientes, abertos e razoáveis ao auxiliar, facilitar
ou alcançar uma solução de disputas ou diferenças de opinião tempestivamente e sem confrontação.
Qualquer um que seja parte de disputa ou diferença de opinião tenta resolver o assunto de forma
tempestiva, profissional, respeitosa e cortês por meio de discussão, pesquisa e consulta com outras
pessoas.
Se o assunto não pode ser resolvido ou há incerteza sobre que medida deve ser tomada, as partes
normalmente encaminham o assunto ao membro da equipe de trabalho de nível mais alto ou ao sócio
do trabalho.
Aconselha-se que, se o assunto envolver área específica de supervisão profissional ou administração de
práticas dentro da RVR, ele seja encaminhado ao sócio responsável por essa área, de preferência pelo
sócio do trabalho. O sócio do trabalho, ou o sócio responsável pela área específica, considera a questão
e decide, por meio de consulta com as partes, como resolvê-la. Sugere-se que depois o sócio informe às
partes a decisão e as razões por trás dela.
No caso de disputa ou diferença de opinião permanecer, ou de uma ou mais de uma pessoa envolvida
não estar satisfeita com a decisão, a pessoa pode considerar se o assunto envolve preocupação com
controle de qualidade ou pode ter impacto suficiente para justificar que seja encaminhado para a
autoridade de nível mais alto na RVR.
A política desenvolvida por RVR protege todos os sócios e equipe contra qualquer forma de represália,
limitação de carreira ou medidas punitivas por chamar a atenção para assunto legítimo e significativo,
de boa fé e no verdadeiro interesse do público, do cliente, da RVR ou de colegas.
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É importante que RVR e equipe entendam que encaminhar um assunto para um nível acima da equipe
de trabalho ou do sócio do trabalho é algo sério e não deve ser minimizado, considerando que
provavelmente será necessário um tempo substancial do sócio para ser tratado. O encaminhamento
pode ser verbal se o assunto for altamente delicado ou confidencial (embora a prática de
encaminhamentos verbais seja desestimulada), ou por escrito. Em todos os casos, a natureza e o alcance
das consultas e as conclusões delas resultantes, feitas no curso do trabalho de auditoria, devem ser
documentadas. A parte para quem o assunto é encaminhado considera o assunto e, se este for
considerado significativo e merecedor de atenção, consulta outros sócios ou parceiros ou colegas e
informa as partes envolvidas sobre a decisão de RVR.
Se a pessoa ainda não estiver satisfeita com a solução do assunto e não houver mais recursos adicionais
na RVR, a pessoa precisa considerar a importância do assunto, levando em consideração suas
responsabilidades profissionais e seu cargo ou sua permanência no emprego na RVR.
Disputas ou diferenças de opinião devem ser documentadas da mesma maneira que as consultas para
quaisquer assuntos envolvidos em trabalho de asseguração. Em todos os casos, o relatório do trabalho
não deve ser datado até o assunto ser resolvido.
Os contratos de parceria formais especifiquem políticas de solução de disputa e dissolução de parcerias
a serem seguidas quando o desacordo é muito difícil para ser resolvido amigavelmente.
A política de RVR especifica as seguintes etapas para administrar uma diferença de opinião:
•

consideração de todos os fatos relevantes e as razões para a diferença de opinião;

•

consideração de todo material de pesquisa disponível;

•

consideração dos pontos de vista de sócios e equipe sênior da firma; e,

•

mediação entre as partes para determinar se é possível se chegar a um acordo.

(16). Descrição de como indica determinados profissionais para trabalharem como especialistas,
servindo como fontes fidedignas de consulta e como a sua autoridade é definida.
RVR utiliza de trabalho de pessoa ou organização em área de especialização que não contabilidade ou
auditoria, quando esse trabalho é utilizado para ajudar RVR a obter evidência de auditoria suficiente e
apropriada.
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RVR é o único responsável por expressar opinião de auditoria e essa responsabilidade não é reduzida
pela utilização do trabalho de especialista contratado pelo auditor (doravante especialista do auditor ou
especialista).
Referência ao especialista do auditor no relatório do auditor independente pode ser apropriado em
algumas circunstâncias fazer referência ao especialista no relatório que contém uma opinião modificada
para explicar a natureza da modificação. Nessas circunstâncias, RVR pode precisar da permissão do
especialista do auditor antes de fazer essa referência.
RVR segue as considerações demonstradas a seguir para decidir os principais aspectos para definir e
decidir sobre a necessidade de envolvimento e contratação de especialista externo do auditor.

52
Manual Global de Auditoria – MGA – RVR
RVR não se responsabiliza pelo uso deste material por terceiro. Consulte o seu Assessor Técnico antes de tomar decisão.

RVR.com.br

Roberto Vilela Resende
+55 (11) 99255 – 4115
Av. Macuco, 550 – 101
São Paulo, SP – 04523-001
Roberto@RVR.com.br

(17). Descrição das diretrizes e/ou normas na documentação dos resultados da consulta a outros
profissionais.

Consultas
A NBC PA 01, item 34, afirma:
34. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para fornecer segurança razoável de que:
(a) é feita consulta apropriada no caso de assuntos difíceis ou controversos;
(b) há recursos disponíveis suficientes para permitir que uma consulta apropriada seja feita;
(c) a natureza e o alcance dessas consultas e as conclusões resultantes são documentadas e acordadas
pela pessoa que faz a consulta e pela pessoa consultada; e
(d) as conclusões resultantes das consultas são implementadas (ver itens A36 a A40).
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RVR estimula a consulta entre a equipe de trabalho e com outras pessoas dentro e, com autorização,
fora da firma. A consulta interna usa a experiência coletiva e a especialização técnica de RVR (ou a que
está disponível para RVR) para reduzir o risco de distorção e aumentar a qualidade da execução do
trabalho. Um ambiente consultivo melhora o processo de aprendizado e desenvolvimento do sócio e
equipe e fortalece a base de conhecimento coletivo, o sistema de controle de qualidade e a capacitação
profissional de RVR.
Para qualquer assunto significativo, difícil ou controverso, identificado durante o planejamento ou no
trabalho, o sócio do trabalho consulta outros profissionais com experiência, conhecimento,
competência e autoridade adequadas. Sempre que possível RVR normalmente ajuda mutuamente
outros colegas para tratar e chegar a conclusões sobre esses assuntos problemáticos.
RVR está disponível e habilitado e com os recursos financeiros e de informações para permitir que
ocorram consultas internas ou externas adequadas. Se não houver recursos internos disponíveis, outras
fontes podem incluir outros profissionais com quem RVR tem parceria, órgãos membros profissionais,
órgãos reguladores ou especialistas que oferecem serviços de consultoria.
Quando se faz uma consulta interna e o assunto é considerado significativo, a equipe de trabalho deve
documentar a consulta e o resultado. Quando uma consulta externa é necessária e autorizada pelo sócio
do trabalho, a situação também deve ser documentada. As opiniões ou posições dos prestadores de
serviços externos são suficientemente documentadas para permitir aos leitores entender toda a
extensão da natureza da consulta, as qualificações e competências relevantes do prestador de serviços
externo e o curso de ação recomendado.
O prestador de serviços externo é informado de todos os fatos relevantes para conseguir prestar
assessoria informada. Ao buscar assessoria, não é adequado omitir fatos ou direcionar o fluxo de
informações para obter um resultado desejado específico. O prestador de serviços externo
normalmente é independente do cliente, livre de conflito de interesse e possui alto padrão de
objetividade.
Se o resultado da assessoria não é implementado ou é significativamente diferente da conclusão, o
sócio do trabalho fornece explicação, documentando as razões e alternativas consideradas, com o
registro (ou referência cruzada) da consulta.
Se for feita mais de uma consulta, um resumo das discussões gerais e da gama de opiniões ou opções
fornecidas seja adicionado aos papéis de trabalho, e a posição final adotada e as respectivas razões
documentadas.
Para todas as consultas externas, devem ser observados os direitos de privacidade (se aplicável) e os
requisitos de confidencialidade do cliente. Pode ser necessário procurar assessoria jurídica sobre esses
ou outros assuntos referentes à ética, conduta profissional ou assuntos regulamentares e legais.
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Os assuntos sugeridos sobre os quais sócios e equipe podem ser instruídos a consultar profissionais
qualificados na RVR (ou, quando adequado, externamente) podem incluir:
•

provável assunto de continuidade dos negócios;

•

fraude ou outras irregularidades suspeitas ou descobertas;

•

questões sobre integridade da administração;

•

necessidade de incluir uma ressalva no relatório do exercício atual;

•

atualização proposta das demonstrações contábeis do exercício anterior;

•

reclamação significativa de terceiros contra o cliente e RVR;

•

tratamento contábil ou de auditoria significativo, complexo e ou novo;

•

problema no setor ou no segmento;

•

mudança nos membros-chave da administração;

•

assuntos contábeis ou de auditoria decorrentes de risco ambiental;

•

reorganização significativa do negócio do cliente; e

•

plano de se tornar companhia aberta.
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(18). Descrição das diretrizes e/ou normas na avaliação do risco de aceitação de potenciais clientes,
bem como uma descrição das diretrizes e/ou normas na reavaliação de risco/manutenção dos clientes
existentes.

Aceitação e continuidade do relacionamento de clientes e de trabalhos específicos

Objetivo
Fornecer orientação sobre o estabelecimento
procedimentos adequados de aceitação e continuidade

de

Referência primária
NBC PA 01, itens 26 a 28

A NBC PA 01, itens 26 a 28, afirma:
26. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para a aceitação e continuidade do
relacionamento com clientes e trabalhos específicos, projetados para fornecer à firma segurança
razoável de que aceitará ou continuará esses relacionamentos e trabalhos apenas nos casos em que a
firma:
(a) é competente para executar o trabalho e possui habilidades, incluindo tempo e recursos, para isso
(ver itens A18 e A23 da NBC PA 01);
(b) consegue cumprir as exigências éticas relevantes; e
(c) considerou a integridade do cliente, e não tem informações que a levariam a concluir que o cliente
não é íntegro (ver itens A19, A20 e A23 da NBC PA 01).
27. Essas políticas e procedimentos devem requerer que:
(a) a firma obtenha as informações que considerar necessárias nas circunstâncias, antes de aceitar um
trabalho com novo cliente, quando decidir sobre a continuação de trabalho existente e quando
considerar a aceitação de novo trabalho com cliente existente (ver itens A21 e A23 da NBC PA 01)
(b) no caso de ser identificado possível conflito de interesses na aceitação de trabalho de cliente novo ou
existente, a firma deve determinar se é apropriado aceitá-lo;
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(c) no caso de terem sido identificados problemas e a firma decidir aceitar ou continuar o
relacionamento com o cliente ou um trabalho específico, a firma deve documentar como esses
problemas foram resolvidos.
28. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para a continuidade do trabalho e do
relacionamento com o cliente, contemplando as circunstâncias em que a firma obtém informações que a
teriam levado a declinar do trabalho se essas informações estivessem disponíveis antes. Essas políticas e
procedimentos devem incluir as seguintes considerações:
(a) as responsabilidades profissionais e legais que se aplicam às circunstâncias, incluindo se há exigência
para que a firma se reporte à pessoa ou às pessoas que fizeram a indicação ou, em alguns casos, às
autoridades reguladoras; e
(b) a possibilidade de se retirar do trabalho ou de ambos, trabalho e relacionamento com o cliente (ver
itens A22 e A23 da NBC PA 01).

Aceitação e continuidade
Tomar a decisão errada de aceitar novo cliente ou continuar com cliente problemático pode ter impacto
negativo sobre qualquer firma de auditoria, principalmente no caso das firmas de pequeno e médio
porte ou auditor individual. Esses clientes podem influenciar a capacidade da firma de prestar um
serviço adequado aos clientes mais rentáveis e afetar o crescimento potencial da firma como um todo.
Consequentemente, a RVR e equipe aceitam novos trabalhos ou continuam trabalhos e relações com
clientes existentes somente depois de o sócio do trabalho, com base em processo de revisão, ter
determinado que:
•

a integridade do cliente foi considerada, e não há informações que levariam à conclusão que o
cliente não é íntegro;

•

RVR e a equipe de trabalho possuem a competência necessária, incluindo recursos e tempo, para
concluir o trabalho;

•

RVR e equipe podem cumprir as exigências éticas relevantes, incluindo ser independente em
relação ao cliente de acordo com a NBC PA 290 (R2) e a NBC PA 291 (R2); e

•

os requisitos de controle de qualidade da RVR podem e foram cumpridos.
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Aceitação e continuidade

RVR estabeleceu estas políticas e procedimentos para obter segurança razoável de que ela identifica e
avalia as possíveis fontes de risco associado à relação com cliente ou a trabalho específico.
Para auxiliar esse processo e fornecer um ambiente para a aplicação de tomadas de decisões
consistentes, RVR usa exemplos de listas de verificação e/ou questionários aceitos pelo setor para
assegurar a aplicação consistente das considerações de aceitação e continuidade. Esses exemplos
devem ser incluídos no item de planejamento (incluindo lista de verificação de planejamento, perfil de
cliente e considerações de risco) dos pacotes de papéis de trabalho padrão da RVR. O pessoal deve
preencher esses exemplos para todos os trabalhos e eles podem ser revisados pelos revisores como
parte do processo de revisão de qualidade.
Para cada trabalho em andamento, a revisão da continuidade do cliente documentada considera e
determina se é adequado continuar a prestar serviços ao cliente, com base no trabalho anterior e no
planejamento para a continuidade do trabalho. Ao determinar a continuidade do trabalho, RVR pode
considerar assuntos significativos que surgiram durante os trabalhos atual e anterior e as implicações
dessas considerações na relação com o cliente. O processo de revisão deve incluir, também, a
consideração de quaisquer requisitos de rotação de profissionais.
RVR deve documentar a decisão e como os assuntos identificados foram resolvidos. RVR aprova a
decisão de aceitar ou continuar o trabalho.
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Se, após a conclusão da fase de aceitação e planejamento, foram identificados riscos significativos
associados com o cliente ou trabalho, o assunto é decidido por RVR a quem é atribuída à
responsabilidade pela aprovação de novos clientes ou continuidade de clientes existentes. Essa
aprovação formal e documentada como os assuntos foram resolvidos. Se os problemas envolvem
assuntos relacionados com ética, sugere-se que a pessoa responsável pela ética na RVR também forneça
sua aprovação.
Considerando que na RVR um único sócio é responsável pela aceitação de clientes e pela ética, é
adotada uma política de requerer a aprovação de um segundo sócio ou parceiro para clientes com riscos
maiores (ética, independência, conflito de interesse, cumprimento das normas internacionais de
contabilidade (IFRS), pelo cliente ou cooperação necessária do cliente para aplicar normas de auditoria e
assim por diante).
Ao avaliar os possíveis riscos associados a um trabalho e decidir se RVR pode administrar os riscos
efetivamente, considera:
•

se RVR e equipe são, ou podem razoavelmente tornar-se, suficientemente competentes para
assumir o trabalho (isso incluiria conhecimento do setor e dos objetos e experiência com
requisitos regulamentares e em relação a relatórios);

•

o acesso a quaisquer especialistas que podem ser necessários;

•

a identificação e disponibilidade das pessoas designadas para realizar a revisão da qualidade do
trabalho (se necessário);

•

qualquer uso proposto do trabalho de outro auditor ou contador (incluindo qualquer
colaboração que pode ser necessária de outros profissionais e parceiros);

•

a capacidade de cumprir o prazo de apresentação de relatórios do trabalho;

•

se existe algum conflito de interesse real ou potencial;

•

se há ou pode haver salvaguardas aplicadas e mantidas para quaisquer ameaças de
independência identificadas para reduzi-las a um nível aceitável;

•

a qualidade da administração do cliente (potencial), bem como dos responsáveis pela sua
governança e daqueles que controlam ou exercem influência significativa sobre a entidade,
incluindo sua integridade, competência e reputação empresarial (incluindo consideração de
quaisquer ações contra a organização ou publicidade negativa sobre ela), juntamente com a
experiência atual e passada de RVR;

59
Manual Global de Auditoria – MGA – RVR
RVR não se responsabiliza pelo uso deste material por terceiro. Consulte o seu Assessor Técnico antes de tomar decisão.

RVR.com.br

Roberto Vilela Resende
+55 (11) 99255 – 4115
Av. Macuco, 550 – 101
São Paulo, SP – 04523-001
Roberto@RVR.com.br

•

a atitude dessas pessoas e desses grupos em relação ao ambiente de controle interno e seus
pontos de vista sobre interpretações agressivas ou inadequadas de normas contábeis (incluindo
consideração de quaisquer relatórios com ressalva anteriormente emitidos e a natureza das
ressalvas);

•

a natureza das operações da entidade, incluindo suas práticas empresariais e a saúde fiscal da
organização;

•

se RVR está sob pressão do cliente para manter as horas cobráveis (honorários cobrados) a um
nível injustificadamente baixo;

•

se RVR espera alguma limitação de alcance;

•

se existe algum sinal de envolvimento criminoso; e,

•

consideração da confiabilidade do trabalho feito pelo auditor anterior e como ele respondeu às
comunicações (isso incluiria conhecer as razões que levaram o cliente a abandonar o auditor
anterior).

Se, depois de aceitar ou continuar um trabalho, RVR recebe informações que, se conhecidas antes,
teriam resultado na recusa do trabalho, RVR considera se continuará o trabalho e normalmente
buscará assessoria legal com relação a sua posição e opções para assegurar que cumprirá os requisitos
profissionais, regulamentares e legais.
Abaixo está a orientação usada para auxiliar no processo de aceitação de cliente.
Aceitação de cliente
Assuntos sugeridos para considerar durante o processo de avaliação sobre aceitar um trabalho de
novo cliente pela primeira vez. Os resultados podem ser registrados na lista de verificação (como a que
se segue), em formato de questionário ou resumidos em memorando.
Preliminares
Foi feita uma discussão com o cliente antes de aceitar o trabalho para determinar sua história, e foram
obtidos documentos (ou seja, organograma, resultados de desempenho operacional e financeiro dos
últimos dois ou três exercícios, mudanças na administração, estrutura das operações e qualquer outro
assunto com probabilidade de exercer impacto sobre o trabalho)?
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Aceitação do cliente

Sim

Não

N/A

Comentários

Caráter e integridade de cliente em potencial
1. Você, algum outro cliente de sua confiança ou colega
conhece o cliente?
2. Você está convencido de que não houve eventos ou
circunstâncias que levantam dúvida sobre a integridade
dos proprietários, dos membros da diretoria ou da
administração do cliente? Especificamente, está
razoavelmente convencido da não existência dos itens
abaixo?
(a) condenações ou sanções de reguladores;
(b) suspeita de atos ilegais ou fraude;
(c) investigações em andamento;
(d) participações da administração em organizações
profissionais que não tem boa reputação;
(e) publicidade negativa; e,
(f) relação próxima com pessoas/empresas de ética
questionável.
Descreva os métodos usados para obter evidência desses
riscos, como busca pela internet. (As palavras-chave para
busca pela internet podem incluir o nome do negócio do
cliente, os nomes do pessoal chave e o setor ou os
produtos/serviços.)
Documente qualquer evidência obtida que seja relevante
na avaliação desse risco.
3. Se outros auditores/contadores não aceitaram atender
o cliente em potencial, ou se há suspeita de “compra de
opinião” ou outras motivações semelhantes para
mudança, você documentou os riscos envolvidos e
considerou cuidadosamente por que deve aceitar o
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trabalho?
Auditor / Contador antecessor
4. Você entrou em contato com o auditor ou contador
antecessor (se aplicável) e indagou sobre:
(a) acesso aos papéis de trabalho do cliente em potencial;
(b) quaisquer honorários pendentes;
(c) qualquer diferença de opinião ou desacordos;
(d) integridade da administração e diretoria;
(e) razões para a mudança; e
(f) quaisquer demandas não razoáveis ou falta de
cooperação?
5. Você obteve permissão da firma antecessora para
revisar os papéis de trabalho do exercício anterior (se
permitido)? Em caso positivo, você revisou a
documentação de planejamento do período anterior
elaborada pela firma de auditoria antecessora e
determinou se ela:
(a) confirmou independência do cliente;
(b) no caso de auditoria, se isso foi feito de acordo com as
normas de auditoria;
(c) tem recursos e competência adequados; e,
(d) tem entendimento da entidade e de seu ambiente?
Demonstrações contábeis anteriores
6. Você obteve e revisou cópias de:
(a) demonstrações contábeis de, no mínimo, dois últimos
exercícios;
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(b) declarações de imposto de renda e de outros tributos
relacionados para os dois exercícios anteriores; e,
(c) cartas da administração dos últimos dois ou três
exercícios?
7. Assumindo que você tenha acesso, você revisou os
papéis de trabalho do período anterior elaborados pelo
auditor ou contador anterior para:
(a) avaliar a razoabilidade dos saldos finais de períodos
anteriores, prestando atenção especial as contas
significativas para determinar se precisam ser
atualizadas;
(b) determinar se o auditor/contador anterior identificou
alguma distorção relevante;
(c) determinar o efeito sobre o exercício atual de
quaisquer distorções irrelevantes não ajustadas no
exercício anterior; e
(d) avaliar a adequação do sistema contábil da
administração revisando lançamentos no livro diário pelo
auditor/contador e cartas da administração?
8. Você determinou as políticas e os métodos contábeis
principais usados nas demonstrações contábeis do
exercício anterior e considerou se são adequados e
aplicados de maneira uniforme? Por exemplo:
(a) avaliações significativas, como provisão para
devedores duvidosos, estoques e investimentos;
(b) políticas e taxas de amortização;
(c) estimativas significativas; e
(d) outros (identifique).

