
 

 

 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

 
Belo Horizonte - MG 

 
RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE CONTROLES INTERNOS REFERENTES AO 

EXERCÍCIO FINDO EM 31/DEZ./14 
 
 
 
(1) INTRODUÇÃO 
 

Nossos trabalhos foram realizados conforme contrato de prestação de serviços 
firmado com essa Autarquia no que se refere à revisão dos Controles Internos do 
CRA/MG e dirigidos para atender aos seguintes pontos previstos na Tomada de 
Preços nº 001/2015, compreendendo: 
 
- Revisão dos controles internos relacionados às Áreas Contábil/Orçamentária, 
Financeira, Administrativa e Recursos Humanos. 

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

 
(2) PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 
 

Os trabalhos relativos à presente Tomada de Preços foram incluídos em nosso 
Planejamento de Auditoria, que compreendeu entrevistas, exames de operações e 
respectivos documentos, bem como testes específicos, quando aplicável ou exigido, 
para o qual está sendo emitido esse relatório. 



 

 

(3) ÁREA ADMINISTRATIVA – RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES 
 
(3.1) RECURSOS HUMANOS 
 

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

 
3.1.1 Livro de Inspeção do Trabalho 
 

O Livro de Inspeção do Trabalho é obrigatório para todas as pessoas jurídicas e 
equiparadas, conforme Portaria METPS nº 3.158/71. 
 
Deve permanecer no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério 
do Trabalho, nos termos estabelecidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas. 
 
Os Agentes da Inspeção do Trabalho, quando de sua visita ao estabelecimento 
empregador, autenticarão o Livro de Inspeção do Trabalho que, ainda, não tiver 
sido autenticado, sendo desnecessária a autenticação pela unidade regional do 
Ministério do Trabalho. 
 
Observamos que o termo de abertura do referido livro foi preenchido e está 
assinado pelo representante do Regional. 

 
3.1.2 Registro de Empregados 

 
O atestado de antecedentes criminais está sendo incluído entre os documentos 
cuja apresentação é obrigatória no ato da contratação do empregado. 
 



 

 

A Lei nº 7.115/83 estabelece que a declaração de bons antecedentes, quando 
firmada pelo próprio interessado e sob as penas da lei, presume-se verdadeira. 
 
Por sua vez, a Lei nº 9.029/95 proíbe práticas discriminatórias para os efeitos 
da relação de emprego, seja admissional ou de manutenção do vínculo 
empregatício, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação 
familiar ou idade. A Constituição Federal/88 também vela pela proibição à 
discriminação do exercício de qualquer trabalho ou profissão, desde que 
atendidas às qualificações legais. 
 
Com efeito, o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal considera inviolável a 
intimidade e a vida privada do indivíduo e, por consequência, estabelece um 
limite ao poder diretivo do futuro empregador de investigar a vida do candidato 
ao emprego, vedando a discriminação no ato da admissão e na manutenção do 
emprego. 
 
A exigência de atestado de bons antecedentes só se justifica em situações em 
que as obrigações funcionais que o empregado irá assumir exigem conduta 
idônea, a fim de preservar o patrimônio da empresa e dos seus clientes. É o caso 
do gerente de banco que lida com dinheiro dos clientes do seu empregador. 
 
Há algumas profissões que a lei permite expressamente que o empregador 
investigue os antecedentes criminais do candidato a emprego, como por exemplo, 
o vigilante e o doméstico, porque eventual conduta delituosa tem significado 
contratual. 
 
Assim, por falta de dispositivo expresso na legislação acerca da apresentação do 
atestado de antecedentes criminais no ato da contratação de empregados, caso 
a empresa solicite a apresentação do referido documento, o candidato à vaga, se 
sentir lesado, poderá acionar o Poder Judiciário, ao qual cabe a decisão final 
sobre a matéria. 
 