63
Manual Global de Auditoria – MGA – RVR
RVR não se responsabiliza pelo uso deste material por terceiro. Consulte o seu Assessor Técnico antes de tomar decisão.

RVR.com.br

Roberto Vilela Resende
+55 (11) 99255 – 4115
Av. Macuco, 550 – 101
São Paulo, SP – 04523-001
Roberto@RVR.com.br

9. No caso de qualquer auditoria, são necessários alguns
procedimentos de auditoria adicionais em relação a
transações chave e/ou saldos do exercício anterior para
reduzir o risco de distorção dos saldos contábeis iniciais?
Em caso positivo, inclua a referência dos papéis de
trabalho para esses procedimentos.
10. Você determinou se será necessária a abstenção de
opinião devido à incapacidade de obter segurança
suficiente sobre saldos iniciais?
Especialização
11. Você obteve entendimento geral do negócio e das
operações do cliente? (Preencha um memorando de
entendimento do cliente ou use a lista de verificação
padronizada para fornecer as informações)
12. Os sócios e a equipe possuem conhecimento
suficiente das práticas contábeis do setor do cliente em
potencial para executar o trabalho? Em caso negativo, é
possível obter prontamente o conhecimento necessário
das práticas contábeis do setor? Identifique as fontes.
13. Foram identificadas áreas que requerem
conhecimento especializado? Em caso positivo, é possível
obter prontamente o conhecimento necessário?
Identifique as fontes.
Avaliação de independência
As proibições adicionais não tratadas aqui se aplicam a
trabalhos de entidades de interesse do público. A NBC PA
290 (R2) e a NBC PA 291 (R2) devem ser consultadas para
todos os requisitos e todas as orientações relevantes.
14. Identifique e documente quaisquer proibições
existentes (aquelas ameaças à independência para as
quais não há salvaguardas adequadas), como:
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(a) aceitação de presentes significativos ou hospitalidade
do cliente;
(b) relações comerciais próximas com o cliente;
(c) relações familiares e pessoais com o cliente;
(d) nota de honorários consideravelmente abaixo do
preço de mercado (a menos que a documentação forneça
evidência de que todas as normas aplicáveis foram
preenchidas);
(e) interesses financeiros no cliente;
(f) emprego recente no período determinado (ou futuro
emprego previsto) no cliente, na função de diretor,
conselheiro ou empregado com influência significativa;
(g) empréstimos e garantias para/do cliente;
(h) lançamentos no livro diário ou classificações contábeis
sem obter primeiro a aprovação da administração;
(i) desempenho de funções administrativas para o cliente;
e
(j) prestação de serviços que não sejam de asseguração,
como serviços financeiros corporativos, serviços legais
que envolvem solução de disputa, ou serviços de
avaliação envolvendo a avaliação de assuntos relevantes
para as demonstrações contábeis.
Você está convencido de que não existem proibições que
impediriam a firma ou qualquer membro da equipe de
executar o trabalho?
Aceitação do cliente
15. Consulte a NBC PA 290 (R2) e a NBC PA 291 (R2) para
orientação na identificação de ameaças e salvaguardas
para independência.
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(a) Identifique e documente quaisquer ameaças à
independência para as quais pode haver salvaguardas.
Trate cada uma das seguintes ameaças em relação à
firma e a qualquer membro da equipe de trabalho:
• ameaças de interesse próprio, que podem ocorrer em
decorrência dos interesses financeiros de profissional ou
de membro da família imediata ou próxima (ou seja,
quando a perda de honorários do cliente seria relevante);
• ameaças de auto revisão, que podem ocorrer quando
um julgamento prévio precisa ser avaliado pelo contador
profissional responsável por esse julgamento;
• ameaças de opinião, que podem ocorrer quando um
contador profissional promove uma posição ou opinião a
um ponto em que a objetividade posterior pode ficar
comprometida (ou seja, agindo como advogado em nome
do cliente em litígio ou promoção de ações);
• ameaças de familiaridade, que podem ocorrer quando,
por causa de relacionamento próximo, um contador
profissional torna-se bastante solidário aos interesses de
outros; e
• ameaças de intimidação, que podem ocorrer quando
um contador profissional pode ser dissuadido, por
ameaças reais ou percebidas, de agir objetivamente.
(b) Avalie e documente se essas ameaças, consideradas
individual e coletivamente, são claramente
insignificantes.
(c) Para cada ameaça que não é claramente
insignificante, documente as salvaguardas que existem na
entidade ou na firma e como elas funcionam para reduzir
a ameaça a um nível aceitável. As salvaguardas podem
incluir normas profissionais e monitoramento, políticas
da firma sobre educação continuada, inspeção de
práticas, asseguração de qualidade, aprovação pelo
cliente de lançamentos no livro diário, classificações e
salvaguardas de cliente, como ambiente de controle forte
e contratação de pessoal competente do cliente.
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(d) Você está convencido de que há salvaguardas
suficientes e que as ameaças à independência são
eliminadas ou reduzidas a um nível aceitável?
Avaliação de risco do trabalho
16. Você determinou que os riscos associados com o
setor e com esse cliente em potencial são aceitáveis para
a firma? Descreva quaisquer riscos conhecidos ou
suspeitos e seu efeito sobre o trabalho proposto,
incluindo:
(a) proprietário prepotente;
(b) violações das leis/dos regulamentos do setor que
resultariam em multas ou penalidades substanciais;
(c) problemas de financiamento ou solvência;
(d) grande interesse da mídia na entidade ou na sua
administração;
(e) tendências e desempenho do setor;
(f) administração extremamente conservadora ou
otimista;
(g) participação em empreendimentos de negócios de
alto risco;
(h) natureza especialmente arriscada do negócio;
(i) sistemas e registros contábeis deficientes;
(j) número significativo de transações não usuais ou com
partes relacionadas;
(k) estruturas societárias e ou operacionais não usuais ou
complexas;
(l) controles e administração fracos;
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(m) falta de políticas claras para o reconhecimento de
receita;
(n) impacto significativo de mudanças de tecnologia
sobre o setor ou negócio;
(o) possíveis benefícios significativos à administração que
dependem de resultados financeiros ou de desempenho
favoráveis;
(p) assuntos de competência ou credibilidade com a
administração;
(q) mudanças recentes na administração, em pessoal
chave, contadores ou advogados; e
(r) requisitos em relação a relatório para entidades
públicas.
17. Quem são os prováveis usuários das demonstrações
contábeis?
• bancos;
• órgãos governamentais de tributação;
• órgãos reguladores;
• administração;
• credores;
• potenciais investidores e ou compradores;
• acionistas/membros;
• outros.
Existe alguma disputa de acionistas ou outras disputas
que serão afetadas pelos resultados do trabalho?
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A confiança prevista desses usuários no relatório emitido
representa risco razoável?
18. Existem áreas específicas das demonstrações
contábeis ou contas específicas que merecem uma
atenção maior? Em caso positivo, documente os
detalhes.
19. O auditor/contador anterior propôs muitos ajustes
e/ou identificou muitas correções irrelevantes não
ajustadas? Em caso positivo, documente a provável razão
e seu efeito sobre o risco do trabalho.
20. Você está convencido de que não há razão
significativa para duvidar da capacidade de continuidade
do cliente em potencial em futuro previsível (pelo menos
um ano)?
21. Está convencido de que o cliente em potencial está
disposto e tem condições de pagar honorários aceitáveis?
Limitações de alcance
22. Você está convencido de que não haverá limitações
de alcance impostas a seu trabalho pela administração do
cliente?
23. Existem critérios apropriados (por exemplo, práticas
contábeis adotadas no Brasil ou normas internacionais de
relatório financeiro (IFRS)) que podem ser usados como
base para avaliar o objeto do trabalho?
24. Os prazos para conclusão do trabalho são razoáveis?
Outros
25. Existem assuntos adicionais sobre aceitação de
cliente a considerar, como avaliação mais detalhada de
independência e fatores de risco?
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Em caso positivo, documente os assuntos e o seu
tratamento para esses assuntos.
26. Outros comentários.

Conclusão do sócio

Comentários do sócio
Baseado em meu conhecimento preliminar do cliente em potencial e de quaisquer fatores
descritos acima, este cliente em potencial deve ser classificado como sendo de:
� alto risco � risco moderado � baixo risco
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1. Estou satisfeito que não há proibições que impediriam a firma ou qualquer membro da equipe de
trabalho de executar esse trabalho.
2. Quando foram identificadas ameaças significativas à nossa independência, existem salvaguardas para
eliminar ou reduzir essas ameaças a um nível aceitável.
3. Não tenho conhecimento de nenhum fator que prejudicaria nossa independência ou a aparência da
independência.
4. Estou satisfeito de que obtive informações suficientes para avaliar se devo ou não aceitar esse
trabalho.
Em minha opinião, devemos aceitar � ou recusar � este trabalho.
Aprovação de um segundo sócio (se aplicável)
Assinatura:

Assinatura:

Data:

Data:
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(19). Modelo de carta-proposta ou documento equivalente, e modelo do contrato de prestação de
serviços ou documento equivalente, utilizado no processo de contratação dos trabalhos de auditoria,
nos termos da Resolução CFC n.º 821/97, Resolução n.º 987/2003 e da Resolução n.º 1.493/2015
(altera o anexo II e outros artigos da Resolução n.º 987/2003).
Propostas para novos clientes
A emissão de qualquer proposta a cliente deve ser precedida por uma avaliação do cliente em potencial
e da aprovação autorizada.
Para cada novo cliente, deve ser seguido um processo de revisão e sugere-se que esse processo seja
documentado antes de RVR aceitar o trabalho, incluindo uma avaliação dos riscos associados ao cliente.
RVR indaga o pessoal ou terceiros ao determinar se deve considerar uma proposta de novo cliente. Isso
pode incluir falar com a instituição financeira com a qual o cliente trabalha e consultar os consultores
jurídicos dessa instituição e outros pares do setor (sujeito à legislação de privacidade e aos requisitos de
confidencialidade da jurisdição de RVR). RVR também pode fazer busca de antecedentes, por exemplo,
utilizando informações on-line que podem estar prontamente disponíveis.
Depois de determinada a aceitação de novo cliente, RVR deve cumprir as exigências éticas relevantes
(como se comunicar com o auditor anterior se requerido pelo Código de Ética Profissional do órgão
membro) e elaborar carta de contratação para ser assinada pelo novo cliente.
RVR utilizada o modelo de carta-proposta conforme sugeridos pelas normas profissionais e faz
adaptação necessária para cada trabalho e cliente específico.
(20). Diretrizes e/ou normas do programa de revisão de qualidade interna.
O programa de revisão de qualidade interna RVR está em linha com o controle de qualidade externa,
conhecido como Revisão de Pares, e segue as normas da profissão estabelecidas pela NBC PA 01 Controle de Qualidade para Firmas (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores Independentes e as
exigências legais e regulatórias aplicáveis e o Código de Ética Profissional do Contador.
Declaração de política geral
Objetivo

Referência primária
NBC PA 01, itens 11, 16 e 17

Fornecer orientação sobre:
• a necessidade de aplicação e cumprimento dos requisitos relevantes;
e,
• elementos de sistema de controle de qualidade.
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Visão geral
A NBC PA 01, item 11, afirma:
11. O objetivo da firma é estabelecer e manter sistema de controle de qualidade para obter segurança
razoável que:
(a) a firma e seu pessoal cumprem as normas técnicas e as exigências regulatórias e legais aplicáveis; e
(b) os relatórios sobre demonstrações contábeis e demais relatórios emitidos pela firma e pelos sócios
encarregados do trabalho são apropriados nas circunstâncias.
A NBC PA 01, itens 16 e 17, afirma:
16. A firma deve estabelecer e manter sistema de controle de qualidade que inclua políticas e
procedimentos que tratam dos seguintes elementos:
(a) responsabilidades da liderança pela qualidade na firma;
(b) exigências éticas relevantes;
(c) aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de trabalhos específicos;
(d) recursos humanos;
(e) execução do trabalho;
(f) monitoramento.
17. A firma deve documentar suas políticas e procedimentos e comunicá-las ao pessoal da firma (ver
itens A2 e A3 da NBC PA 01).
RVR estabeleceu, implementou, mantem, monitora e aplica seu sistema de controle de qualidade que
fornece segurança razoável que seu pessoal cumpre as normas profissionais e as exigências legais e
regulatórias, e que os relatórios dos trabalhos da RVR são adequados para as circunstâncias.
Consequentemente, o sistema de controle de qualidade RVR inclui políticas e procedimentos
adequadamente documentados, comunicados e monitorados que tratam dos seguintes tópicos:
•

responsabilidades da liderança pela qualidade na RVR;
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•

exigências éticas relevantes (incluindo independência);

•

aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de trabalhos específicos;

•

recursos humanos;

•

execução do trabalho (incluindo revisão da qualidade do trabalho);

•

monitoramento.

Os pilares do sistema de controle de qualidade RVR são compostos por princípios que enfatizam:
•

conduta ética;

•

independência e objetividade;

•

manutenção da competência profissional;

•

devido zelo e qualidade de trabalho;

•

normas e práticas geralmente aceitas;

•

clareza do texto e da orientação;

•

viabilidade e relevância equilibradas com economia, tamanho e recursos de RVR, e
considerações de custo/benefício razoável para os clientes e RVR;

•

retenção de clientes razoável; e

•

desenvolvimento, satisfação e retenção de membros de RVR.

Consequentemente, o sistema de controle de qualidade é planejado para abranger e tratar os
elementos e as práticas específicas necessárias para cumprir ou exceder as normas profissionais, as
exigências legais e regulatórias aplicáveis e o Código de Ética Profissional do Contador.
Na política geral de RVR sobre controle de qualidade, RVR inclui a declaração da sua Visão, Missão e
Valores, conforme a seguir:
Visão: Disseminar Conhecimento, Informação e Estimular Senso de Controles Financeiros e Operacionais
nas Pessoas.
Missão: Facilitar o acesso ao Conhecimento e a Informação através de Mecanismos Simples, Práticos
com Baixo Investimento Financeiro e de Tempo.
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Valores: Transparência, Integridade, Ética e Respeito às Pessoas e ao Meio Ambiente.
Papéis e responsabilidades gerais de RVR e equipe
RVR e equipe são responsáveis, em graus variados, pela implementação das políticas e dos
procedimentos de controle de qualidade de RVR.
RVR e equipe identificaram os valores comuns aos quais deseja aderir e que são parte do seu de
controle de qualidade. Esses valores incluem qualidade do serviço, comunicação tempestiva e adequada
com o cliente, e atitude de companheirismo profissional na RVR que é sustentada por integridade,
consciência e consulta.
É importante que a equipe interprete a cultura interna como sendo aquela que recompensa o
desempenho e o trabalho de qualidade. Essa mensagem deve ficar clara para a equipe por todos os
meios de comunicação, como a declaração da missão e as metas de RVR, treinamentos internos e
externos e diálogo com os sócios ou parceiros de RVR.
Por exemplo, RVR considera a revisão de todas as práticas atuais, o que estimula os sócios, parceiros e a
equipe a adequarem essas práticas às orientações e políticas de controle de qualidade, como:
•
•

tratar o comportamento ético e a qualidade do serviço como prioridade máxima; as
considerações comerciais não podem suprimir a qualidade do trabalho executado;
ler, entender e seguir o Código de Ética Profissional do Contador e Normas Profissionais;

•

entender as responsabilidades da firma e das pessoas envolvidas na firma para identificar,
divulgar e documentar ameaças à independência e o processo a ser seguido para tratar e
administrar as ameaças identificadas;

•

evitar circunstâncias em que a independência pode estar (ou parece estar) prejudicada;

•

cumprir os requisitos de educação profissional continuada incluindo manutenção de registros
como respectiva evidência;

•

permanecer a par das atuais evoluções da profissão, estrutura de relatórios financeiros aplicável
e normas de asseguração (por exemplo, NBCs Técnicas e Profissionais, que abordam as normas
de auditoria, asseguração e de contabilidade, emitidas pelo CFC, divulgação de práticas
contábeis, controle de qualidade, normas da firma e acontecimentos relevantes do setor e
específicos do cliente;
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•

prestar auxílio a outros sócios e equipe com atenção, quando necessário e solicitado, para ajudálos a aprender por meio de conhecimento e experiência compartilhados e a melhorar a
qualidade do serviço ao cliente;

•

manter registros de tempo precisos e detalhados (lançados regularmente nos sistemas de horas
e de faturamento da firma) para rastrear e identificar o tempo gasto em trabalhos de campo e de
escritório (cobráveis e não cobráveis);

•

salvaguardar, usar e manter adequadamente equipamentos de escritório e computador
(incluindo recursos de rede e comunicação) e outros bens de uso comum. Isso inclui usar os
recursos tecnológicos da firma somente para fins apropriados ao negócio, levando em
consideração a ética, confidencialidade e privacidade do cliente;

•

manter os dados de RVR e dos clientes, as informações do negócio e dos clientes e as
informações pessoais protegidos e totalmente confidenciais;

•

assegurar que as informações eletrônicas geradas por RVR sobre os clientes sejam armazenadas
na rede de RVR de acordo com os procedimentos de armazenamento de informações adequados
(se aplicável);

•

informar ao sócio ou equipe sobre quaisquer observações de violações significativas no controle
de qualidade de RVR, da ética, incluindo independência, confidencialidade ou uso inadequado de
recursos de RVR (incluindo internet e correio eletrônico);

•

documentar e manter registros apropriados de todos os contatos de clientes significativos,
quando prestada ou solicitada assessoria profissional;

•

documentar e manter registros apropriados de todas as consultas, discussões, análises, soluções
e conclusões significativas sobre gestão de ameaça à independência, assuntos difíceis ou
controversos, diferenças de opinião e conflitos de interesse; e

•

seguir as práticas padrão de RVR para horas de trabalho, atendimento, administração,
cumprimento de prazos e controle de qualidade.

Quando necessário RVR pode considerar a contratação de prestador de serviço externo para a
realização dessa revisão de controle de qualidade interna.
RVR reúne a sua equipe de profissionais para uma sessão estratégica. Revisa e defini juntos a
declaração da visão, missão, valores e as metas de RVR. Determinar como elas podem ser alcançadas.
Examinar o organograma para assegurar que a atual estrutura é capaz de suportar os objetivos de RVR.
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Responsabilidades da liderança pela qualidade na firma
Objetivo
Descrever as responsabilidades da firma de promover cultura
interna focada no controle de qualidade

Referência primária
NBC PA 01, itens 18 e 19

Visão geral
A NBC PA 01, itens 18 e 19, afirma:
18. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para promover uma cultura interna que
reconheça que qualidade é essencial na execução dos trabalhos. Essas políticas e procedimentos devem
requerer que o presidente da firma (sócio diretor ou equivalente) ou, se apropriado, a diretoria executiva
da firma (ou equivalente) assuma a responsabilidade final pelo sistema de controle de qualidade da
firma (ver itens A4 e A5 da NBC PA 01).
19. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos de modo que qualquer pessoa a quem o
presidente ou a diretoria executiva atribui a responsabilidade operacional pelo sistema de controle de
qualidade tenha experiência e capacidade suficiente e apropriada e autoridade necessária para assumir
essa responsabilidade (ver item A6 da NBC PA 01).
O exemplo vem de cima
RVR e equipe decidem sobre todos os assuntos chave relacionados à RVR e sua prática profissional. As
atitudes de RVR e as mensagens para a equipe constituem a cultura comumente chamada de “o
exemplo vem de cima (*)”. Esse exemplo deve transmitir qualidade do trabalho e uma cultura de
controle de qualidade.
(*) Para mais orientação sobre como criar a cultura “o exemplo vem de cima” pode ser obtida na publicação do IFAC “Tone
at the Top and Audit Quality” que pode ser baixada gratuitamente no site do IFAC. (Esse documento não foi traduzido para o
português).

O sócio é responsável por liderar e promover cultura de controle de qualidade na RVR e por fornecer e
manter o manual de controle de qualidade de RVR e todas as outras ajudas práticas e orientações
necessárias para suportar a qualidade dos trabalhos. O compromisso de RVR com essas metas é
fundamental se a RVR espera ter sucesso no desenvolvimento e na manutenção do controle da sua
qualidade.
O sócio é responsável por determinar a estrutura operacional e de relatórios de RVR. Além disso, RVR
acompanha sistematicamente todos os elementos do sistema de controle de qualidade. RVR se mantêm
atualizado em relação às obrigações profissionais e regulamentares e é responsável por todas as
funções da sua prática. Essas funções incluem administração de escritório, independência, conflito de
interesse, confidencialidade, controle de qualidade, tecnologia da informação e recursos humanos.
A autoridade para desenvolver políticas e procedimentos e implementá-los de maneira lógica
acompanha essas responsabilidades.
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RVR tem a responsabilidade final e responde perante a sua firma por suas respectivas funções de
supervisão, conforme definido na declaração da política geral de RVR sobre controle de qualidade, no
manual de controle de qualidade e nos contratos sociais. (Além disso, cada sócio deve assumir a
responsabilidade pela qualidade de todos os trabalhos de auditoria para os quais esse sócio é designado
(NBC TA 220 (R2) item 8 e item A3).
RVR pode delegar funções específicas e autoridade a outros membros de nível sênior ou parceiros, mas
permanece responsável por seus respectivos papéis de supervisão.
Independentemente de quem é responsável pelo sistema de controle de qualidade, o sócio deve estar
ciente de que as considerações comerciais de RVR não suprimem as responsabilidades da administração
pela qualidade; que avaliação, remuneração e promoção demonstram o valor dado à qualidade; e que
são alocados recursos suficientes para desenvolver, documentar e suportar políticas e procedimentos de
controle de qualidade.
Em reuniões de equipe regularmente programadas, RVR e demais profissionais são lembrados de aderir
às políticas e aos procedimentos de controle de qualidade de RVR e de utilizar as ferramentas
disponíveis para auxiliar as equipes de trabalho a cumprir os requisitos. Solicite comentários e sugestões
para aprimoramentos e reserve tempo para perguntas. Essas reuniões também podem ser usadas como
veículo de comunicação do reconhecimento e das recompensas disponíveis aos sócios e à equipe que
demonstram compromisso com o sistema de controle de qualidade da firma.
Pirâmide da responsabilidade pela liderança
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Parte II
Metodologia de Auditoria
Tool de Auditoria
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Metodologia de Auditoria
Tool de Auditoria
Etapas

Referência às NBC TA e PA

Introdução
1. Normas de Auditoria Esclarecidas
2. Auditoria Baseada em Riscos – Visão Geral
3. Ética, NBC TAs e Controle de Qualidade

NBC TA 200 (R1)
Múltiplas NBC TA 200 (R1)
NBC PA 01, NBC TAs 260 (R2), 200 (R1) e
220 (R2)

Solicitação de Comentários
4. Como Usar esta Ferramenta
5. Introdução aos Estudos de Casos

Ver introdução
Ver exemplos de papéis de trabalho

FASE I: Avaliação de Riscos
6. Avaliação de Riscos – Visão Geral

Ver introdução

Atividades Preliminares
7. Aceitação e Continuação de Trabalho

NBC PA 01, NBC TAs 210 (R1), 220 (R2) e
300 (R1)

Planejamento da Auditoria
8. Estratégia Global de Auditoria
9. Determinação e Utilização de Materialidade
10. Discussões da Equipe de Auditoria

NBC TA 300 (R1)
NBC TAs 320 (R1) e 450 (R1)
NBC TAs 240 (R1), 300 (R1) e 315 (R1)

Realização de Procedimentos de Avaliação de Riscos
11. Riscos Inerentes – Identificação
12. Riscos Inerentes – Avaliação
13. Riscos Significativos

NBC TAs 240 (R1) e 315 (R1)
NBC TAs 240 (R1) e 315 (R1)
NBC TAs 240 (R1), 315 (R1) e 300 (R1)
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14. Entendimento do Controle Interno
15. Avaliação de Controles Internos
16. Comunicação de Deficiências de Controle
Interno
17. Conclusão da Fase de Avaliação de Riscos

NBC TAs 240 (R1) e 315 (R1)
NBC TA 315 (R1)
NBC TA 265
NBC TA 315 (R1)

FASE II: Resposta aos Riscos
18. Resposta aos Riscos – Visão Geral
19. Plano de Auditoria
20. Determinação da Extensão dos Testes
21. Partes Relacionadas
22. Eventos Subsequentes
23. Continuidade Operacional
24. Resumo dos Requisitos de Outras Normas de
Auditoria
25. Documentação do Trabalho Executado
26. Representações Formais

NBC TA 330 (R1)
NBC TAs 260 (R2), 300 (R1), 330 (R1) e
500 (R1)
NBC TAs 330 (R1), 500 (R1) e 530
NBC TA 550
NBC TA 560 (R1)
NBC TA 570
NBC TAs 250, 402, 501, 510 (R1), 600
(R1), 610, 620 e 720
NBC TAs 230 (R1) e 500 (R1)
NBC TA 580 (R1)

FASE III: Relatório
27. Relatório – Visão Geral
28. Avaliação da Evidência de Auditoria
29. Comunicação com os Responsáveis pela
Governança
30. Formação da Opinião sobre as
Demonstrações Contábeis
31.Comunicação dos Principais Assuntos de
Auditoria no Relatório do Auditor Independente
32. Modificações no Relatório de Auditoria
33. Parágrafos de Ênfase e Parágrafos de Outros
Assuntos
34. Informações Comparativas
35. Outras Informações
36. Propósitos Especiais
37. Quadros Isolados, Elementos, Contas ou
Itens Específicos
38. Demonstrações Contábeis Condensadas

NBC TA 700
NBC TAs 220 (R2), 330 (R1), 450 (R1),
520 e 540 (R1)
NBC TAs 260 (R2) e 450 (R1)
NBC TA 700
NBC TA 701
NBC TA 705
NBC TA 706
NBC TA 710 (R1)
NBC TA 720
NBC TA 800
NBC TA 805
NBC TA 810
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Introdução
Este Manual de Auditoria apresenta um modelo sugerido para a documentação e evidenciação de
trabalhos de auditoria independente.
Estão inseridos papéis de trabalho de auditoria específicos, a partir de exemplos extraídos de trabalhos
de auditoria. Determinadas informações foram eliminadas ou modificadas quando da preparação dos
papéis de trabalho de auditoria para manter a confidencialidade dos trabalhos utilizados na elaboração
deste Manual de Auditoria.
Esses papéis de trabalho de auditoria têm como objetivo permitir uma visão ampla do processo de
auditoria, cobrindo as 3 fases desse processo:
Fase I: Avaliação de Riscos – Fase II: Respostas aos Riscos – Fase III: Relatório.
O qual inicia com o entendimento e a formalização dos termos do trabalho de auditoria a ser realizado e
termina com a obtenção da Carta de Representação da Administração e a emissão e entrega dos
Relatórios de Auditoria, conforme requerido pelas Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria.
Os papéis de trabalho de auditoria estão distribuídos em 4 Pastas de Trabalho de Auditoria (PTAs):
Cada uma destas pastas tem um conteúdo, que pode estar composto por índices ou documentos básicos
referentes ao projeto auditado, cujas características básicas e natureza estão descritas nos modelos sugeridos de
planejamento da auditoria e de papéis de trabalho das áreas abrangidas pela auditoria, informações obtidas da
Administração da entidade auditada e de terceiros durante o processo de auditoria.

i.

PASTA PERMANENTE (PP)

ii.

PASTA DE ANEXOS (PA)

iii. PASTA CORRENTE (PC)
iv.

PASTA DE RELATÓRIOS (PR)
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PASTA PERMANENTE (PP)
Esta pasta contém dados de origem permanente sobre a entidade auditada e o trabalho de auditoria em
si, que normalmente valem por vários períodos de auditoria; no entanto, a sua revisão e atualização
devem ser feitas no mínimo a cada período de auditoria.
O índice abaixo sugerido serve como fonte de referência dos documentos inseridos no decorrer dos
trabalhos de auditoria, e podem ser alterados, suprimidos ou acrescidos de outros dados específicos do
trabalho em execução.
i.

PASTA PERMANENTE (PP)
Dados da entidade auditada:

Ref.
PP 1
PP 2
PP 3
PP 4

PP 5
PP 6

PP 7

PP 8
PP 9

PP 10

PP 11

Tópico

Comentários e Observações

1. Nome legal completo da entidade.
1. Endereço da sede legal e outras
unidades e filiais.
1. Tipo de negócio/atividade
vinculada.
1. Cópia dos instrumentos legais de
criação da entidade e atos de
nomeação de diretores, gerentes etc.
1. Organograma da entidade.
1. Relação dos diretores e
funcionários categorizados com as
respectivas funções executivas.
1. Vistas e assinaturas de diretores,
gerentes etc e cópias ou resumo de
procurações.
1. Número e relação de funcionários
por área da entidade.
1. Relação das entidades
controladas, coligadas etc. Para os
casos que se fizerem necessário,
replicar os itens acima mencionados:
1, 2, 3, 6, 7 e 8.
1. Advogados da Entidade (incluir os
das entidades controladas, coligadas
etc).
1. Relação de Convênios firmados e
resumo de suas principais
características.
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i.

PASTA PERMANENTE (PP)

Dados sobre o projeto auditado:
Ref.
PP 12
PP 13
PP 14
PP 15

PP 16
PP 17
PP 18
PP 19
PP 20
PP 21

PP 22

PP 23
PP 24

Tópico

Comentários e Observações

1. Contratos de Empréstimo em inglês.
1. Contratos de Empréstimo em
português.
1. – Informações do Projeto
1. Aditivos contratuais, memorandos,
cartas ou e-mails sobre a prorrogação
ou modificações importantes aos
contratos de Empréstimo.
1. Plano de Aquisições.
1. Manual Operacional.
1. Plano Operacional Anual (Ano I,
Ano II, Ano III, Ano IV)
1. Dados sobre o Sistema de Gestão
adotado.
1. Dados sobre o Sistema de
Contabilidade adotado.
1. Identificação e Avaliação dos Riscos
de Distorção Relevante por meio do
Entendimento da Entidade e de seu
Ambiente (Levantamento das rotinas
operacionais – fluxogramas ou
narrativas, por exemplo, ciclo de
Compras, contas a pagar e
pagamentos).
1. Questionário de Controles Internos
- QCI (ex: Compras, contas a pagar e
pagamentos).
1. Relatórios de Auditoria de
exercícios anteriores.
Questionário de Controles Internos QCI

Notas:
A. Os dados desta pasta são confidenciais.
B. Esta pasta deve sofrer pelo menos uma revisão a cada período de auditoria, e modificações sempre que
estas forem do conhecimento do auditor. Não deve inutilizar arquivos de auditorias anteriores
(eletrônicos, em papel ou outros meios) em função das revisões e/ou atualizações subsequentes. Os
papéis de trabalhos devem ser retidos por pelo menos cinco anos para cumprir com as exigências da
norma de retenção papéis de trabalho ou períodos superiores para atender requerimentos específicos.
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PASTA DE ANEXOS (PA)
Esta pasta é preparada para cada período de execução do serviço e a sua função é permitir o controle
pleno da auditoria. Alguns dados ou anexos podem ser aproveitados no período seguinte.
Outros anexos podem ser inseridos, adaptando-se à situação de cada trabalho e/ou da entidade
auditada. Esta pasta é preparada para cada período de execução do serviço e a sua função é
documentar toda a auditoria através de papéis de trabalho, notas, observações, comentários e
quaisquer informações úteis e de interesse para a fundamentação da opinião a ser emitida.
Em cada área ou seção, deve haver um programa de auditoria específico, a base de dados sob a
auditoria (ex: demonstrações financeiras, compras, contas a pagar e pagamentos, etc.), o objetivo do
programa, critérios de seleção da amostra testada ou a ser testada, os trabalhos executados e a sua
conclusão.
Os pontos de auditoria a serem reportados para a Pasta de Anexos – PA (pontos que podem afetar a
opinião do Auditor, comentários relativos ao sistema de controles internos, e outros) devem ser
referenciados permitindo o seu correto cruzamento com as respectivas áreas ou seções que suportam
esses pontos de auditoria.
ii
No
1

2

3

4

5
6
7

Anexo

PASTA DE ANEXOS (PA)
Comentários e Observações

Planejamento da Auditoria:
a. Estratégia Global de Auditoria;
b. Plano de Auditoria Detalhado
Avaliação dos aspectos éticos e de
conflitos de interesse e Declaração
de Independência
Aceitação e continuidade do cliente
e/ou trabalho e concordância com
os termos do trabalho a ser
realizado
Carta de pedido / solicitação de
análises, documentos e informações
/ Comunicado de Auditoria à
Entidade
Controle do tempo despendido
Controle da Qualidade do Trabalho
Responsabilidade do Auditor em
Relação à Fraude
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8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18
19

20
21
22
23

24

25
26

Consideração de Leis e
Regulamentos
Comunicação com os Responsáveis
pela Governança
Comunicação de deficiências dos
controles internos
Resposta do Auditor aos Riscos
Avaliados
Considerações de Auditoria para a
Entidade que utiliza Organização
Prestadora de Serviços
Avaliação das Distorções
Identificadas:
1.
Ajustes e reclassificações
sugeridos
2.
Pontos de auditoria com
possíveis reflexos na opinião do
Auditor
Considerações Específicas para Itens
Selecionados (Estoques e
Contingências)
Confirmações Externas
Trabalhos Iniciais: Saldos Iniciais
Procedimentos Analíticos
Amostragem em Auditoria
Auditoria de Estimativas Contábeis,
Inclusive do Valor Justo e
Divulgações Relacionadas
Partes Relacionadas
Exame de Eventos Subsequentes
Continuidade operacional
Representações Formais (ex: Carta
de Representação da
Administração)
Considerações Especiais – Auditorias
de Demonstrações Contábeis de
Grupos, incluindo o Trabalho dos
Auditores dos Componentes.
Utilização do Trabalho de
Auditoria Interna
Utilização do Trabalho de
Especialistas
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PASTA CORRENTE (PC)
Esta pasta é preparada para cada período de execução do serviço e a sua função é documentar toda a
auditoria através de papéis de trabalho, notas, observações, comentários e quaisquer informações úteis
e de interesse para a fundamentação da opinião a ser emitida.
Em cada área ou seção, deve haver um programa de auditoria específico, a base de dados sob a
auditoria (ex: demonstrações financeiras, compras, contas a pagar e pagamentos, etc.), o objetivo do
programa, critérios de seleção da amostra testada ou a ser testada, os trabalhos executados e a sua
conclusão.
Os pontos de auditoria a serem reportados para a Pasta de Anexos – PA (pontos que podem afetar a
opinião do Auditor, comentários relativos ao sistema de controles internos, sobre dos processos de
compras, contas a pagar e pagamentos e outros) devem ser referenciados permitindo o seu correto
cruzamento com as respectivas áreas ou seções que suportam esses pontos.
iii.
Ref.

Área ou Seção

PASTA CORRENTE (PC)
Comentários e Observações

A - Demonstrações Financeiras Consolidadas: Ativo
A

Programa de Auditoria

A1

Balanço Patrimonial

ATIVO
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes e
outras
Estoques
Ativo não-circulante
Investimento em coligada
Imobilizado
Ativos intangíveis
Imposto diferido ativo
Total do ativo
A2
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B – Demonstrações Financeiras Consolidadas: Passivo e Patrimônio Líquido
B

Programa de Auditoria

B1

PASSIVO E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
Passivo circulante
Saque a descoberto em banco
Contas a pagar a fornecedores
Juros a pagar
Imposto corrente passivo
Provisão para obrigações de
garantia
Parcela corrente de obrigações
de benefícios aos empregados
Parcela corrente de obrigações
de arrendamentos financeiros
Passivo não-circulante
Empréstimo bancário
Obrigações de benefícios aos
empregados de longo prazo
Obrigações de arrendamentos
financeiros
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Lucros acumulados
Total do passivo e patrimônio
líquido

B2
C – Demonstração Consolidada de Resultado e do Resultado Abrangente
C

Programa de Auditoria

C1

Demonstração de
Resultado e do Resultado
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Abrangente
Receita
Custo de vendas
Lucro bruto
Outras receitas
Custos de distribuição
Despesas administrativas
Outras despesas
Custos financeiros
Lucro antes de impostos
Despesa com imposto sobre
a renda
Lucro do exercício

D - Demonstração Consolidada de Fluxos de Caixa

D

Programa de Auditoria

D.1

Demonstração de Fluxos de
Caixa

Fluxos de caixa de
atividades operacionais
Lucro do exercício
Ajustes de receitas e
despesas que não envolvem
caixa:
Despesas financeiras que
não envolvem caixa
Despesa de imposto sobre a
renda que não envolve
caixa
Depreciação do imobilizado
Perda por redução ao valor
recuperável
Amortização de intangíveis
Fluxo de caixa incluído em
atividades de investimento:
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Ganho na venda de
equipamentos
Variação nos ativos e
passivos operacionais
Aumento (diminuição) nas
contas a receber de clientes
e outras
Diminuição (aumento) em
estoques
Aumento (diminuição) nas
contas a pagar a
fornecedores
Aumento nos benefícios a
pagar a empregados,
correntes e de longo prazo.
Caixa líquido de atividades
operacionais
Fluxos de caixa de
atividades de Investimento
Receita da venda de
equipamentos
Compras de equipamentos
Caixa líquido utilizado em
atividades de investimento
Fluxos de caixa de
atividades de
Financiamento
Pagamento de passivos de
arrendamento financeiro
Amortização de
empréstimos
Dividendos pagos
Caixa líquido aplicado em
atividades de financiamento
Aumento (redução)
líquido(a) em caixa e
equivalentes de caixa
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Caixa e equivalentes de
caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de
caixa no final do exercício

E – Demonstração Consolidada das Mutações do Patrimônio Líquido:
E.1

Programa de Auditoria –

E.2
F - Notas Explicativas Consolidadas:
F

Programa de Auditoria –

F1

Políticas contábeis e notas
explicativas às
demonstrações financeiras
1. Informações gerais
2. Base de elaboração e
políticas contábeis
Base de consolidação
Investimentos em coligadas
Reconhecimento de
receitas
Custos de empréstimos
Imposto sobre a renda
Imobilizado
Ativos intangíveis
Perda por redução ao valor
recuperável de ativos
Arrendamentos
Estoques
Contas a pagar a
fornecedores
Empréstimos bancários e
saques a descoberto em
bancos
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Benefícios aos empregados
– pagamento por tempo de
serviço
Provisão para obrigações de
garantia
3. Principais fontes de
incerteza na estimativa
Pagamentos por tempo de
serviço
4. Restrição sobre o
pagamento de dividendos
5. Receita
6. Outras receitas
7. Custos financeiros
8. Lucro antes de impostos
9. Despesa com imposto
sobre a renda
10. Contas a receber de
clientes e outras
11. Estoques
13. Imobilizado
14. Ativos intangíveis
Software:
15. Impostos diferidos
16. Saque a descoberto em
banco e empréstimo
bancário
93
Manual Global de Auditoria – MGA – RVR
RVR não se responsabiliza pelo uso deste material por terceiro. Consulte o seu Assessor Técnico antes de tomar decisão.

RVR.com.br

Roberto Vilela Resende
+55 (11) 99255 – 4115
Av. Macuco, 550 – 101
São Paulo, SP – 04523-001
Roberto@RVR.com.br

17. Contas a pagar a
fornecedores
18. Provisão para
obrigações de garantia
19. Obrigação de benefícios
aos empregados –
pagamentos por tempo de
serviço
20. Obrigações em
arrendamentos financeiros
21. Compromissos em
arrendamentos
operacionais
22. Capital social
23. Caixa e equivalentes de
caixa
24. Passivos contingentes
25. Eventos após o final do
período de relatório
26. Transações com partes
relacionadas
27. Aprovação de
demonstrações financeiras
F2

F – Ciclo de Compras, Contas a Pagar e Pagamentos:
F

Programa de Auditoria –

F1
G – Ciclo de Vendas, Contas a Receber e Recebimentos:
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G

Programa de Auditoria –

G1
H – Ciclo de Folha de Pagamento e Encargos sociais a Pagar:
H

Programa de Auditoria –

H1
I - Outros Assuntos (ex: memo de visita de campo):

PASTA DE RELATÓRIOS (PR)
Esta pasta é preparada para cada período de execução do serviço e a sua função manter arquivada
cópias de cada relatório de auditoria final emitido e assinado. Uma das cópias dos relatórios de auditoria
deve ser referenciada para os respectivos papéis de trabalho que suportam os relatórios de auditoria
emitidos.
Essas cópias de relatórios de auditoria também serão úteis para os trabalhos de auditoria do período
seguinte para verificar, por exemplo, se os assuntos levantados no período corrente foram resolvidos ou
ainda continuam pendentes.
iv. PASTA DE RELATÓRIOS (PR)
Ref.
R1

R2

Área ou Seção

Comentários e Observações

Relatório dos auditores independentes
sobre as Demonstrações Financeiras
(Balanço Patrimonial, Demonstração de
Resultado do Exercício e do Resultado
Abrangente, Demonstração dos Fluxos
de Caixa, Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido e Notas
Explicativas).
Relatório circunstanciado dos auditores
independentes sobre o sistema de
controles internos em conexão com a
auditoria das demonstrações
financeiras básicas.
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R3

R4

R5

R6

R7

Relatório de asseguração limitada dos
auditores independentes sobre as
Demonstrações Financeiras
Responsabilidade do Auditor em
Relação a outras informações incluídas
em Documentos que Contenham
Demonstrações Contábeis Auditadas
Considerações Especiais – Auditorias de
Demonstrações Contábeis Elaboradas
de Acordo com Estruturas Conceituais
de Contabilidade para Propósitos
Especiais
Considerações Especiais – Auditoria de
Quadros Isolados das Demonstrações
Contábeis e de Elementos, Contas ou
Itens Específicos das Demonstrações
Contábeis
Trabalhos para a Emissão de Relatório
sobre Demonstrações Contábeis
Condensadas
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PLANEJAMENTO DA AUDITORIA (NBC TA 300 (R1))
Programa Urbano Ambiental ABCD

1 – DADOS DA ENTIDADE:
Nome: Prefeitura do Município de ABCD / Unidade de Gerenciamento do Programa-UGP
Data base da Auditoria: 31/12/20X1
Período abrangido pela Auditoria: 01/01/20X1 a 31/12/20X1
Tipo do serviço:
• Auditoria das Demonstrações Financeiras Básicas e suas Notas Explicativas:




Demonstração dos Fluxos de Caixa;
Demonstração dos Investimentos Acumulados;
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Básicas.