Por todo o exposto, entendemos que o atestado de antecedentes criminais pode 
ser exigido do candidato ao emprego, em algumas situações, ainda que não 
previstas em lei, desde que seja relevante para o exercício da função ou ao 
interesse público. 

 
 
 
 
 
 



 

 

3.1.3 Folha de Pagamento 
 
Revisamos os cálculos da folha de pagamento, com abrangência no controle de 
pagamentos e demais normas trabalhistas, incluindo as retenções e conferências 
das bases de cálculo de INSS, FGTS, IRRF, não tendo comentários a relacionar 
sobre os controles e saldos. 

 
(3.2) LICITAÇÕES 

 
Avaliamos os processos de compras de materiais para o consumo, manutenção, 
móveis e contratação de serviços mediante licitação ou dispensa de licitação, 
examinamos as fases de empenho, liquidação e pagamento e conferência das 
notas fiscais no recebimento dos materiais, controle registros contábeis e 
patrimoniais, não constatando inconsistências a serem relacionadas. 
 
Os processos foram selecionados por amostragem, onde foram considerados os 
seguintes aspectos: 
 
- Publicação do Edital; 
- Indicação do recurso (dotação orçamentária) que será utilizado para a 
realização da despesa; 

- Numeração e rubrica nas folhas do processo; 
- Documentos de habilitação; 
- Originais das propostas nos processos e dos documentos que as instruírem; 
- Atas, relatório e deliberações da comissão julgadora; 
- Parecer da área jurídica; 
- Verificação de atesto na nota fiscal de recebimento dos materiais e de 
prestação dos serviços; 

- Exame da nota de empenho; 
- Lançamento em conta de despesa ou conta patrimonial, bem como no relatório 
financeiro e orçamentário; 

- Documentos comprobatórios de regularidade fiscal na data do pagamento ao 
fornecedor. 



 

 

 
(4) ÁREA FINANCEIRA, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA 

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

(4.1) SUPRIMENTO DE FUNDOS 
 
Verificamos os procedimentos adotados para concessão, guarda, utilização e 
prestação de contas de Suprimento de Fundos e se o mesmo está de acordo com 
as normas, bem como se estão sendo concedidos a não funcionários, sobre os 
controles adotados não tendo nada a comentar. 

 
(4.2) BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

 
Verificamos a movimentação dos valores mantidos em conta-corrente no 
exercício de 2014, bem como as aplicações financeiras pelos extratos bancários 
emitidos via gerenciador financeiro pelo Presidente do Regional, com a 
documentação suporte e sua escrituração contábil. 
 
Os recursos estão aplicados na Caderneta de Poupança e CDI no Banco do Brasil 
e no Fundo de Investimento Caixa FIC Ideal RF LP, considerados de boa liquidez 
e sem maiores riscos. 

 
(4.3) CIRCULARIZAÇÃO 
 

Em cumprimento às determinações legais constantes das Resoluções n°s 1.218/09 
e 1.219/09 do Conselho Federal de Contabilidade que aprovaram as NBCs TA nºs 

501 e 505 preparamos circularização visando à confirmação direta de saldos das 
contas bancárias de titularidade do Regional, bem como solicitamos informações 
e posicionamento junto aos seus advogados, sobre o andamento, valores e 
perspectivas dos resultados dos processos judiciais a favor ou contra o Regional, 
sob seus cuidados e responsabilidade. 



 

 

 
Não recebemos, até a conclusão dos trabalhos, as respostas das cartas de 
confirmação (circularização) dos Bancos. Porém, realizamos testes alternativos, 
que foram considerados satisfatórios. 
 
Não foram detectadas divergências nas informações obtidas dos advogados, 
sendo que existe provisão para contingência trabalhista no valor de R$ 
437.995,04. 
 

(4.4) CONTROLES DE INADIMPLENTES 
 

A conta Dívida Ativa apresenta em 31/dez./14 o saldo de R$ 8.861.809,02, 
decorrente de escrituração de créditos junto aos profissionais e escritórios. 
 