• Auditoria do sistema de controles internos em conexão com a auditoria das demonstrações
financeiras básicas.
• Auditoria de cumprimento das cláusulas contratuais de caráter contábil e financeiro do Programa.
•Asseguração limitada sobre o exame integrado dos processos de aquisições e solicitações/justificativas
de desembolso.

2 – OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO
 auxiliar o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas importantes da auditoria;
 auxiliar o auditor a identificar e resolver tempestivamente problemas potenciais;
 auxiliar o auditor a organizar adequadamente o trabalho de auditoria para que seja
realizado de forma eficaz e eficiente com aderência às normas profissionais;
 auxiliar na seleção dos membros da equipe de trabalho com níveis apropriados de
capacidade e competência para responderem aos riscos esperados e na alocação
apropriada de tarefas;
 facilitar a direção e a supervisão dos membros da equipe de trabalho e a revisão do seu
trabalho;
 auxiliar, se for o caso, na coordenação do trabalho realizado por outros auditores e
especialistas.
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3 – REQUISITOS DE INDEPENDÊNCIA
Todos os auditores envolvidos neste trabalho devem preencher a Declaração de Não Impedimento
constante do Anexo 9 da Pasta de Anexos.

4 – ATIVIDADES PRELIMINARES DO TRABALHO DE AUDITORIA
Antes do início do trabalho o auditor deve realizar as seguintes atividades:
 definir a concordância com os termos do trabalho de auditoria da Entidade, conforme exigido
pela NBC TA 210 (R1), itens 9 a 13 (ver itens A5 a A7) e modelo sugerido no Anexo 8 da Pasta de
Anexos, com antecedência suficiente para receber uma via assinada pela Administração;
 realizar os procedimentos de aceitação e continuidade de relacionamento com a entidade
jurisdicionada e trabalhos de auditoria exigidos pela NBC TA 220 (R2) – Controle de Qualidade da
Auditoria de Demonstrações Contábeis, itens 12 e 13, que sejam aplicáveis a auditoria de
projetos;
 Ler e familiarizar com as normas e regras específicas elaboradas pelo Banco relativas a projetos
por ele financiados para as áreas de Desembolsos, apresentação de Pedidos de Saques, Seleção
de Consultores, Aquisições e outras.

5 – CONTROLE DE QUALIDADE DO TRABALHO DE AUDITORIA
 A auditoria a ser executada deverá estar de acordo com as normas profissionais e técnicas além
das exigências legais e regulatórias quando aplicáveis;
 Os relatórios emitidos pelo auditor deverão ser apropriados para as circunstâncias.
 Certificar que a Lista de Verificação do Cumprimento do Processo de Auditoria constante do
Anexo 12 Controle da Qualidade do Trabalho da Pasta de Anexos, foi preenchida e atende ao
processo de qualidade definido em atendimento à NBC TA 220 (R2).
 Certificar que antes da emissão do relatório de auditoria, outro profissional com experiência em
trabalhos semelhantes, mas não envolvido diretamente no mesmo trabalho, exerceu o controle
de qualidade do trabalhado executado, revisando a minuta do relatório e outros aspectos
relevantes do trabalho.

6 – DADOS DA ENTIDADE AUDITADA E DO PROJETO
A Prefeitura do Município de ABCD assinou com o Banco um contrato (Acordo de Empréstimo nº
1234/OC-BR) no valor US$ 56.700.000,00 para execução do Programa Urbano Ambiental ABCD, no
montante de US$ 94.500.000,00 milhões, sendo o valor da contra-partida local de US$37.800.000,00. O
Projeto será implementado em cinco anos (de 20X1 a 20X5). Esta auditoria abrange o período de doze
meses de jan/20X1 a dez/20X1.
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O Programa Urbano Ambiental ABCD (PUAM) corresponde a um conjunto de ações a serem
desenvolvidas e implantadas pela Prefeitura Municipal de ABCD (PM ABCD), por meio de uma Unidade
de Gerenciamento do Programa (UGP), focadas essencialmente na questão ambiental e sua
sustentabilidade.
A área de intervenção do PUAM está voltada para a bacia hidrográfica do Ribeirão ABCD que drena
aproximadamente 70% do Município e sofre com problemas como edificações em área de preservação,
processos erosivos, lançamentos irregulares de efluentes, disposição de resíduos sólidos ao longo dos
vales e falta de proteção adequada para as áreas de recarga dos lençóis freáticos.
O PUAM prevê ações de caráter estrutural em toda a extensão urbana do Ribeirão ABCD e do Córrego
ABCD (principal afluente do Ribeirão ABCD), através da implantação de um Parque Linear
acompanhando esses dois cursos d’água (em ambas as margens) e da criação de dois Parques
Ambientais Urbanos (o Parque ABCD de Cima e o Parque ABCD de Baixo).
Além disso, dentro da área de abrangência estão previstas obras de infraestrutura urbana e social, tais
como pavimentação, drenagem, iluminação, escolas (de ensino básico e de ensino fundamental),
unidades básicas de saúde, centros comunitários, quadras poliesportivas, praças, bem como a
regularização urbana e o reassentamento de famílias e negócios em áreas de risco.
Soma-se a isso o elemento de sustentabilidade social e ambiental, a ser obtido mediante investimentos
internos na Prefeitura do ABCD, em equipes ou em estrutura física, visando melhorar a capacidade
operacional e de gestão do município, de modo a garantir os meios institucionais de promover a
participação efetiva da comunidade no estabelecimento de condições necessárias para a
sustentabilidade das ações incluídas no PUAM.
É importante salientar que inicialmente a área de influência do PUAM compreendia cerca de 90 bairros.
Este número, ainda sujeito a alterações (ver informação a seguir), resulta de novos cadastramentos
efetivados pela PM ABCD, de ajustes da divisão geopolítica da área, da regularização de áreas já
ocupadas e da existência de glebas ainda disponíveis para loteamento.
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Quadro.1 – Síntese das metas do Programa, por componente.
Componente
Organização
Urbano
Ambiental

Consolidação da
Infraestrutura
de Bairros

Sustentabilidade
Social e
Ambiental

Metas


Implantação de um parque linear incluindo a reabilitação e implantação
de sistemas de drenagem, bem como a recuperação das áreas degradadas,
com ênfase na proteção das condições naturais leitos do Ribeirão ABCD e do
Córrego ABCD (e alguns de seus afluentes);
 Implantação de dois parques ambientais urbanos: Parque ABCD de Cima,
com 25,5ha de área e localizado junto à nascente do Córrego ABCD, e Parque
ABCD de Baixo, com 10,2 ha, situado na encosta do Morro do ABCD em área
adjacente ao Ribeirão ABCD; e
 Reassentamento e regularização urbana, por meio de relocação de
famílias e negócios em áreas a serem utilizadas para implantação dos
parques.
 Implantação de cerca de 10 km de pavimentação, incluindo dispositivos
de drenagem pluvial;
 Implantação de iluminação em vias públicas, incluindo melhoria de
dispositivos existentes;
 Construção e aquisição de equipamentos para seis unidades de ensino:
três Escolas Municipais de Tempo Integral (EMTI) e três Centros Municipais
de Ensino Infantil (CMEI); e
 Construção e aquisição de equipamentos para seis unidades de saúde:
quatro Unidades de Atenção Básica à Saúde da Família (UABSF), um Centro
de Atenção Integral à Saúde (CAIS) e um Centro de Apoio Psicossocial (CAPS).
 Elaboração de estudos específicos e mecanismos para fortalecimento da
gestão social ambiental, para manejo sustentável de áreas protegidas e para
gestão de resíduos sólidos;
 Implantação de sistemas para o monitoramento (físico e ambiental) e
para a manutenção das obras implantadas;
 Capacitação de pessoal e corpo técnico funcional da PM ABCD.
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O PUAM é, portanto, composto por três vertentes/componentes, a saber: (i) organização urbano
ambiental, (ii) consolidação da infraestrutura de bairros da área de abrangência do Programa, (iii)
sustentabilidade social e ambiental. Sua área de abrangência abriga cerca de 130 bairros vizinhos aos
dois parques urbanos ou ao parque linear que se estende por 24 km ao longo das margens do Córrego
ABCD e do Ribeirão ABCD.
O ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº 1234/OC-BR prevê a execução de suas atividades no período de 1 de
janeiro de 20X1 (data da assinatura do Acordo de Empréstimo) com a data de encerramento para 31 de
dezembro de 20X5 (cinco anos), com a utilização de recursos totais equivalentes a US$ 94,500 milhões,
sendo o financiamento do Banco da ordem de US$56,700 milhões (89%) e outros US$37,800 milhões de
responsabilidade da Prefeitura, conforme detalhado a seguir por categorias de gastos:
Banco

Local

Total

US$ mil

US$ mil

US$ mil

%

Categorias

1

Engenharia e Administração

9.450,00

3.500,00

8.200,00

8,7%

1.1

Unidade Executora

1.200,00

1.300,00

2.500,00

2,6%

1.2

Gerenciamento e Supervisão de Obras

6.100,00

1.700,00

4.200,00

4,4%

1.3

Estudos e Projetos

2.150,00

500,00

1.500,00

1,7%

2

Custos Diretos

45.500,00

18.800,00

64.300,00

68,0%

2.1

Ordenamento Urbano Ambiental

30.900,00

10.100,00

41.000,00

43,4%

2.1.1

Obras

27.900,00

6.100,00

34.000,00

36,0%

2.1.2

Reassentamento e regularização urbana

3.000,00

4.000,00

7.000,00

7,4%

2.2

Consolidação da Infraestrutura de Bairros

11.000,00

8.000,00

19.000,00

20,0%

2.2.1

Pavimentação, drenagem e iluminação das ruas

1.000,00

3.000,00

4.000,00

4,2%

2.2.2

Escolas

4.500,00

2.000,00

6.500,00

6,9%

2.2.3

Centros de Saúde

4.500,00

2.000,00

6.500,00

6,9%

2.2.4

Obras solicitadas pela comunidade

1.000,00

1.000,00

2.000,00

2,0%

2.3

Sustentabilidade Social e Ambiental

3.600,00

700

4.300,00

4,6%

2.3.1

Fortalecimento da gestão social ambiental

1.800,00

500,00

2.300,00

2,4%

2.3.2

Comunicação social e educação ambiental

800

200,00

1.000,00

1,1%

2.3.3

Gestão da manutenção viária

1.000,00

0,00

1.000,00

1,1%

3

Custos Concorrentes

1.500,00

7.500,00

9.000,00

9,5%
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Banco

Local

US$ mil

US$ mil

Total

Categorias

3.1

Auditoria, Avaliação e Monitoramento

3.2

Terrenos

4

US$ mil

%

1.500,00

500,00

2.000,00

2,1%

0,00

7.000,00

7.000,00

7,4%

Sem Destinação Específica

250,00

2.000,00

7.000,00

7,4%

4.1

Imprevistos

250,00

2.000,00

4.000,00

4,2%

4.2

Escalonamento de Custos

0,00

0,00

3.000,00

3,2%

5

Custos Financeiros

0,00

6.000,00

6.000,00

6,3%

5.1

Juros

0,00

5.600,00

5.600,00

5,9%

5.2

Comissão de Crédito

0,00

400,00

400,00

0,4%

5.3

Fundo de Inspeção e Vigilância – FIV

0,00

0,00

0,00

0,0%

56.700,00

37.800,00

94.500,00

100%

TOTAL

Os Relatórios Financeiros Intermediários (trimestrais/anuais), no formato acordado com o Banco podem
ser considerados como base para a auditoria, sendo considerados como os Demonstrativos Financeiros
Básicos, os do quarto trimestre de 20X1 (outubro a dezembro/20X1), que integrarão o Relatório de
Auditoria.

MATRIZ DE PLANEJAMENTO:
A Matriz de Planejamento a seguir serve apenas como “Modelo Ilustrativo”, devendo ser adaptada às
circunstâncias de cada de trabalho, de acordo com as necessidade e aplicabilidade específicas das áreas
apropriadas, para ser adotada no decorrer da auditoria:
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7 – ORGANIZAÇÕES ADMINISTRATIVA E LEGAL
Foi formalmente criada a Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP, responsável pela
implementação do Projeto, que opera nas instalações da Prefeitura, dentro da estrutura da Secretaria
de Planejamento do Município – SEPLAM. Ver documentação específica na Pasta Permanente em PP4.

8 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Os recursos do Projeto serão aplicados de acordo com normas e regras próprias estabelecidas pelo
Banco e previstas no Acordo de Empréstimo, observado o PA – Plano de Aquisições, disponível na Pasta
Permanente em PP 16 (consultar também o Manual Operacional em PP17 e Plano Operativo Anual –
POA em PP18). Leis e dispositivos legais brasileiros devem ser observados nas operações e atividades do
Programa.
As aquisições de bens, a contratação de consultores e a contratação de obras serão realizadas de acordo
com as normas e diretrizes do Banco, e com o estipulado no Acordo de Empréstimo. Qualquer desvio
destes procedimentos deve ser previamente aprovado pela UGP e pelo Banco antes de iniciar o
processo licitatório. A critério da UGP e mediante prévio entendimento com o Banco, a legislação
brasileira (Lei 8.666/93 e posteriores) poderá ser empregada para algumas aquisições.

9 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO E CONTABILIDADE – SISTEMAS DE CONTROLES
GERENCIAIS E NÍVEL DE INTEGRAÇÃO
O sistema geral de informações é denominado SIG – Sistema de Informações Gerenciais, que é
composto por módulos operacionais. Para o gerenciamento das informações financeiras e contábeis é
utilizado o “Módulo Financeiro e Contábil do SIG”.
Esse sistema que vem sendo utilizado pela UGP foi desenvolvido pelo consórcio de gerenciamento do
Programa, que também tem sido responsável pela manutenção. O sistema está em operação desde
março de 20X1, conforme condições previstas no contrato de empréstimo. O módulo financeiro tem
sido objeto de manutenções periódicas para incorporação de informações e relatórios requeridos pela
UGP e pelo Banco.
O acompanhamento das movimentações financeiras é realizado mediante checagem dos documentos
originais e lançamento manual das informações no SIG. A partir dos dados cadastrados o sistema
preenche os relatórios internos padronizados, relatórios estes que podem ser impressos ou exportados
para outros softwares, como o MS Excel.
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O “Módulo Financeiro e Contábil do SIG” faz o controle e acompanhamento dos lançamentos contábeis
do Programa, registrando todos os eventos de movimentação financeira, permitindo o controle do
Fundo Rotativo, incluindo a elaboração de justificativas de gastos e pedidos de reposição de fundos.
As planilhas eletrônicas podem ser obtidas diretamente pelo SIG, no caso dos modelos já disponíveis, ou
por meio de consultas diversas aos relatórios disponíveis no Módulo Financeiro. A alimentação do
sistema é realizada pela equipe da gerenciadora e pela equipe da UGP.
A alimentação do sistema (“Módulo Financeiro e Contábil do SIG”) é realizada prioritariamente pela
equipe da gerenciadora e pode ser realizada também pela equipe da UGP, por meio de seu especialista
financeiro e/ou pela contadora.
Atualmente, a UGP tem atuado com suporte do analista de sistemas da gerenciadora no
desenvolvimento de uma versão do sistema no ambiente tecnológico da Prefeitura para realizar a
leitura e interpretação dos dados a partir dos sistemas proprietários do Município (finanças,
contabilidade, empenho, contratos, entre outros).
Os pagamentos e recebimentos são cadastrados nos sistemas da Prefeitura Municipal de ABCD, por
meio de suas Secretarias responsáveis, destacando-se a Secretaria Municipal de Finanças, a Secretaria
Municipal de Planejamento e Urbanismo, e outras secretarias ou agências participantes do Programa
(conforme Termos de Compromisso Operacional). Os lançamentos são separados tanto pela conta
Banco como pela contrapartida local.
O acesso ao “Módulo Financeiro e Contábil do SIG” possui acesso por senha individual, inclusive com
nível de hierarquia de usuários. A administração do sistema é realizada pela gerenciadora. Caso algum
usuário se ausente, não ocorre repasse de senhas, pois são individuais e intransferíveis. No caso de
férias são designados substitutos para a realização das atividades e os substitutos recebem senha
própria e individual, com perfil de acesso compatível com, a atividade a ser realizada.
O sistema de informações possui rotinas de cópias de segurança (back-up) regulares (diária e semanal)
das informações em equipamento local e do servidor de arquivos utilizados para o Programa Urbano
Ambiental ABCD.

10 – AVALIAÇÃO DO RISCO DE AUDITORIA
A estrutura da UGP conta com 15 funcionários cedidos pela Prefeitura. A contabilidade da entidade é
própria e o nível técnico do pessoal da contabilidade e dos demais setores da entidade é considerado
satisfatório. Os profissionais estão assim distribuídos:





01 Coordenador Executivo;
01 Assessor Executivo;
01 Especialista em planejamento e execução orçamentária;
01 Especialista em administração financeira;
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02 Advogados especialistas em administração pública;
01 Engenheiro especialista em obras;
01 Especialista em gestão de impactos ambientais;
01 Especialista em implantação e manejo de áreas de conservação;
01 Especialista em aspectos sociais;
01 Especialista em desenvolvimento Urbano; e,
04 auxiliares administrativos.

Adotar a Matriz de Risco conforme quadro “Modelo Ilustrativo” a seguir, fazendo as adaptações que
forem julgadas necessárias:
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10.1 – Erros e fraudes – responsabilidade do auditor (NBC TA 240 (R1))
Avaliar se as informações obtidas com os procedimentos de auditoria compreendendo a avaliação de
risco e atividades relacionadas realizadas indicam a presença de um ou mais fatores de risco de erro ou
fraude. Os fatores de risco de erro ou fraude não indicam necessariamente a sua efetiva existência.
Situações que podem indicar a ocorrência desses fatores de risco incluem:
a) Desvio de finalidade na aplicação dos recursos financeiros do Projeto;
b) Fatores de avaliação da elegibilidade dos gastos;
c) Aceitação no desvio da aplicação das condições estabelecidas nos Termos de Referência, como
materiais e bens de qualidade inferior, diferentes daqueles contratados, serviços de consultoria em
desacordo com as reais necessidades do Projeto, serviços não executados, e outros;
d) Compras por valores excessivos, de fornecedores viciados;
e) Aceitação de aditivos contratuais cuja real necessidade não fique claramente demonstrada;
f) Inexistência de bens adquiridos com recursos do empréstimo ou da contrapartida;
g) Elaboração de demonstrativos financeiros em desacordo com os padrões estabelecidos, com erros na
acumulação de valores ou nas somas de itens.
Deve ser respondido o QCI – Questionário para Avaliação de Controles Internos, nas áreas próprias
(Pasta Permanente – PP 24).
Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante por meio do Entendimento da Entidade e
do seu Ambiente.
Nos termos da NBC TA 315 (R1), o auditor deve identificar e avaliar os riscos de distorção relevante
decorrente de erro ou fraude no nível das demonstrações financeiras e no nível das afirmações por tipo
de operação, saldo contábil e divulgação a organismos interessados (Banco).
Devemos, no Certificado de Administração, incluir parágrafo confirmando que:
a) A Administração reconhece sua responsabilidade pelo desenho, implementação e manutenção do
controle interno de prevenção e detecção de fraude;
b) Que a Administração, através dos resultados da sua avaliação de risco, desconhece qualquer suspeita
de fraude envolvendo a administração, empregados com funções significativas no controle interno ou
outros, que possam afetar a Entidade e causar distorções relevantes nas demonstrações financeiras.
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10.2 – Nas considerações para a definição de Materialidade, devem ser considerados, entre outros:
10.2.1 Considerações específicas sobre entidade do setor público:
a. informações para decisões que não sejam econômicas:
i. influenciadas por lei, regulamentação ou outra autoridade;
ii. referenciais apropriados;
iii. despesas menos receita ou gastos menos recebimentos.
10.2.2 A Materialidade na Auditoria:
As seguintes considerações sobre o uso da materialidade na auditoria devem ser sempre
complementadas com consultas às NBC TAs específicas:
Na avaliação de riscos:
• Determinação da materialidade: i. para as demonstrações contábeis como um todo;
ii. para a execução da auditoria;
• Planejamento de quais procedimentos de avaliação de riscos executar;
• Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante.
Na resposta aos riscos:
• Determinação da natureza, época e extensão de procedimentos adicionais de auditoria;
• Revisões da materialidade em decorrência de uma mudança nas circunstâncias durante a auditoria.
Na elaboração do Relatório de Auditoria:
• Avaliação do efeito de distorções não corrigidas;
• Formação da opinião do auditor.
Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria (NBC TA 320 (R1))
Existem dois níveis de materialidade a serem considerados (1): Materialidade global (para as
Demonstrações Contábeis como um Todo) e Materialidade específica
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A materialidade para as demonstrações contábeis como um todo (materialidade global) é baseada no
julgamento profissional do auditor sobre o valor mais alto de distorções que poderia estar incluído nas
demonstrações contábeis sem afetar as decisões econômicas tomadas por um usuário das
demonstrações contábeis.
Materialidade Global (para as Demonstrações Contábeis como um Todo)
Se o valor de distorções não corrigidas, individualmente ou em conjunto, é maior que a materialidade
global estabelecida para o trabalho, isso significaria que as demonstrações contábeis apresentam
distorções relevantes. A materialidade global é baseada nas necessidades de informações financeiras
comuns de diversos usuários como um grupo. Consequentemente, não é considerado o possível efeito
de distorções sobre usuários individuais específicos, cujas necessidades podem variar
significativamente.
(1) Os termos materialidade “global” e “específica” usados nos quadros anteriores e no texto a seguir são usados exclusivamente para fins deste Guia e não
são termos usados nas NBC TAs.

Materialidade Específica (Nível ou Níveis de Materialidade para Classes Específicas de Transações,
Saldos Contábeis ou Divulgações).
Em alguns casos, pode haver a necessidade de identificar distorções de valores inferiores ao da
materialidade global que afetariam as decisões econômicas de usuários de demonstrações contábeis.
Isso pode estar relacionado com áreas sensíveis, tais como divulgações de notas específicas (tais como,
remuneração da administração ou dados específicos do setor), cumprimento de legislação ou de certos
termos de contrato, ou transações sobre as quais se baseiam bônus. Pode estar relacionado, também,
com a natureza de uma possível distorção.
10.3 – Por percentual de risco de erro máximo único ou total assumido, para fins de relevância, até 2%
do total de recursos financeiros movimentados (pagamentos realizados), na data-base das
demonstrações financeiras básicas de 31/12/20X1 (NBC TA 320 (R1)):
Operações que causem erros individuais ou coletivos no montante de 2% ou menos, não devem refletir
– a priori, em uma modificação (ressalva) no Relatório de Auditoria. Entretanto, qualquer desvio ou erro
deve ser investigado e necessariamente reportado no Relatório circunstanciado sobre o sistema de
controles internos em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras básicas. (os
procedimentos de auditoria e constatações ou achados). Considerações sobre risco e materialidade
devem incluir (ver também a avaliação das distorções, no Anexo 5 da Pasta de Anexos):
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10.3.1 – Um percentual abaixo do qual, não necessariamente a opinião do auditor em seu relatório deva
ser modificada. Neste Projeto, esse percentual será adotado como segue:
a)
2% dos recursos efetivamente movimentados – pagamentos realizados, no primeiro ano do
Projeto;
b)
2% dos recursos efetivamente movimentados – pagamentos realizados, em cada ano do Projeto
a partir do segundo ano, ou do volume de recursos efetivamente aplicados, acumulados na data-base
das demonstrações financeiras, para considerações sobre o Projeto como um todo;
10.3.2 – Qualquer distorção detectada deve ser avaliada e considerada para fins de recomendação
quanto a sua glosa junto ao Banco, independentemente de ser modificada a opinião do auditor,
conforme item 10.2.1;
10.3.3 – Qualquer erro ou desvio detectado deve ser considerado como um potencial assunto para uma
ação de controle externo, adotando-se os procedimentos normais da fiscalização e seus resultados;
10.3.4 – Qualquer erro ou desvio detectado deve ser avaliado para fins de sua inclusão na Carta de
Recomendações para a Melhoria dos Controles Internos.
10.4 – Para este Projeto, o critério de seleção das operações para testes deve seguir o seguinte
critério:
10.4.1 – As operações serão testadas obedecendo ao ciclo operacional que estão inseridas. Assim sendo,
serão selecionados contratos assinados no período, e cumprir como segue:
10.4.1.1 – A partir de uma lista completa obtida com a UGP, selecionar contratos de todas as categorias
de despesas (obras, bens e serviços de não consultoria, serviços de consultoria e treinamento);
10.4.1.2 – Para cada categoria de despesa, selecionar os maiores contratos que somem entre 30% e 40%
do montante contratado no exercício;
10.4.1.3 – Selecione ainda outros contratos menores, em cada categoria de despesa, que somem entre
1% e 2% do montante contratado no exercício;
10.4.2 – Deve ser examinado o processo licitatório e de contratação, a execução do contrato,
pagamentos realizados e verificação dos produtos, bens e serviços adquiridos, bem como a execução
global do contrato em toda a sua extensão, conforme programas de auditoria das áreas próprias (Pasta
Corrente). Acertar detalhes das visitas de campo para inspeção de obras e bens adquiridos.
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10.4.3 – Incluir no escopo dos trabalhos os pagamentos realizados no exercício, das operações
contratadas em períodos anteriores.
11 – VISITAS, TAREFAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA A SEREM APLICADOS.
A auditoria será executada em uma única etapa a partir do estabelecimento dos termos do trabalho de
auditoria. Em princípio, isso ocorrerá em fevereiro/março de 20X2.
Equipe de campo será composta por: José, Antônio e Paulo
Revisão dos trabalhos e do relatório: José
Revisão de qualidade: João
Avaliar a necessidade de serem utilizados especialistas (engenheiros, advogados, TI) em qualquer etapa
dos trabalhos, atentando para os critérios definidos pela (NBC TA 620). Discutir com o encarregado do
trabalho e incluir na programação.
Os principais procedimentos de auditoria que serão aplicados neste trabalho estão resumidos a seguir:


Obtenção de informações detalhadas da Entidade Executora e do Projeto: enviar carta de

solicitação de informações pelo menos 45 dias antes do início da visita (ver Anexo 3 da Pasta de
Anexos);


Certificar que essas informações foram disponibilizadas ou estarão disponíveis no início da

visita.


Avaliar se as informações não disponíveis podem impedir o início da visita na data programada;



Obter o Acordo de Empréstimo e resumir os seus principais aspectos;



Obtenção das Demonstrações Financeiras Básicas (Demonstração dos Fluxos de Caixa e

Demonstração dos Investimentos Acumulados, e Notas Explicativas);


Obtenção dos demonstrativos financeiros do Banco para confronto com a posição do Projeto,

ajudas memória e atas de reuniões, não objeções para contratações importantes;


Seleção e testes de aquisições e desembolsos;



Visita a obras e sub-projetos;
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Exame detalhado da documentação e processos de licitação (seleção, aquisição, contratação e

pagamentos);


Exame dos produtos intermediários/finais apresentados por consultores;



Preparação das pastas de papéis de trabalho (Pasta Permanente, Pasta de Anexos e Pasta

Corrente) especificas para este projeto, para a evidenciação e documentação dos trabalhos de auditoria
executados.


Acompanhamento sistemático dos trabalhos visando assegurar o cumprimento de prazos para

apresentação de relatórios e informações ao Banco;


Verificação das rotinas e procedimentos de preparação e apresentação das contas e relatórios

financeiros do projeto.
12 – DOCUMENTAÇÃO DA AUDITORIA (NBC TA 230 (R1))
A documentação dos trabalhos de auditoria realizados em todas as etapas deste planejamento e seu
arquivamento de forma ordenada é de fundamental importância na medida em que seu registro
suficiente, apropriado e adequado fornecerá elementos que servirão de embasamento para a emissão
do relatório do auditor. Imprescindível em qualquer trabalho de auditoria, os papéis de trabalho têm as
seguintes finalidades:
a)

evidenciam que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as normas e as

exigências legais e regulamentares aplicáveis.
b)

permitem que a equipe de trabalho possa ser responsabilizada por seu trabalho;

c)

mantém um registro de assuntos de importância recorrente para auditorias futuras;

d)

são importantes na condução de revisões e inspeções de controle de qualidade em firmas de

Auditores Independentes (Pessoas Jurídicas e Físicas) que executam exames de auditoria e revisões de
informação financeira histórica, e outros trabalhos de asseguração e de serviços correlatos, em
conformidade com a NBC PA 01 – Controle de Qualidade para Firmas e NBC TA 220 (R2) – Controle de
Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis;
e)

permitem a condução de inspeções externas em conformidade com as exigências legais,

regulamentares e outras exigências aplicáveis.
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O arquivamento adequado em uma ou mais pastas na sua forma física, eletrônica ou outro meio,
mantém os registros que constituem a documentação de trabalho específico e devem ser guardados
pelo prazo não inferior a 05 (cinco) anos após a data da emissão do Relatório, resguardada alguma
exigência específica (leis, regulamentos etc.) de prazos superiores para retenção dos papéis de trabalho
da auditoria.
Todos os papéis de trabalho gerados em meio magnético devem ter seus arquivos transferidos para o
servidor do escritório e o responsável técnico pelo trabalho de auditoria deve ser informado desse
processo.
13 – EQUIPE, DATAS E HORAS ESTIMADAS


A seguir está apresentada a estimativa de horas pelas atividades do trabalho:

a)

Tarefas
Planejamento, levantamento de rotinas, programas de auditoria

b)

Pasta Permanente

06

c)

Revisão e avaliação dos controles internos

30

d)

Testes de aquisições

40

e)

Exame da documentação pertinente aos projetos

60

f)

Comprovação da elegibilidade das despesas e investimentos

20

g)

Revisão e supervisão dos trabalhos

16

h)

Elaboração de Relatórios

32

i)

Outras tarefas

20

j)

Equipe administrativa (horas não computadas no somatório)

06

TOTAL DE HORAS ORÇADAS

Horas
16

246
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Distribuição por visita:
Auditoria
Técnico

Intermediária

Final

Total

José

NA

120

120

João

NA

40

40

Antônio

NA

40

40

Paulo

NA

40

40

240

240

Legenda:
Técnico

Cargo

Função no Projeto

José

Coordenador

Responsável Técnico e Coordenador do Projeto

João

Revisor de qualidade

Revisão dos trabalhos

Antônio

Auditor

Execução dos trabalhos de campo

Paulo

Auditor

Execução dos trabalhos de campo



A qualquer momento poderá haver discussão e assessoria na interpretação e aplicação dos

procedimentos aplicáveis ao Projeto, segundo as diretrizes do Banco;


Alterações a este Plano de Trabalho devem ser feitas a qualquer momento que se tornar

necessário, e serem informadas – com registro, a toda a equipe.
14– RELATÓRIOS A SEREM EMITIDOS
Como resultado final do nosso trabalho de auditoria das Demonstrações Financeiras do Projeto,
emitiremos todos os relatórios definidos nos Termos de Referência (disponível com maiores detalhes no
Anexo 2 da Pasta de Anexos), em português, na forma exigida nos formulários e termos de referência,
pelo Banco, abrangendo cada etapa da auditoria, demonstrando: (i) a situação financeira do Projeto ao
final de cada período auditado (Demonstrações Financeiras Básicas), (ii) a adequação dos processos de
aquisições e solicitações e justificativas de desembolso apresentados ao Banco (iii) a adequação dos
controles internos e (iv) a conformidade do Contrato de Empréstimo com as leis e regulamentos
aplicáveis do Banco, que poderão ter a seguinte estrutura:
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Auditoria das Demonstrações Financeiras Básicas (emitir opinião única sobre as demonstrações

financeiras básicas e as respectivas notas explicativas do Projeto):
o

Demonstração dos Fluxos de Caixa;

o

Demonstração dos Investimentos Acumulados;

o

Notas Explicativas.



Asseguração

limitada

sobre

o

exame

integrado

dos

processos

de

aquisições

e

solicitações/justificativas de desembolso (abrangendo (i) a elegibilidade das despesas apresentadas para
desembolso, (ii) a adequação dos procedimentos de controle para a preparação das Demonstrações
Financeiras Básicas, e (iii) o uso correto dos recursos do Empréstimo). O auditor determinará o seguinte:
(i) se os processos de aquisição e contratação foram realizados de acordo com o Acordo de Empréstimo
(AE); (ii) se atenderam às expectativas de economia e eficiência; (iii) se encontraram incompatibilidades
com o Acordo de Empréstimo; (iv) determinar se as práticas ou as ações/decisões são inadequadas,
questionáveis ou relacionadas com práticas corruptas, e (v) como melhorar o processo de aquisição e
contratação, levando em consideração as deficiências encontradas;


Auditoria de cumprimento das cláusulas contratuais de caráter contábil e financeiro do

Programa (este relatório deverá estar de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade – Técnicas
de Auditoria - NBC – TA 800;


Auditoria do sistema de controles internos em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras

básicas (incluirá, entre outras informações dispostas nas Diretrizes: (a) o alcance do trabalho do auditor para
obter uma compreensão clara da estrutura de controle interno e avaliar o risco de controle; (b) uma discussão
dos controles internos mais importantes da Entidade, incluindo os controles estabelecidos para assegurar o
cumprimento dos termos dos contratos e leis e regulamentos aplicáveis (NBC TA 250 – Considerações de Leis e
Regulamentos na Auditoria de Demonstrações

contábeis) que poderiam ter um impacto material às

demonstrações financeiras básicas ou à contribuição dos fundos de contrapartida; (c) as condições reportáveis
(condições que têm impacto sobre as demonstrações financeiras básicas), (d) as fragilidades materiais na
estrutura de controle interno da Entidade Donatária, bem como os comentários da mesma, e (e) custos

inelegíveis e custos sem respaldo).
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Os relatórios devem conter ainda um resumo dos principais procedimentos de auditoria executados
para planejar a auditoria, avaliar a estrutura do controle interno, verificar o conteúdo das
demonstrações financeiras e outras áreas sujeitas à auditoria, e para avaliar a conformidade com os
processos de aquisições, termos de acordo, leis e regulamentos aplicáveis.
Todos os relatórios a serem emitidos deverão ser arquivados ao final da Pasta de Anexos.
Preparado por e data:
José:
Coordenador
xx/xx/20X1
Ciente da equipe envolvida:
Antônio
Paulo
Revisor de qualidade: João
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Determinação da Materialidade e Riscos
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Nota: Os termos materialidade “global” e “específica” usados no quadro acima e no texto a seguir são
usados exclusivamente para fins deste Guia e não são termos usados nas NBC TAs.
Existem dois níveis de materialidade a serem considerados: Materialidade global e Materialidade
específica
Materialidade Global
(para as Demonstrações Contábeis como um Todo)
A materialidade para as demonstrações contábeis como um todo (materialidade global) é baseada no
julgamento profissional do auditor sobre o valor mais alto de distorções que poderia estar incluído nas
demonstrações contábeis sem afetar as decisões econômicas tomadas por um usuário das
demonstrações contábeis.
Se o valor de distorções não corrigidas, individualmente ou em conjunto, é maior que a materialidade
global estabelecida para o trabalho, isso significaria que as demonstrações contábeis apresentam
distorções relevantes.
A materialidade global é baseada nas necessidades de informações financeiras comuns de diversos
usuários como um grupo.
Consequentemente, não é considerado o possível efeito de distorções sobre usuários individuais
específicos, cujas necessidades podem variar significativamente.
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Materialidade Específica
(Nível ou Níveis de Materialidade para Classes Específicas de Transações, Saldos Contábeis ou
Divulgações).
Em alguns casos, pode haver a necessidade de identificar distorções de valores inferiores ao da
materialidade global que afetariam as decisões econômicas de usuários de demonstrações contábeis.
Isso pode estar relacionado com áreas sensíveis, tais como divulgações de notas específicas (tais como,
remuneração da administração ou dados específicos do setor), cumprimento de legislação ou de certos
termos de contrato, ou transações sobre as quais se baseiam bônus. Pode estar relacionado, também,
com a natureza de uma possível distorção.
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Estudo de Caso A - Móveis Defta (Trecho)
Avaliação de materialidade
Os principais usuários das demonstrações contábeis são os bancos e os acionistas. O nível de
materialidade usado no último período foi 8.000Є.
Ver PT ref. # para possíveis valores de materialidade baseados no lucro proveniente de operações em
continuidade e nas receitas. De acordo com nosso julgamento profissional, decidimos basear nossa
materialidade em 5% do lucro antes dos impostos depois de acrescentar o bônus da administração de
70.000Є.
Outras bases para materialidade, como receitas, também foram consideradas, porém concluiu-se que o
lucro antes dos impostos seria o valor mais significativo em relação aos usuários das demonstrações
contábeis identificados.
Para esse período, o plano é usar o valor de 10.000Є como a materialidade global.
O conceito de materialidade e sua utilização na auditoria foram discutidos em termos gerais com o
cliente.
Com base no julgamento profissional e nos tipos de distorções identificadas em auditorias anteriores, a
materialidade global para execução da auditoria foi definida em 7.500Є.
Foi definida uma materialidade específica para impostos sobre vendas locais em 1.000Є, uma vez que
devemos auditar e emitir relatório sobre esse valor ao governo local.
Preparado por: JF Data: 8 de dezembro de 20X2
Revisado por: LF Data: 5 de janeiro de 20X3
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Modelo de Carta de pedido / solicitação de análises, documentos e informações à Entidade /
Comunicado de Auditoria
ABCD Auditores Independentes
PROGRAMA URBANO AMBIENTAL ABCD
Período: 31/12/20X1
Solicitamos preparar e disponibilizar os seguintes dados e informações necessários ao início dos
trabalhos da auditoria:
Área

Observações

Acordo de empréstimo em português e inglês
Informações do Projeto
POA 20X1 – Plano Operativo Anual
Plano de Aquisições do período

(1)

Ajuda memória 20X0 (as que antecederam a assinatura do AE e início do
Projeto) e 20X1
Relatórios trimestrais e anual de andamento, acompanhamento e
monitoramento do projeto de 20X1
“No objection” do Banco para contratações importantes de 20X1
Demonstrativos financeiros do projeto, ano a ano ou trimestrais, em R$ e
US$, de acordo com o que estiver estabelecido no Acordo de Empréstimo:
 Demonstração de fundos recebidos e desembolsos efetuados (fluxos de
caixa) no período findo em 31 de dezembro de 20X1

(1)

 Demonstração de investimentos acumulados no período findo em 31 de
dezembro de 20X1

(1)

 Notas explicativas às demonstrações financeiras básicas em 31 de
dezembro de 20X1
Informações Financeiras Complementares

125
Manual Global de Auditoria – MGA – RVR
RVR não se responsabiliza pelo uso deste material por terceiro. Consulte o seu Assessor Técnico antes de tomar decisão.

RVR.com.br

Roberto Vilela Resende
+55 (11) 99255 – 4115
Av. Macuco, 550 – 101
São Paulo, SP – 04523-001
Roberto@RVR.com.br

 Comparativo do Orçamento com as Aplicações realizadas até 31 de
dezembro 20X1


Relatório Semestral e Anual sobre o Fundo Rotativo



Fundos utilizados pendentes de justificação ao Banco



Demonstrativo de Variação Cambial dos Recursos do Fundo Rotativo



Controle de Desembolsos e Aportes Locais

Outras informações financeiras


Demonstrativo das solicitações de desembolsos

 Demonstrativo das licitações aprovadas no período e contratações
realizadas


(1)
(1)

LMS 01 e 10

 Demonstrativo da movimentação das contas bancárias utilizadas pelo
Projeto


Extrato das contas bancárias (todo o período)

Relação dos gastos para financiamento retroativo, elegíveis, e considerados
no conjunto das demonstrações financeiras básicas
Lista dos principais consultores – participantes na assistência técnica, com
detalhes dos contratos firmados
Relação das solicitações de desembolsos (analíticas, em formato EXCEL)

(1)

Relação discriminada de aplicação de recursos por local, destacando por
municípios, para eventual visita de campo, se houver

(1)

Relatórios de auditoria anteriores, se aplicável
Documento contendo a relação de convênios abrangidos pelo projeto e
implementações realizadas no ano 20X1 e seu estágio de implementação
em 31/12/11 (concedidos no período), se houver
Manual de procedimentos operacionais e administrativos do projeto
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Sala reservada para três técnicos, disponibilizar o uso da rede para internet
e impressão (toda a equipe utiliza notebook)



Solicitamos enviar com urgência em formato Excel, para seleção e separação dos processos de
licitação/aquisição e pagamentos, anteriormente ao início da visita, para o endereço:
endereço@eletronico.com.br

Devem ser preparadas cópias dos documentos para a auditoria, mantendo a documentação original à
disposição da auditoria.
Devemos nos reunir com a Coordenação do Projeto no início da visita, para tratarmos dos objetivos e
andamento da auditoria, além de conhecermos maiores detalhes do Projeto.
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ENTIDADE: Prefeitura Municipal de ABCD

Período findo em:
31/12/__
Pontos/achados com possíveis reflexos na opinião do Auditor

DESCRIÇÃO RESUMIDA

Nº:

FEITO POR
E DATA

NOME E CARGO DO TITULAR DA ENTIDADE COM
QUEM OS PONTOS FORAM FORMALMENTE DISCUTIDOS:
____/_____/____
ENCARREGADO
DATA

REF.