Como não se tem base para recebimento de grande parte destes créditos, 
recomendamos que seja adotada a prática contábil da adoção de provisão para 
crédito de liquidação duvidosa, dando assim, maior representatividade aos saldos 
contábeis. 
 

(4.5) BENS PATRIMONIAIS 
 
Sobre os controles e procedimentos adotados temos a comentar: 
 
a) Foi contabilizada incorretamente como despesa, a aquisição de Licença 

Windows Microsoft no valor de R$ 56.000,00, realizada através da licitação 
de número 07/2014. 

 
Aquisições dessa natureza devem ser escrituradas em conta própria de 
Sistemas de Informática, no grupo de Bens Patrimoniais, procedimento já 
observado pelo Regional em outras aquisições. 

 
b) Não foi apresentado documento comprovando a realização de 

inventário/levantamento da existência física dos bens patrimoniais em 
31/dez./14, impossibilitando a validação do saldo contábil naquela data, no 
valor de R$ 2.247.622,93 e a necessidade de possíveis ajustes contábeis 
decorrentes. 

 
De conformidade com o artigo 94 da Lei nº 4.320/64, para o controle 
sintético dos bens móveis e imóveis, haverá registros analíticos de todos os 
bens, com a indicação dos elementos necessários e dos agentes responsáveis 
pela sua guarda e administração e o artigo 96 determina que o levantamento 
geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada 



 

 

unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na 
contabilidade. 

 
Face ao exposto recomendamos que seja efetuado no mínimo, anualmente, e 
coincidindo com a data do balanço, um inventário dos bens e que seja 
providenciada a regularização da titularidade do responsável pela guarda e 
administração dos bens. 

 
c)  Verificamos que as aquisições efetuadas pelo Regional no exercício de 2014, 

estão de acordo com os processos de compras apresentados. 
 

(4.6) CONVÊNIOS PRODER 
 

No exercício de 2014, foram firmados 02 (dois) convênios com o Conselho 
Federal de Administração referente aos projetos do PRODER os quais 
relacionamos a seguir: 
 

DESCRIÇÃO DO 
PROJETO 

REPASSADO 
PELO CFA 

CONTRAPARTIDA 
DO CRA-MG 

VALOR GLOBAL 
POR PROJETO 

Treinamentos Diversos 14.040,00 1.560,00 15.600,00 
Eventos Diversos 93.751,06 10.765,09 104.516,15 

TOTAIS 107.791,06 12.325,09 120.116,15 
 
Sobre os controles e procedimentos adotados para utilização e prestação de 
contas dos convênios firmados com o CFA, temos a comentar: 
 
- O Regional mantém contas bancárias destinadas exclusivamente a gerir as 
disponibilidades recebidas pelo PRODER, cujos depósitos e pagamentos são 
efetuados por projeto. 

 
(4.7) DEPÓSITOS E RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 

 
Estas duas rubricas encontram-se no passivo do CRA/MG com valores que 
somados chegam a R$ 148.537,10 em 2014. 
 
Desta forma, recomendamos que sejam criados mecanismos, a fim de que sejam 
identificados no máximo no exercício seguinte, os valores depositados na conta 
bancária do Regional, fortalecendo, desta forma os controles internos deste 
Regional. 
 
 
 



 

 

(4.8) PROVISÃO DE FÉRIAS 
 

Em atendimento ao regime de competência mensal o Regional adota o 
procedimento de escriturar mensalmente a provisão de férias.  

 
(4.9) LIVROS SOCIETÁRIOS DO REGIONAL – DIÁRIO E RAZÃO 
 

Os livros Diário e Razão do Regional estão devidamente formalizados.  
 
 
 

Brasília, 27 de abril de 2015. 
 

 
AudiLink & Cia. Auditores 
CRC/RS 003688/O-2 S-MG 
Nélson Câmara da Silva 

Contador CRC/RS 023584/O-8 S-MG 