SOLUÇÃO (INDICAR REAÇÃO DA
ENTIDADE E COMO TRATAMOS O
PONTO ANOTADO)

COORDENADOR

____/_____/_____
DATA
ANEXO 4
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Avaliação das Distorções Identificadas durante a Auditoria (NBC TA 450 (R1))

O auditor independente deve avaliar o efeito de distorções identificadas na auditoria e de distorções
não corrigidas, se houver, nas demonstrações financeiras básicas, observando o estabelecido na NBC TA
320 (R1) – Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria. As distorções podem ser
oriundas de diferença entre valor, classificação, apresentação ou divulgação nas demonstrações
contábeis.
As distorções identificadas durante a auditoria que não sejam claramente triviais devem ser agrupadas,
conforme sugestão a seguir de modelo de demonstrativo de ajustes e reclassificação sugeridos.
A maioria das distorções quantitativas pode ser agrupada de forma que o impacto geral sobre as
demonstrações contábeis possa ser avaliado.
Entretanto, algumas distorções (tais como divulgações incompletas ou imprecisas de demonstrações
contábeis) e constatações qualitativas (tais como a possível existência de fraude) não podem ser
agrupadas. Essas distorções devem ser documentadas e avaliadas individualmente. Elas também podem
ser classificadas em distorções factuais, distorções de julgamento e distorções projetadas.
O auditor deve solicitar representação formal da administração (carta de representação da
administração) sobre se acreditam que os efeitos de distorções não corrigidas são ou não relevantes,
individualmente e em conjunto, para as demonstrações contábeis como um todo.
O resumo desses itens (demonstrativo de ajustes não registrados) deve estar incluído na representação
formal ou anexo a ela.
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MODELO DE DEMONSTRATIVO DE AJUSTES E RECLASSIFICAÇÕES SUGERIDOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABCD – UGP

PERÍODO

Nº

FINDO EM: 31/12/20X1

AJUSTES E RECLASSIFICAÇÕES SUGERIDOS

LANÇAMENTOS
BREVE
HISTÓRICO

SALDO DAS
DISPONIBILIDADE
S DB (CR)

PAGAMENTOS REALIZADOS (DB) CR
REF.

RECURSOS RECEBIDOS DB (CR)

Banco

LOCAL

MONTANTE
DO
PERÍODO

COMP
01

COMP
02

COMP
03

COMP
04

COMP
05

SOMA DOS AJUSTES E
RECLASSIFICAÇÕES
SUGERIDOS
DISTORÇÕES
PROJETADAS
TOTAL DOS AJUSTES E
RECLASSIFICAÇÕES NÃO
ACEITOS PELO CLIENTE
SALDOS DO CLIENTE
EFEITOS (%)

FEITO
POR:

DATA:

REVISADO POR:

DATA:

_____/_______/______

______/_______/_____
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Comunicação de Deficiências dos Controles Internos (NBC TA 265)
O auditor deve comunicar apropriadamente, aos responsáveis pela governança e à administração, as
deficiências de controle interno que foram identificadas na auditoria das demonstrações contábeis e
que, no seu julgamento profissional, são de importância suficiente para merecer a atenção da
administração.
Esta Norma não impede o auditor de comunicar aos responsáveis pela governança e à administração
outros assuntos sobre controle interno que o auditor tenha identificado durante a auditoria.
Comentários sobre deficiências no sistema de controles internos
ENTIDADE:

Nº:

DESCRIÇÃO RESUMIDA

FEITO POR
E DATA

1)
Deve ser preparado um fluxo de caixa, com
datas e valores de recursos a aplicar num período próximo
de três meses, como forma de dar suporte às
necessidades de recursos a serem solicitados.

2)
Devem ser prontamente elaboradas as
Solicitações de Desembolso a ser encaminhadas ao Banco,
solicitando os recursos do empréstimo, eliminando a
necessidade de aportar recursos próprios para o
cumprimento das obrigações financeiras.

3)
Todas as notas fiscais recebidas de
fornecedores devem conter evidência de recebimento e
conferência dos itens adquiridos.

4)
O documento Ordem de Processamento de
Despesa deve ser sempre assinado pelo Diretor Executivo,
conforme consta do Manual Operacional da UGP.

5)
Todos os lançamentos contábeis e registros
devem identificar em detalhes, a natureza da operação do
registro efetuado.

Período findo em: 31/12/X1

REF.

SOLUÇÃO (INDICAR REAÇÃO DA ENTIDADE E
COMO TRATAMOS O PONTO ANOTADO)

Concorda com a nossa observação. Inserir na
Carta de Controles Internos.
Antônio

C2

Concorda com a nossa observação. Inserir na
Carta de Controles Internos.
Antônio

C2

Paulo

G4.1
Nota
1

Concorda com a nossa observação, mas acredita
ter sido um descuido do Almoxarife. Inserir no
relatório circunstanciado sobre o sistema de
controles internos, apesar de ter sido um caso
único.

Paulo

G4.1
Nota
2

Concorda com a nossa observação. Inserir no
relatório circunstanciado sobre o sistema de
controles internos, apesar de ter sido um caso
único.

Paulo

G4.1
Nota
2

Concorda com a nossa observação. Inserir no
relatório circunstanciado sobre o sistema de
controles internos.

NOME E CARGO DO TITULAR DA ENTIDADE COM
QUEM OS PONTOS FORAM FORMALMENTE DISCUTIDOS: José da Silva / Coordenador Geral da UGP

ENCARREGADO

____/_____/____
DATA

COORDENADOR

____/_____/_____
DATA
ANEXO 6
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Confirmações Externas (NBC TA 505 (R1))
Ao usar procedimentos de confirmação externa, o auditor deve manter o controle sobre as solicitações
de confirmação externa, incluindo:
(a) determinação das informações a serem confirmadas ou solicitadas;
(b) seleção da parte que confirma apropriada para confirmação;
(c) definição das solicitações de confirmação, assegurando-se que as solicitações estão devidamente
endereçadas e que contenham as informações para retorno das respostas diretamente ao auditor; e,
(d) envio das solicitações, incluindo 2º pedido, quando aplicável, para a parte que confirma.
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CONTROLE DE CONFIRMAÇÕES EXTERNAS ENVIADAS

ENTIDADE:

Nº:

Período findo em: 31/12/20X1
DATA

TIPO DAS
CIRCULARES

1. Bancos
2. Empréstimos
3. Advogados
Outros

Database

Entrega
ao
Cliente

Devolução
p/Cliente

Conferência

Expedição

2º
pedid
o

Referência
/
Observaçõ
es

*
*

OBSERVAÇÃO:
1.

Preparar lista detalhada das confirmações externas solicitadas (ex. Bancos, advogados), em três vias.

2. A primeira via da lista deve ser entregue à Entidade para a preparação das cartas de confirmações externas a serem
enviadas aos selecionados para essas confirmações. A segunda via deve ser anexada às seções/áreas correspondentes dos
papéis de trabalho da auditoria. A terceira via da lista detalhada deverá ser encaminhada ao controle da expedição do auditor
acompanhando as confirmações externas a serem expedidas. Indique no controle acima as datas para despacho dos pedidos.
3.

Conferir em detalhes (datas, valores, endereços, etc.) das cartas preparadas pelo cliente.

Os envelopes para o envio e/ou respostas a serem utilizados deverão conter o timbre e endereço do Auditor. A selagem dos
envelopes deverá ser providenciada pela Entidade, entretanto, o envio das cartas deve ser feito pelo auditor.

FEITO POR:

DATA:

REVISADO POR:

DATA:
ANEXO 7
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MODELO DE CONFIRMAÇÃO EXTERNA PARA BANCOS

Local e data,
Prezados Senhores:
Solicitamos a gentileza de informar diretamente aos nossos Auditores Externos ABCD Auditores
Independentes (endereço completo) e e-mail endereço@eletronico.com.br, os saldos de nossas contas
e outras informações em 31/12/20X1, conforme detalhes abaixo:
a) Conta movimento, conta cobrança, demais créditos (mencionar título da conta, nº ou código e
valor);
b) Depósito a prazo fixo, etc, (mencionando datas, valores de juros e atualização monetária e prazo de
vencimento);
c) Operações de câmbio em aberto na data solicitada (mencionar composição detalhada);
d) Quaisquer outras transações realizadas com essa agência, não especificadas nos itens anteriores.
Antecipadamente gratos pela sua cooperação, firmamo-nos.
Atenciosamente,
Representante da Entidade Auditada
Carimbo e assinatura
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MODELO DE CIRCULAR PARA ADVOGADOS

Local e data,
À
Prezados Senhores:

Os nossos auditores externos ABCD Auditores Independentes – (endereço completo) – Tel (0xx) xxxxxxxx e-mail endereço@eletronico.com.br, estão procedendo a auditoria de nossas contas e desejam
obter uma informação diretamente de V.Sas. acerca de contingências pendentes contra a nossa
Entidade em 31/12/20X1, bem como das que surgirem em data subsequente, até a conclusão das
Demonstrações Financeiras Básicas (Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração dos
Investimentos Acumulados) do Programa Urbano Ambiental ABCD, referente ao exercício findo em 31
de dezembro de 20X1, executado por esta Entidade, observando especialmente, no tocante a
classificação das contingências como “Praticamente certo” para contingências ativas e “Provável”,
“Possível” e “Remota’, para contingências passivas, detalhando o seguinte:
a) Processos judiciais (indicar importâncias envolvidas, posição atual de cada processo e sua
classificação);
b) Reclamações fiscais e outras (indicar sua natureza e, se possível, estimativa das importâncias
envolvidas e sua classificação);
c) Outros litígios conhecidos, contingências ou reclamações que possam resultar em possíveis ônus
para a nossa empresa e respectiva classificação;
d) Contingências oriundas de contratos, garantias, etc.
O prognóstico quanto ao desfecho das causas é a base para que observemos o potencial de perda
desses litígios e a necessidade de divulgações dessas questões em notas explicativas às Demonstrações
Financeiras Básicas. Os significados dos termos utilizados entre os profissionais de contabilidade, para
fins da classificação solicitada, estão descritos a seguir.
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O termo provável em relação a possível indica que há maior probabilidade de o fato ocorrer.
Geralmente, em um processo, cujo prognóstico é provável perda, há elementos, dados ou outros
indicativos que possibilitam tal classificação, como por exemplo: a tendência jurisprudencial dos
tribunais ou a tese já apreciada em tribunais superiores para questões que envolvam matéria de direito,
e a produção ou a facilidade de se dispor de provas (documental, testemunhal – principalmente em
questões trabalhistas – ou periciais) para questões que envolvam matéria de fato.
Por sua vez, se o prognóstico for possível perda, esta pode acontecer; todavia, esse prognóstico não foi,
necessariamente, fundamentado em elementos ou dados que permitam tal informação. Ou, ainda, em
um prognóstico possível, os elementos disponíveis não são suficientes ou claros de tal forma que
permitam concluir que a tendência será perda ou ganho no processo.
Adicionalmente, é importante notar que as decisões judiciais favoráveis de primeiro ou de segundo grau
podem não ser tão importantes quando há desfecho (julgamento final) desfavorável em tribunal
superior ou de última instância. Também, a menos que do ponto de vista processual já exista problema
que possa acarretar determinado desfecho, no prognóstico não devem ser levados em conta essas
eventuais circunstâncias, tais como eventuais perdas de prazos, etc. a que estão sujeitos quaisquer
processos.
Por fim, a perda classificada como remota, como o próprio nome diz, remotamente trará perdas ou
prejuízos para a entidade, ou são insignificantes as chances de que existam perdas.
Caso Vossas Senhorias entendam haver alguma limitação em sua resposta, solicitamos que sejam
citadas as devidas razões.
Agradecemos sua pronta informação a mais completa possível sobre os assuntos acima, e quaisquer
outras que julgarem necessárias para este fim.
A presente autoriza a enviar sua resposta diretamente aos nossos auditores.
Antecipando-lhes os nossos agradecimentos,
Atenciosamente,
Representante da Entidade Auditada
Carimbo e Assinatura
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CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO TRABALHO DE AUDITORIA Nº xxx
(NBC TA 210 (R1))

Modelo 1

ABCD AUDITORES INDEPENDENTES
AUDITORIA DO PROGRAMA XXXXXXXXXXXX
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO Nº XXXXX

XXXXX, XX de XXXXX de XXXX.

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ABCD
Unidade de Gerenciamento do Programa

Fomos solicitados por V.Sas. a examinar as Demonstrações Financeiras do Programa Urbano Ambiental
ABCD, incluindo as respectivas notas explicativas. Temos o prazer de confirmar nossa aceitação e nosso
entendimento desse trabalho de auditoria por meio desta carta. Nosso exame será conduzido com o
objetivo de expressar nossa opinião sobre as demonstrações financeiras.
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Responsabilidade do auditor
Nosso exame será conduzido de acordo com as normas profissionais e éticas relativas à auditoria
independente, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em consonância com as normas
internacionais de auditoria da Organização Internacional de Instituições Fiscalizadoras Superiores
(Intosai). Essas normas requerem o cumprimento das exigências éticas e que a auditoria seja planejada e
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres
de distorção relevante. Uma auditoria envolve a realização de procedimentos para obtenção de
evidências a respeito dos valores e divulgações nas demonstrações financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante das demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Uma
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis usadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação geral das
demonstrações financeiras.
Devido às limitações inerentes de auditoria e de controle interno, há um risco inevitável de que algumas
distorções relevantes possam não ser detectadas, mesmo que a auditoria seja adequadamente
planejada e executada de acordo com as normas de auditoria.
Em nossa avaliação de risco, o auditor considera o controle interno relevante para a elaboração das
demonstrações financeiras da entidade, para planejar procedimentos de auditoria que são apropriados
nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia do controle interno da
entidade. Entretanto, comunicaremos por escrito quaisquer deficiências significativas, no controle
interno, que identificarmos durante os trabalhos, desde que sejam relevantes para a auditoria das
demonstrações financeiras.
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Responsabilidade da Administração e identificação da estrutura de relatório financeiro aplicável
Nosso exame será conduzido com base no fato de que a administração reconhece e entende que é
responsável:
(a) pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil;
(b) pelo controle interno que a administração determinar ser necessário para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro; e,
(c) por nos fornecer:
(i) acesso a todas as informações relevantes de que a administração tem conhecimento para a
elaboração das demonstrações financeiras, como registros, documentação e outros assuntos;
(ii) informações adicionais que o auditor pode solicitar da administração para fins da auditoria; e
(iii) acesso irrestrito às pessoas dentro da entidade que o auditor determinar como necessário para
obter evidência de auditoria.
Como parte de nosso processo de auditoria, solicitaremos da administração confirmação por escrito
sobre declarações feitas a nós em relação à auditoria.
Esperamos contar com a total cooperação de sua equipe durante nossa auditoria.
Relatório a ser emitido
A forma e o conteúdo do nosso relatório seguem o descrito no Termo de Referência (TDR) nº XX/20X1
(Anexo 2 da Pasta de Anexos), podendo ser ajustado, considerando as constatações decorrentes da
auditoria.
Favor assinar e nos devolver a cópia desta carta anexada, indicando seu reconhecimento e
concordância com os termos para realização da nossa auditoria das demonstrações financeiras, e sua
concordância com eles, incluindo nossas respectivas responsabilidades.
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_______________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sócio de Auditoria
ABCD Auditores Independentes
_______________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Secretário de Estado da XXXXXXXXXXXXXXX
Governo do Estado de XXXXXXXXXXXXXXX

Modelo 2
Modelo ABC de Proposta de Auditoria

(a seguir)
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ABCD AUDITORES INDEPENDENTES
TERMO DE INDEPENDÊNCIA POR TRABALHO
DATA DAS
CLIENTE

DFBs
31/12/20X1

Senhores Técnicos,
A independência é fundamental para o exercício da atividade de auditoria independente. Entende-se
como independência o estado no qual as obrigações ou os interesses do auditor e/ou familiares
imediatos dessa pessoa e/ou da entidade de auditoria são, suficientemente, isentos dos interesses das
entidades auditadas para permitir que os serviços sejam prestados com objetividade.

Em resumo, é a capacidade que o auditor e/ou familiares imediatos dessa pessoa e/ou da entidade de
auditoria tem de julgar e atuar com integridade e objetividade, permitindo a emissão de relatórios
imparciais e isentos em relação à entidade auditada, aos seus representantes e a todas as demais partes
que possam estar relacionadas com o seu trabalho.

Confirmo, ainda, que li a íntegra das Normas Brasileira de Contabilidade NBC – PAs, emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, através da Resolução: 1311/10 – NBC PA 290 (R2) –
Independência – Trabalhos de Auditoria e Revisão e/ou da Resolução: 1312/10 – NBC PA 291 (R2) –
Independência – Outros Trabalhos de Asseguração, bem como, as normas e regras de Ética &
Independência emitidas pelos demais órgãos reguladores da profissão que dispõe sobre a
independência do auditor.
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Considerando as regras de independência necessárias e preconizadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, solicitamos que confirmem, quanto a interesses financeiros e comerciais seus e de seus
familiares imediatos e dependentes, se há restrições que impeçam sua integração à equipe de auditoria
da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ABCD / UNIDADE DE GERENCIAMENTO
DO PROGRAMA – UGP / PROGRAMA URBANO AMBIENTAL ABCD, motivados por conflito de interesses
ou por questões de independência.
Solicitamos preencher o quadro abaixo marcando em "Confirmo" – se houver restrições à sua
independência, ou caso negativo marcando em "Não confirmo", assinando e datando à frente da
informação.

___Antônio______

___Paulo________

____José________

____João________

Confirmo

Não
confirm
o

/

/

Confirmo

Não
confirm
o

/

/

Confirmo

Não
confirm
o

/

/

Confirmo

Não
confirm
o

/

/

Quaisquer dúvidas, ou potenciais violações e conflitos devem sempre ser previamente informados ao
Responsável Técnico pelo trabalho.
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ABCD AUDITORES INDEPENDENTES

CONFIRMAÇÃO ANUAL DE ÉTICA & INDEPENDÊNCIA

DATA DAS
CLIENTE

DFBs
31/12/20X1

Prezados Profissionais,
Todos profissionais da RVR devem responder a Confirmação Anual de Ética & Independência afirmando
se foram cumpridas todas as normas e regras de Ética & Independência estabelecidas por RVR e pelos
órgãos reguladores. Lembrando que a norma, regra ou política mais restritiva é a que deve ser sempre
seguida.

A adesão e cumprimento das normas e regras de Ética & Independência de RVR e dos órgãos
reguladores são assuntos muito importantes. Os clientes RVR, o próprio RVR e cada profissional se
beneficiarão significativamente da sua completa e franca participação neste processo.

A independência é fundamental para o exercício da atividade de auditoria independente. Entende-se
como independência o estado no qual as obrigações ou os interesses do auditor e/ou familiares
imediatos dessa pessoa e/ou da entidade de auditoria são, suficientemente, isentos dos interesses das
entidades auditadas para permitir que os serviços sejam prestados com objetividade.
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Independência compreende:
Independência de pensamento
Postura que permite a apresentação de conclusão que não sofra efeitos de influências que
comprometam o julgamento profissional, permitindo que a pessoa atue com integridade, objetividade e
ceticismo profissional.
Aparência de independência
Evitar fatos e circunstâncias que sejam tão significativos a ponto de que um terceiro com experiência,
conhecimento e bom senso provavelmente concluiria, ponderando todos os fatos e circunstâncias
específicas, que a integridade, a objetividade ou o ceticismo profissional da firma, ou de membro da
equipe de auditoria ficaram comprometidos.
Em resumo, é a capacidade que o auditor e/ou familiares imediatos dessa pessoa e/ou da entidade de
auditoria tem de julgar e atuar com integridade e objetividade, permitindo a emissão de relatórios
imparciais e isentos em relação à entidade auditada, aos seus representantes e a todas as demais partes
que possam estar relacionadas com o seu trabalho.
Assim, solicito que leia atentamente todas as informações apresentadas nesta Confirmação Anual de
Ética e Independência antes de assiná-la, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de
20__.
Qualquer dúvida, favor entrar em contato com Roberto Vilela Resende (RVR).

Confirmo que li a íntegra das Normas Brasileira de Contabilidade NBC – PAs, emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade – CFC, através da Resolução: 1311/10 – NBC PA 290 (R2) – Independência –
Trabalhos de Auditoria e Revisão e/ou da Resolução: 1312/10 – NBC PA 291 (R2) – Independência –
Outros Trabalhos de Asseguração, bem como, as normas e regras de Ética & Independência emitidas
pelos demais órgãos reguladores da profissão que dispõe sobre a independência do auditor.
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Com base na leitura atenta das normas e regras acima mencionadas, confirmo que estive em
conformidade com estas regras, principalmente, observando os seguintes aspectos para evitar que
eventuais conflitos nestas áreas viessem a impedir a minha independência com relação à eventuais
trabalhos que participei durante ao período acima referido.

INTERESSES FINANCEIROS
EMPRÉSTIMOS E GARANTIAS
RELACIONAMENTOS COMERCIAIS
RELACIONAMENTOS FAMILIARES E PESSOAIS
EMPREGO EM CLIENTE DE AUDITORIA
DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS DE PESSOAL
SERVIÇO RECENTE EM CLIENTE DE AUDITORIA
FUNÇÃO DE CONSELHEIRO OU DIRETOR EM CLIENTE DE AUDITORIA
ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL SÊNIOR (INCLUINDO ROTAÇÃO DE SÓCIOS)
COM CLIENTE DE AUDITORIA

Confirmo que segui o Código de Ética e Conduta NBC PG 100 - Aplicação Geral aos Profissionais da
Contabilidade, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), observando, principalmente, os
seguintes aspectos: Integridade, Objetividade, Competência e Zelo Profissionais, Sigilo profissional e
Comportamento profissional.
Mantive a mais restrita confidencialidade com relação às informações de RVR, de clientes e de exclientes, bem como, em relação às informações de não-clientes, consideradas como confidenciais,
inclusive informações que podem influenciar os preços das ações e outros títulos de clientes, ex-clientes
ou terceiros que normalmente não estão disponíveis ao público.
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Tenho estado alerta e vigilante para evitar associação de RVR com outras atividades que possam
representar risco para RVR, incluindo mas não limitado a qualquer atividade pessoal que possa associar
RVR com uma entidade (às vezes chamada associada) na qual eu, ou qualquer um dos meus familiares
imediatos, tenha interesse próprio, interesse vantajoso, ou qualquer controle operacional sobre
entidades, em especial, que prestam serviços profissionais aos clientes RVR ou que tenham
relacionamentos de negócios com tais clientes.
Confirmo que tenho conhecimento de que os direitos ao capital intelectual utilizado ou desenvolvido
nos trabalhos gerados durante a minha permanência na RVR, são exclusivos da RVR.
Confirmo ainda, que tenho conhecimento das políticas de RVR, quanto ao capital intelectual e
gerenciamento de conhecimento, bem como do Manual de Auditoria RVR e diretrizes de uso da marca,
me comprometendo a proteger o capital intelectual de RVR de perda, mau uso, disseminação não
autorizada ou manipulação.
Estou ciente que RVR está sempre à disposição e aberto discutir para quaisquer questões de condutas
ilegais, antiéticas ou inadequadas e se compromete a manter toda confidencialidade sobre os casos
reportados e os profissionais que o reportarem. Considerando todos os aspectos acima mencionados,
solicito que você descreva todas as informações adicionais e relevantes que ainda não foram descritas
nesta confirmação.
Todas as informações relevantes já foram descritas e não tenho nenhuma exceção a ser reportada.
(Caso tenha alguma exceção, forneça os detalhes abaixo para maiores análises de RVR).
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Com exceção dos aspectos acima mencionados, quando aplicável, confirmo que cumpri em todos os
aspectos com as normas e regras de Ética & Independência estabelecidas por RVR e pelos órgãos
reguladores, acima mencionadas, para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 20__.
___ de _____________ de 20__.
Nome e assinatura do profissional: ___________________________________
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Representações Formais (NBC TA 580 (R1))
O seguinte exemplo inclui representações formais que são exigidas por esta e outras normas de
auditoria aplicáveis a auditorias de demonstrações contábeis. Se houver exceções, as representações
precisam ser modificadas para refleti-las.

EXEMPLO DE CARTA DE REPRESENTAÇÃO

(Papel Timbrado da Entidade)

(Data)

Destinatário (Nome do Auditor)
Esta carta de representação é fornecida em conexão com a sua auditoria das demonstrações contábeis
da Entidade para o ano findo em 31 de dezembro de 20X_ (*) com o objetivo de expressar uma opinião
se as demonstrações contábeis foram apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As demonstrações financeiras compreendidas pela “Demonstração de Fluxos de Caixa no período findo
em 31 de dezembro de 20X_ – em US$” e pela “Demonstração de Investimentos Acumulados no
período findo em 31 de dezembro de 20X_ – em US$” entregues a V.Sas. para exame são as que serão
oficializadas pela Entidade e transcritas nos seus registros oficiais. Para identificação, as principais cifras
dessas demonstrações financeiras são:
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Em 20X_

Banco
Acumulado em
31/12/20X_

CONTRAPARTIDA
Acumulado em
Em 20X_
31/12/20X_

Origens de recursos
Aplicação de recursos:

Componente I

Componente II

Componente III

Componente IV
Saldos em 31/12

Confirmamos que (com base em nosso melhor entendimento e opinião, depois de feitas as indagações
que consideramos necessárias para o fim de nos informarmos apropriadamente):
Demonstrações contábeis
Cumprimos nossas responsabilidades como definidas nos termos do trabalho de auditoria datado de
[inserir data], pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e, em particular, que as demonstrações contábeis foram apresentadas
adequadamente em conformidade com essas práticas.
Os pressupostos significativos utilizados por nós ao fazermos as estimativas contábeis, inclusive aquelas
avaliadas pelo valor justo, são razoáveis (NBC TA 540 (R1) - Auditoria de Estimativas Contábeis, Inclusive
Valor Justo, e Divulgações Relacionadas).
Os relacionamentos e transações com partes relacionadas foram apropriadamente contabilizados e
divulgados em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil (ver também NBC TA 550 –
Partes Relacionadas).
Todos os eventos subsequentes à data das demonstrações contábeis e para os quais as práticas
contábeis adotadas no Brasil exigem ajuste ou divulgação foram ajustados ou divulgados (ver também
NBC TA 560 (R1) – Eventos Subsequentes).
Os efeitos das distorções não corrigidas são irrelevantes, individual e agregadamente para as
demonstrações contábeis como um todo. Uma lista das distorções não corrigidas está anexa a esta carta
de representação (ver também NBC TA 450 (R1) - Avaliação das Distorções Identificadas Durante a
Auditoria).
[Quaisquer outros assuntos que o auditor possa considerar apropriados (ver item A11 desta Norma).]
Informações fornecidas
Nós lhes fornecemos:
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- acesso a todas as informações das quais estamos cientes que são relevantes para a elaboração das
demonstrações contábeis, tais como registros e documentação, e outros;
- informações adicionais que V. Sas. nos solicitaram para o propósito da auditoria; e
- acesso irrestrito a pessoas dentro da entidade das quais V. Sas. determinaram necessário obter
evidência de auditoria.
Todas as transações foram registradas na contabilidade e estão refletidas nas demonstrações contábeis.
Divulgamos a V. Sas. os resultados de nossa avaliação do risco de que as demonstrações contábeis
possam ter distorção relevante como resultado de fraude (NBC TA 240 (R1) - Responsabilidade do
Auditor em Relação à Fraude, no Contexto da Auditoria de Demonstrações Contábeis).
Divulgamos a V. Sas. todas as informações relativas à fraude ou suspeita de fraude de que temos
conhecimento e que afetem a entidade e envolvam:
- administração;
- empregados com funções significativas no controle interno; ou,
- outros em que a fraude poderia ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis (NBC TA 240
(R1) - Responsabilidade do Auditor em Relação à Fraude, no Contexto da Auditoria de Demonstrações
Contábeis).
Divulgamos a V. Sas. todas as informações relativas a alegações de fraude ou suspeita de fraude que
afetem as demonstrações contábeis da entidade, comunicadas por empregados, antigos empregados,
analistas, reguladores ou outros (NBC TA 240 (R1) Responsabilidade do Auditor em Relação à Fraude, no
Contexto da Auditoria de Demonstrações Contábeis).
Divulgamos a V. Sas. todos os casos conhecidos de não conformidade ou suspeita de não conformidade
com leis e regulamentos, cujos efeitos devem ser considerados na elaboração de demonstrações
contábeis (NBC TA 250 Consideração de Leis e Regulamentos na Auditoria de Demonstrações
Contábeis).
Divulgamos aos senhores a identidade das partes relacionadas e todos os relacionamentos e transações
com partes relacionadas das quais temos conhecimento (NBC TA 550 Partes Relacionadas).
Quaisquer outros assuntos que o auditor possa considerar necessário (ver item A13 desta Norma).
Assinaturas (Presidente (ou principal executivo), Diretor Financeiro e Contador).
(*) Adaptar no caso de incluir mais de um período.

170
Manual Global de Auditoria – MGA – RVR
RVR não se responsabiliza pelo uso deste material por terceiro. Consulte o seu Assessor Técnico antes de tomar decisão.

RVR.com.br

Roberto Vilela Resende
+55 (11) 99255 – 4115
Av. Macuco, 550 – 101
São Paulo, SP – 04523-001
Roberto@RVR.com.br

Controle de Horas Aplicadas
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PASTA DE TRABALHO DE AUDITORIA
PTA

PASTA CORRENTE (PC)

Esta pasta é preparada para cada período de execução do serviço, e sua função é documentar toda a
auditoria através de papéis de trabalho, notas, observações, comentários e quaisquer informações úteis
e de interesse para a fundamentação da opinião a ser emitida.
Em cada área ou seção, deve haver um programa de auditoria específico, a base de dados sob auditoria
(DFBs, solicitações de desembolsos, lista de aquisições ou pagamentos, etc.), os trabalhos executados e
a conclusão.
Os achados de auditoria a serem reportados para a Pasta de Anexos – PA (pontos que podem afetar a
opinião do Auditor, comentários relativos ao sistema de controles internos, ao cumprimento das
cláusulas contratuais de caráter contábil e financeiro do Programa, sobre o exame integrado dos
processos de aquisições e solicitações/justificativas de desembolso e outros) devem ser referenciados
permitindo o seu correto cruzamento com as respectivas áreas ou seções que suportam os achados.
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PASTA CORRENTE – PC

ÍNDICE

(Estrutura da auditoria em áreas ou seções de trabalho)

Área

Título

ou
Seção
A

Demonstrações Financeiras Básicas

B

Origens de recursos / Desembolsos do Banco e da contrapartida

C

Disponibilidades

D

Conciliação do Fundo Rotativo

E

Licitações e contratações

F

Demonstração das Solicitações de Desembolsos / Pagamentos Realizados

G

Revisão das Cláusulas Contratuais
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS (A)

ÍNDICE

Título
Programa de Auditoria

Referência
A-WP

Demonstração de Fluxos de Caixa – 31/12/20X1

A1

Demonstração de Investimentos Acumulados – 31/12/20X1

A2
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DESEMBOLSOS (B)

ÍNDICE

Título
Programa de Auditoria

Referência
B-WP

Desembolsos Banco

B1

Desembolsos Contrapartida

B2
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DISPONIBILIDADES (C)

ÍNDICE

Título

Referência

Programa de Auditoria

C-WP

Bancos conta bancária

C1
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FUNDO ROTATIVO (D)

ÍNDICE

Título
Programa de Auditoria
Relatório Semestral sobre o Fundo Rotativo

Referência
D-WP
D
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LICITAÇÕES / AQUISIÇÕES (E)

bÍNDICE

Título

Referência

Programa de Auditoria – Licitação Pública Internacional-LPI

E-WP.1

Programa de Auditoria – Licitação Pública Nacional-LPN

E-WP.2

Programa de Auditoria – Carta Convite

E-WP.3

Controle de licitações e contratações

E
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SOLICITAÇÕES DE DESEMBOLSOS / PAGAMENTOS (F)
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Programa de Auditoria

Referência
F-WP

Demonstrativo das Solicitações de Desembolsos –

F

31/12/20X1
Resumo das Justificativas de Desembolsos do Exercício

F.a

Justificativa de Desembolso nº 04

F1

Justificativa de Desembolso nº 04 – Exames realizados
Justificativa de Desembolso nº 05
Justificativa de Desembolso nº 05 – Exames realizados

F 1.1
F2
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REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS (G)
ÍNDICE

Título
Programa de Auditoria
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PASTA DE RELATÓRIOS (PR)

ÍNDICE
Referência

Título

R1

Relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações
Financeiras Básicas (Demonstração dos Fluxos de Caixa,
Demonstração dos Investimentos Acumulados).

R2

Relatório dos auditores independentes sobre o cumprimento das
cláusulas contratuais de caráter contábil e financeiro do
Programa.

R3

Relatório de asseguração razoável ou limitada dos auditores
independentes sobre o exame integrado dos processos de
aquisições e solicitações/justificativas de desembolso.

R4

Relatório circunstanciado dos auditores independentes sobre o
sistema de controles internos em conexão com a auditoria das
demonstrações financeiras básicas.

Nota:

Os relatórios acima serão emitidos em observância às NBC TAs e
outras normas aplicáveis nas circunstancias especificas de cada
caso.
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Parte III

Modelo Ilustrativo de Relatório Financeiro
Demonstrações Financeiras Ilustrativas
Lista de Verificação de Apresentação e Divulgações
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Modelo Ilustrativo de Relatório Financeiro

Demonstrações Financeiras Ilustrativas
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Grupo XYZ - Demonstração consolidada do resultado abrangente e de lucros
acumulados para o exercício findo em 31 de dezembro de 20x2
(Alternativa 1 – ilustrando a classificação de despesas por função)
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Grupo XYZ - Demonstração consolidada do resultado abrangente e de lucros acumulados para o exercício
findo em 31 de dezembro de 20x2
(Alternativa 2 – ilustrando a classificação de despesas por natureza)
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Grupo XYZ - Balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 20X2

196
Manual Global de Auditoria – MGA – RVR
RVR não se responsabiliza pelo uso deste material por terceiro. Consulte o seu Assessor Técnico antes de tomar decisão.

RVR.com.br

Roberto Vilela Resende
+55 (11) 99255 – 4115
Av. Macuco, 550 – 101
São Paulo, SP – 04523-001
Roberto@RVR.com.br

197
Manual Global de Auditoria – MGA – RVR
RVR não se responsabiliza pelo uso deste material por terceiro. Consulte o seu Assessor Técnico antes de tomar decisão.

RVR.com.br

Roberto Vilela Resende
+55 (11) 99255 – 4115
Av. Macuco, 550 – 101
São Paulo, SP – 04523-001
Roberto@RVR.com.br

198
Manual Global de Auditoria – MGA – RVR
RVR não se responsabiliza pelo uso deste material por terceiro. Consulte o seu Assessor Técnico antes de tomar decisão.

RVR.com.br

Roberto Vilela Resende
+55 (11) 99255 – 4115
Av. Macuco, 550 – 101
São Paulo, SP – 04523-001
Roberto@RVR.com.br

Grupo XYZ - Demonstração consolidada dos fluxos de caixa para o exercício findo em
31 de dezembro de 20x2
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Grupo XYZ - Políticas contábeis e notas explicativas às demonstrações
financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 20X2
1. Informações gerais
A XYZ (Holdings) Limited (a Companhia) é uma sociedade limitada constituída no País A. O endereço de
sua sede registrada e de sua sede principal é _________.
O Grupo XYZ é formado pela Companhia e por sua subsidiária integral XYZ (Trading) Limited.
Suas principais atividades são a fabricação e a venda de velas.

2. Base de elaboração e políticas contábeis
Estas demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas de acordo com a Norma
Internacional de Relatório Financeiro para Pequenas e Médias Empresas emitida pelo Conselho de
Normas Internacionais de Contabilidade (IASB). Elas são apresentadas em unidades de moeda (UM) do
País A.
Base de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas incorporam as demonstrações financeiras da Companhia e
de sua subsidiária integral. Todas as transações, saldos, receitas e despesas intra grupo eliminados.
Investimentos em coligadas
Investimentos em coligadas são contabilizados pelo custo, deduzido de quaisquer perdas acumuladas
por redução ao valor recuperável.
A receita de dividendos proveniente de investimentos em coligadas é reconhecida quando o direito do
Grupo de receber o pagamento é estabelecido. Ela é incluída em outras receitas.
Reconhecimento de receitas
A receita da venda de produtos é reconhecida quando os produtos são entregues e a propriedade é
transferida. A receita de royalties pelo licenciamento de patentes para a fabricação de velas para uso de
terceiros é reconhecida pelo método linear ao longo do período da licença.
A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, líquida de descontos e
impostos relacionados a vendas cobrados em nome do governo do País A.
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Custos de empréstimos
Todos os custos de empréstimos são reconhecidos em lucros e perdas no período em que forem
incorridos.
Imposto sobre a renda
A despesa de imposto sobre a renda representa a soma do imposto a pagar e do imposto diferido.
O imposto a pagar baseia-se no lucro tributável do exercício.
O imposto diferido é reconhecido sobre diferenças entre os valores contábeis de ativos e passivos nas
demonstrações financeiras e suas respectivas bases de cálculo (conhecidas como diferenças
temporárias). Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias que se
espera que aumentem o lucro tributável no futuro. Impostos diferidos ativos são reconhecidos para
todas as diferenças temporárias que se espera que reduzam o lucro tributável no futuro e para
quaisquer prejuízos fiscais não utilizados ou créditos fiscais não utilizados. Impostos diferidos ativos são
mensurados pelo maior valor que, com base no lucro tributável corrente ou futuro estimado, seja mais
provável do que improvável que seja recuperado.
O valor contábil líquido de impostos diferidos ativos é revisado a cada data de relatório e ajustado para
refletir a avaliação atual dos lucros tributáveis futuros. Quaisquer ajustes são reconhecidos em lucros e
perdas.
O imposto diferido é calculado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas ao lucro tributável
(prejuízo fiscal) dos períodos nos quais se espera que o imposto diferido ativo seja realizado ou que o
imposto diferido passivo seja liquidado, com base nas alíquotas que tenham sido promulgadas ou
substantivamente promulgadas até o final do período de relatório.
Imobilizado
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a depreciação acumulada e quaisquer perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável.
A depreciação é reconhecida de modo a alocar o custo dos ativos, menos os seus valores residuais ao
longo de suas vidas úteis estimadas, utilizando-se o método linear. As seguintes taxas anuais são usadas
para a depreciação do imobilizado:
Edificações

2%

Utensílios e equipamentos

10–30%
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Se houver uma indicação de que houve uma mudança significativa na taxa de depreciação, na vida útil
ou no valor residual de um ativo, a depreciação desse ativo é revista prospectivamente para refletir as
novas expectativas.
Ativos intangíveis
Ativos intangíveis consistem em software de computador adquirido, reconhecido pelo custo, menos a
depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. Eles são
amortizados ao longo de sua vida útil estimada de cinco anos, utilizando-se o método linear. Se houver
uma indicação de que houve uma mudança significativa na taxa de amortização, na vida útil ou no valor
residual de um ativo intangível, a amortização é revista prospectivamente para refletir as novas
expectativas.
Perda por redução ao valor recuperável de ativos
Em cada data de relatório, o imobilizado, os ativos intangíveis e os investimentos em coligadas são
revistos para determinar se há qualquer indicação de que esses ativos sofreram uma perda por redução
ao valor recuperável. Se houver indicação de um problema de recuperação, o valor recuperável de
qualquer ativo afetado (ou grupo de ativos relacionados) é estimado e comparado com o seu valor
contábil. Se o valor recuperável estimado for menor, o valor contábil é reduzido ao seu valor
recuperável estimado e uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente em
lucros e perdas.
Similarmente, em cada data de relatório, os estoques são avaliados quanto à redução ao valor
recuperável, comparando-se o valor contábil de cada item de estoque (ou grupo de itens similares) com
o seu preço de venda menos custos para concluir e vender. Se um item de estoque (ou grupo de itens
similares) apresentar problemas de recuperação, seu valor contábil é reduzido ao preço de venda
menos custos para concluir e vender uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida
imediatamente em lucros e perdas.
Se uma perda por redução ao valor recuperável for subsequentemente revertida, o valor contábil do
ativo (ou grupo de ativos relacionados) é aumentado para a estimativa revista de seu valor recuperável
(preço de venda menos custos para concluir e vender, no caso de estoques), mas sem exceder o valor
que teria sido determinado caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido
reconhecida para o ativo (ou grupo de ativos relacionados) em exercícios anteriores. Uma reversão de
uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente em lucros e perdas.
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Arrendamentos
Arrendamentos são classificados como arrendamentos financeiros sempre que os termos do
arrendamento transfiram substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo
arrendado ao Grupo. Todos os demais arrendamentos são classificados como arrendamentos
operacionais.
Direitos a ativos mantidos em arrendamento financeiro são reconhecidos como ativos do Grupo, pelo
valor justo do bem arrendado (ou, se for menor, pelo valor presente dos pagamentos mínimos de
arrendamento), no início do arrendamento. O passivo correspondente ao arrendador é incluído na
demonstração da posição financeira como uma obrigação de arrendamento financeiro. Os pagamentos
de arrendamento são alocados entre encargos financeiros e a redução da obrigação de arrendamento,
de modo a atingir uma taxa de juros constante sobre o saldo remanescente do passivo. Os encargos
financeiros são deduzidos na mensuração de lucros e perdas. Ativos mantidos em arrendamentos
financeiros são incluídos no imobilizado, sendo depreciados e avaliados quanto a perdas por redução ao
valor recuperável da mesma forma que ativos próprios.
Aluguéis a pagar em arrendamentos operacionais são reconhecidos em lucros e perdas pelo método
linear ao longo do prazo do respectivo arrendamento.
Estoques
Estoques são apresentados pelo menor entre o custo e o preço de venda menos custos para concluir e
vender. O custo é calculado pelo método Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair (PEPS).
Contas a receber de clientes e outras
A maior parte das vendas é efetuada com base em prazos normais de crédito, e as contas a receber não
estão sujeitas a juros. Quando o crédito é estendido além dos prazos normais de crédito, as contas a
receber são mensuradas pelo custo amortizado utilizando-se o método de juros efetivos. Ao final de
cada período de relatório, os valores contábeis de contas a receber de clientes e outras são revistos para
determinar se há qualquer evidência objetiva de que os valores não são recuperáveis. Se houver
evidência, uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente em lucros e
perdas.
Contas a pagar a fornecedores
Contas a pagar a fornecedores são obrigações com base em prazos normais de crédito e não estão
sujeitas a juros. Contas a pagar a fornecedores denominadas em moeda estrangeira são convertidas
para UM (unidade monetária) utilizando-se a taxa de câmbio vigente na data do relatório. Ganhos e
perdas de câmbio são incluídos em outras receitas ou outras despesas.
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Empréstimos bancários e saques a descoberto em bancos
A despesa de juros é reconhecida com base no método de juros efetivos e incluída em custos
financeiros.
Benefícios aos empregados – pagamento por tempo de serviço
O passivo referente a obrigações de benefícios aos empregados corresponde a pagamentos por tempo
de serviço estabelecidos pelo governo. Todos os empregados em tempo integral, exceto diretores, são
cobertos pelo programa. O pagamento consiste em 5% do salário (determinado com base nos doze
meses anteriores ao pagamento) ao final de cada cinco anos de emprego. O pagamento é efetuado
como parte da folha de pagamento de dezembro no quinto ano. O Grupo não financia arca com esta
obrigação antecipadamente.
O custo e a obrigação do Grupo de efetuar pagamentos por tempo de serviço a empregados são
reconhecidos durante os períodos de serviço dos empregados. O custo e a obrigação são mensurados
utilizando-se o método da unidade de crédito projetada, supondo-se um aumento salarial anual médio
de 4%, com uma rotatividade de empregados baseada na experiência recente do Grupo, e descontados
utilizando-se o rendimento de mercado atual para títulos de dívida corporativos de alta qualidade.
Provisão para obrigações de garantia
Todos os produtos vendidos pelo Grupo são garantidos como isentos de defeitos de fabricação pelo
prazo de um ano. Os produtos são reparados ou substituídos a critério do Grupo. Quando a receita é
reconhecida, uma provisão é constituída com base no custo estimado da obrigação de garantia.

3. Principais fontes de incerteza na estimativa
Pagamentos por tempo de serviço
Ao determinar o passivo referente a pagamentos por tempo de serviço (explicado na nota 19), a
administração deve fazer uma estimativa dos aumentos salariais nos próximos cinco anos, da taxa de
desconto para os próximos cinco anos a ser usada no cálculo do valor presente e do número de
empregados que se espera que deixem a empresa antes de receber os benefícios.

4. Restrição sobre o pagamento de dividendos
Pelos termos dos contratos de empréstimo bancário e de saque a descoberto em banco, dividendos não
podem ser pagos na medida em que reduzam o saldo de lucros acumulados abaixo da soma do saldo em
aberto do empréstimo bancário e do saque a descoberto em banco.
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5. Receita

6. Outras receitas
Outras receitas incluem dividendos recebidos de uma coligada, no valor de UM 25.000, tanto em 20X1
como em 20X2, e ganhos na alienação de imobilizado, no valor de UM 63.850 em 20X2.

7. Custos financeiros

8. Lucro antes de impostos
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Os itens a seguir foram reconhecidos como despesas (receitas) na determinação do lucro antes de
impostos:

9. Despesa com imposto sobre a renda

O imposto sobre a renda é calculado a 40% (20X1: 40%) do lucro tributável estimado do exercício.
A despesa com imposto sobre a renda para o exercício, de UM 270.250 em 20X2 (UM 189.559 em
20X1), difere do valor que resultaria da aplicação da alíquota de 40% (tanto em 20X2 como em 20X1) ao
lucro antes de impostos, uma vez que, de acordo com as leis do País A, algumas despesas de
remuneração de empregados (UM 20.670 em 20X2 e UM 16.750 em 20X1) que são reconhecidas na
mensuração do lucro antes de impostos não são dedutíveis para fins fiscais.
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10. Contas a receber de clientes e outras

11. Estoques

12. Investimento em coligada
O Grupo detém 35% de uma coligada cujas ações não são negociadas publicamente.
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13. Imobilizado

Durante 20X2, o Grupo observou um declínio significativo na eficiência de um equipamento importante,
realizando assim uma revisão de seu valor recuperável. A revisão levou ao reconhecimento de uma
perda por redução ao valor recuperável de UM 30.000.
O valor contábil dos utensílios e equipamentos do Grupo inclui o valor de UM 40.000 (20X1: UM 60.000)
referente a ativos mantidos em arrendamentos financeiros.
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Em 10 de dezembro de 2002, os diretores resolveram alienar uma máquina. O valor contábil da
máquina, de UM 1.472, é incluído em utensílios e equipamentos em 31 de dezembro de 20X2, e as
contas a pagar a fornecedores inclui a obrigação restante do Grupo, de UM 1.550, referente à aquisição
dessa máquina. Como se espera que os proventos da alienação superem o valor contábil líquido do ativo
e o respectivo passivo, nenhuma perda por redução ao valor recuperável foi reconhecida.

14. Ativos intangíveis

15. Impostos diferidos
As diferenças entre os valores reconhecidos na demonstração do resultado e os valores informados às
autoridades fiscais relacionados a investimentos na subsidiária e na coligada são insignificantes.
Os impostos diferidos ativos são os efeitos fiscais de benefícios futuros esperados de imposto sobre a
renda referentes:
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(a) ao benefício de pagamento por tempo de serviço (nota 19), que não será dedutível para fins fiscais
até que o benefício seja efetivamente pago, mas que já foi reconhecido como despesa na mensuração
do lucro do exercício do Grupo.
(b) às perdas cambiais em contas a pagar a fornecedores, que não serão dedutíveis para fins fiscais até
que as contas a pagar sejam liquidadas, mas que já foram reconhecidas como despesa na mensuração
do lucro do exercício do Grupo.
O Grupo não reconheceu uma provisão para perdas contra os impostos diferidos ativos pois, com base
em exercícios passados e expectativas futuras, a administração considera provável que haverá lucros
tributáveis disponíveis contra os quais poderão ser utilizadas deduções futuras de imposto sobre a
renda.
Os impostos diferidos passivos (ativos) reconhecidos pelo Grupo são os seguintes:

Os impostos diferidos ativos relativos à perda cambial e aos benefícios de pagamento por tempo de
serviço e o imposto diferido passivo relativo ao software referem-se ao imposto sobre a renda na
mesma jurisdição, e a lei permite a liquidação pelo valor líquido. Assim, eles foram compensados na
demonstração da posição financeira da seguinte forma:

211
Manual Global de Auditoria – MGA – RVR
RVR não se responsabiliza pelo uso deste material por terceiro. Consulte o seu Assessor Técnico antes de tomar decisão.

RVR.com.br

Roberto Vilela Resende
+55 (11) 99255 – 4115
Av. Macuco, 550 – 101
São Paulo, SP – 04523-001
Roberto@RVR.com.br

16. Saque a descoberto em banco e empréstimo bancário

O saque a descoberto em banco e o empréstimo bancário são garantidos por alienação fiduciária sobre
terrenos e edificações de propriedade do Grupo, com um valor contábil de UM 266.000 em 31 de
dezembro de 20X2 (UM 412.000 em 31 de dezembro de 20X1).
Juros são cobrados sobre o saque a descoberto em banco a 200 pontos acima da Taxa LIBOR.
Juros são cobrados sobre o empréstimo bancário de sete anos à taxa fixa de 5% sobre o valor do
principal.

17. Contas a pagar a fornecedores
As contas a pagar a fornecedores em 31 de dezembro de 20X2 incluem UM 42.600 denominadas em
moedas estrangeiras (zero em 31 de dezembro de 20X1).

18. Provisão para obrigações de garantia
As mudanças na provisão para obrigações de garantia durante 20X2 foram:

A obrigação é classificada como um passivo corrente, uma vez que a garantia é limitada a doze meses.
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19. Obrigação de benefícios aos empregados – pagamentos por tempo de serviço
A obrigação de benefícios aos empregados do Grupo para pagamentos por tempo de serviço, de
acordo com um plano estabelecido pelo governo, baseia-se em uma avaliação atuarial abrangente em
31 de dezembro de 20X2 e é representada da seguinte forma:
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A obrigação é classificada como:

20. Obrigações em arrendamentos financeiros
O Grupo detém uma máquina especializada, cuja vida útil estimada é de cinco anos, com base em um
arrendamento financeiro de cinco anos. Os pagamentos mínimos futuros de arrendamento são os
seguintes:
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A obrigação é classificada como:

21. Compromissos em arrendamentos operacionais
O Grupo aluga diversos escritórios de vendas com base em arrendamentos operacionais. Os
arrendamentos têm prazo médio de três anos, com aluguéis fixos ao longo do mesmo período.

No final do ano, o Grupo tinha compromissos em aberto em arrendamentos operacionais não
canceláveis com os seguintes vencimentos:
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22. Capital social
Os saldos em 31 de dezembro de 20X2 e 20X1 de UM 30.000 compreendem 30.000 ações ordinárias
com valor nominal de UM 1,00, totalmente integralizadas, emitidas e em circulação. Outras 70.000
ações estão legalmente autorizadas, mas não foram emitidas.

23. Caixa e equivalentes de caixa

24. Passivos contingentes
Durante 20X2, um cliente processou a XYZ (Trading) Limited em virtude de um incêndio causado por
uma vela defeituosa. O cliente alega que seu prejuízo total foi de UM 50.000, sendo este o valor
pleiteado na ação.
Os assessores jurídicos do Grupo não acreditam que a alegação tenha fundamento, e a Companhia
pretende contestar a ação. Nenhuma provisão foi reconhecida nestas demonstrações financeiras, já que
a administração do Grupo não considera provável que uma perda será incorrida.

25. Eventos após o final do período de relatório
Em 25 de janeiro de 20X3, houve uma inundação em um dos depósitos de velas. O custo da reforma
está previsto em UM 36.000. A indenização da seguradora está estimada em UM 16.000.
Em 14 de fevereiro de 20X3, os diretores votaram por declarar um dividendo de UM 1,00 por ação
(totalizando UM 30.000), a pagar em 15 de abril de 20X3 aos acionistas registrados em 31 de março de
20X3. Como a obrigação surgiu em 20X3, um passivo não é mostrado na demonstração da posição
financeira em 31 de dezembro de 20X2.
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26. Transações com partes relacionadas
Transações entre a Companhia e sua subsidiária, que é uma parte relacionada, foram eliminadas na
consolidação.
O Grupo vende produtos à sua coligada (vide nota 12), que é uma parte relacionada, como segue:

Os pagamentos decorrentes do arrendamento financeiro (vide nota 20) são avalizados por um acionista
principal da Companhia. Nenhum encargo foi cobrado por esse aval.
A remuneração total dos diretores e outros membros do pessoal-chave da administração em 20X2
(incluindo salários e benefícios) foi de UM 249.918 (20X1: UM 208.260).

27. Aprovação de demonstrações financeiras
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo conselho de administração e autorizadas para
emissão em 10 de março de 20X3.
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Modelo Ilustrativo de Relatório Financeiro

Lista de Verificação de Apresentação e Divulgações
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Lista de Verificação de Apresentação e Divulgação
Esta lista de verificação de apresentação e divulgação foi extraída das exigências de apresentação e
divulgação da IFRS para PMEs.
D1

Esta lista de verificação resume as exigências de apresentação e divulgação da IFRS para PMEs.

D2

Esta lista de verificação trata tanto de apresentação quanto de divulgações.
Frequentemente, uma apresentação exigida é o equivalente de uma exigência de divulgação. Para
ilustrar, as Seções 3–6 da IFRS exigem a apresentação de algumas rubricas específicas na demonstração
da posição financeira, na demonstração do resultado abrangente, na demonstração do resultado (se
apresentada), na demonstração das mutações do patrimônio líquido e na demonstração dos fluxos de
caixa.
D3
Na maioria dos casos, a IFRS não especifica se uma divulgação deve ser feita no corpo de uma
demonstração financeira ou nas notas explicativas. Em vários casos, contudo, exige-se expressamente
que as divulgações sejam feitas no corpo da demonstração financeira; esses casos são identificados
nesta lista de verificação.
D4
As exigências de divulgação da IFRS aplicam-se somente a itens relevantes. Se um item não for
relevante, nenhuma divulgação é prescrita. A relevância é discutida no parágrafo 2.6.
D5
Presume-se que a aplicação da IFRS para PMEs, com divulgação adicional quando necessária,
resulta em demonstrações financeiras que alcançam uma apresentação adequada da posição financeira,
do desempenho financeiro e dos fluxos de caixa de uma entidade que seja elegível para usar a IFRS. As
exigências de divulgação da IFRS devem ser consideradas como exigências mínimas. Divulgações
adicionais são necessárias quando o cumprimento dos requisitos específicos contidos na IFRS for
insuficiente para permitir que os usuários compreendam o efeito de transações específicas, outros
eventos e condições sobre a posição financeira e o desempenho financeiro da entidade. Uma entidade
deve apresentar rubricas adicionais, títulos e subtotais nas demonstrações financeiras quando essa
apresentação for pertinente para a compreensão da posição financeira, do desempenho e das
mudanças na posição financeira da entidade. De forma similar, uma entidade deve incluir nas notas
explicativas às demonstrações financeiras informações que não sejam apresentadas em nenhum outro
lugar nas demonstrações financeiras, mas que sejam pertinentes para a sua compreensão.
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Seção 1 – Pequenas e Médias Empresas
Nenhuma exigência de apresentação ou divulgação nesta seção.

Seção 2 – Conceitos e Princípios Gerais
Nenhuma exigência de apresentação ou divulgação nesta seção.

Seção 3 – Apresentação de Demonstrações Contábeis
Cumprimento da IFRS para PMEs.
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Frequência do relatório
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Consistência da apresentação

Informações comparativas

Relevância e agregação

222
Manual Global de Auditoria – MGA – RVR
RVR não se responsabiliza pelo uso deste material por terceiro. Consulte o seu Assessor Técnico antes de tomar decisão.

RVR.com.br

Roberto Vilela Resende
+55 (11) 99255 – 4115
Av. Macuco, 550 – 101
São Paulo, SP – 04523-001
Roberto@RVR.com.br

Conjunto completo de demonstrações financeiras
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Identificação das demonstrações financeiras

Apresentação de informações não exigidas por esta IFRS
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Seção 4 – Demonstração da Posição Financeira
Informações a serem apresentadas na demonstração da posição financeira
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Segregação circulante/não-circulante

Sequência e formato de itens na demonstração da posição financeira
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Informações a serem apresentadas na demonstração da posição financeira ou nas
notas explicativas
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Seção 5 – Demonstração do Resultado Abrangente e Demonstração do Resultado
Apresentação do resultado abrangente total
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Requisitos aplicáveis a ambas as abordagens

Análise de despesas
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Seção 6 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do
Resultado e de Lucros Acumulados
Informações a serem apresentadas na demonstração das mutações do patrimônio
líquido

Informações a serem apresentadas na demonstração do resultado e de lucros
acumulados
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Seção 7 – Demonstração dos Fluxos de Caixa
Informações a serem apresentadas na demonstração dos fluxos de caixa

Apresentação de fluxos de caixa de atividades operacionais

Apresentação de fluxos de caixa de atividades de investimento e de financiamento
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Juros e dividendos

Imposto sobre a renda

Transações que não envolvem caixa

Componentes de caixa e equivalentes de caixa
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Outras divulgações

Seção 8 – Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

234
Manual Global de Auditoria – MGA – RVR
RVR não se responsabiliza pelo uso deste material por terceiro. Consulte o seu Assessor Técnico antes de tomar decisão.

RVR.com.br

Roberto Vilela Resende
+55 (11) 99255 – 4115
Av. Macuco, 550 – 101
São Paulo, SP – 04523-001
Roberto@RVR.com.br

Divulgação de políticas contábeis

Informações sobre julgamentos

Informações sobre principais fontes de incerteza na estimativa
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Seção 9 – Demonstrações Financeiras Consolidadas e Separadas
Requisito para apresentar demonstrações financeiras consolidadas

Entidades de propósitos específicos (EPEs)
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Participação não-controladora em subsidiárias

Divulgações nas demonstrações financeiras consolidadas

Divulgações em demonstrações financeiras separadas
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Divulgações em demonstrações financeiras combinadas

Seção 10 – Políticas Contábeis, Estimativas e Erros
Divulgação de uma mudança na política contábil
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Divulgação de uma mudança na estimativa

Divulgação de erros de período anterior
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Seção 11 – Instrumentos Financeiros Básicos
Divulgações

Divulgação de políticas contábeis para instrumentos financeiros

Demonstração da posição financeira – categorias de ativos financeiros e passivos
financeiros
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Baixa

Garantia
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Inadimplências e violações em empréstimos a pagar

Itens de receita, despesa, ganhos ou perdas
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Seção 12 – Outras Questões sobre Instrumentos Financeiros
Divulgações sobre contabilização de cobertura
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Seção 13 – Estoques
Divulgações

Seção 14 – Investimentos em Coligadas
Apresentação de demonstrações financeiras

Divulgações
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Seção 15 – Investimentos em Empreendimentos em Conjunto (Joint Ventures)
Divulgações

Seção 16 – Propriedades para Investimento
Divulgações
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Seção 17 – Imobilizado
Divulgações

247
Manual Global de Auditoria – MGA – RVR
RVR não se responsabiliza pelo uso deste material por terceiro. Consulte o seu Assessor Técnico antes de tomar decisão.

RVR.com.br

Roberto Vilela Resende
+55 (11) 99255 – 4115
Av. Macuco, 550 – 101
São Paulo, SP – 04523-001
Roberto@RVR.com.br

Seção 18 – Ativos Intangíveis Que Não Sejam Ágio
Divulgação
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Seção 19 – Combinações de Negócios e Ágio
Divulgações para combinações de negócios realizadas durante o período de relatório

Divulgações para todas as combinações de negócios
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Seção 20 – Arrendamentos
Demonstrações financeiras de arrendatários – arrendamentos financeiros

Demonstrações financeiras de arrendatários – arrendamentos operacionais
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Demonstrações financeiras de arrendadores – arrendamentos financeiros

Demonstrações financeiras de arrendadores – arrendamentos operacionais
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Transações de venda e de retroarrendamento (sale and leaseback)

Seção 21 – Provisões e Contingentes
Divulgações sobre provisões
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Divulgações sobre passivos contingentes

Divulgações sobre ativos contingentes

Divulgações prejudiciais
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Seção 22 – Passivos e Patrimônio Líquido
Nenhuma exigência de apresentação ou divulgação nesta seção (porém, vide parágrafos 4.12 e 4.13).

Seção 23 – Receita
Divulgações gerais sobre receita

Divulgações relativas à receita de contratos de construção
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Seção 24 – Subvenções Governamentais
Divulgações

Seção 25 – Custos de Empréstimos
Divulgações
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Seção 26 – Pagamento Baseado em Ações
Divulgações
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Seção 27 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Divulgações
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Seção 28 – Benefícios aos Empregados
Divulgações sobre benefícios de curto prazo aos empregados

Divulgações sobre planos de contribuição definida

Divulgações sobre planos de benefício definido
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Divulgações sobre outros benefícios de longo prazo

Divulgações sobre benefícios rescisórios

Seção 29 – Imposto sobre a Renda
Corrente e não-corrente

Compensação
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Divulgações
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Seção 30 – Conversão de Moeda Estrangeira
Divulgações

Seção 31 – Hiperinflação
Divulgações
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Seção 32 – Eventos após o Final do Período de Relatório
Data de autorização para emissão

Eventos após o final do período de relatório que não originam ajustes
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Seção 33 – Divulgações sobre Partes Relacionadas
Divulgação de relacionamentos controladora-subsidiária

Divulgação da remuneração do pessoal-chave da administração

Divulgação de transações com partes relacionadas
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Seção 34 – Atividades Especializadas
Agricultura
Divulgações – método de valor justo
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Divulgações – método de custo

Acordos de concessão de serviço
Receita operacional
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Seção 35 – Transição para a IFRS para PMEs
Procedimentos para elaboração de demonstrações financeiras na data de transição

Explicação da transição para a IFRS para PMEs
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Conciliações

270
Manual Global de Auditoria – MGA – RVR
RVR não se responsabiliza pelo uso deste material por terceiro. Consulte o seu Assessor Técnico antes de tomar decisão.

