
 

 

19 de junho de 2015. 
 
 

Ilustríssimo Senhor 
Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade 
Presidente do 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 
 
 
REF.: RELATÓRIO DE AUDITORIA EXERCÍCIO 2014 
 
 
Prezado Senhor 
 
 
Em consideração a sua carta de 12 do corrente mês, que tem por objetivo informar 
discordância e impugnação de alguns apontamentos a que refere constantes do 
Relatório de Auditoria sobre as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2014, 
temos a ponderar os seguintes aspectos ao que consta em sua Carta, embora, segundo 
manifestação do Auditor que realizou as análises, todos os assuntos anotados foram 
discutidos com o pessoal do CRA-MG ao final dos trabalhos: 
 
a) Item do Relatório (4.2) - BANCOS E APLICAÇÕES  
 
À luz das informações colhidas na ocasião o objetivo do ponto foi apenas de 
ressaltar a importância dos extratos originais, para fins dos controles internos.  
Mas, considerando suas considerações vamos reescrever o ponto, retirando as 
anotações sobre os extratos bancários. 
 

b) Item do Relatório (4.3) – CIRCULARIZAÇÃO 
 

Os pedidos de informação aos bancos, efetivamente, foram expedidos. O que não 
ocorreu foi o recebimento das respostas, até a conclusão do trabalho, situação 
que, via de regra, caracteriza uma limitação aos exames do auditor, ensejando 
em alguns casos ressalva no Parecer. Numa situação dessas, a entidade auditada 
teria que se posicionar junto aos bancos, para evitar a ressalva.  
Mas no caso do CRA-MG foi possível realizar os exames por meios alternativos e 
concluídos como satisfatórios, como está dito no ponto.  
Assim, o ponto trata apenas de uma informação da ocorrência, devendo 
permanecer essa menção. 
 
 



 

 

c) Item do Relatório (4.5) – CONTROLE DE INADIMPLENTES 
 

Entendemos as considerações manifestadas. O ponto visa apenas recomendar a 
adoção de um procedimento contábil, o qual passará a ser adotado pelo Regional 
a partir de 2015. 

 
d) Item do Relatório (4.5) – BENS PATRIMONIAIS 
 
d.1) Contabilização incorreta 
 

Entendemos a informação atual do CRA-MG. Mas, data vênia, se o valor que 
deveria ser registrado no Ativo foi escriturado como Despesa é evidente 
que o resultado do exercício está afetado pelo referido valor.  
Mas, reconsiderando, podemos entender como sendo um valor com pequena 
materialidade no contexto dos valores do CRA–MG e, portanto, estaremos 
retirando a ressalva do Parecer, ficando apenas a recomendação em 
Relatório, para a sua correção.  

 
d.2) Inventário físico 
 

Pelas informações obtidas na ocasião dos exames, o apontamento no 
Relatório, reporta não ter sido realizado o inventário/levantamento anual da 
existência física dos bens. Isto corresponde à identificação e contagem dos 
bens existentes, em uso e em desuso. 
 
Ainda segundo informações o Regional estará contratando em 2015, empresa 
especializada para realizar o levantamento dos bens. 
 
O que o Regional nos encaminha atualmente como sendo o inventário é uma 
lista de itens, que não tem total ao final e, também, não totaliza por espécie 
de bens e que em muitos itens aparecem à situação como “sem condições de 
uso”, “não aplicável”, “defeito/queimado”, “bem doado” e etc., evidenciando a 
necessidade de uma depuração nessa lista.  
 
Nesse contexto, os auditores necessitam validar os saldos apresentados no 
Balanço Patrimonial, utilizando para tanto os elementos de controle que o 
Regional disponha e disponibilize.  
 
Usualmente esse controle é o inventário físico anual e o correspondente 
controle auxiliar, devidamente formalizados, onde figure a relação dos itens 
existentes, com seus valores e os totais por natureza dos bens que deverão 
coincidir com os respectivos saldos contábeis. 



 

 

 
Até porque, como é usual acontecer, após o levantamento da existência 
física de bens há que se proceder aos ajustes contábeis decorrentes. 
 
Portanto, sem o referido inventário/levantamento, devidamente formalizado 
e, mesmo considerando a listagem atualmente fornecida não há a 
possibilidade da Auditoria validar o saldo das contas representativas do 
imobilizado o que motivou e justifica a ressalva a respeito.  
 
Essa mesma situação, também, foi abordada no relatório dos auditores que 
examinaram o exercício de 2013.   
 
Aproveitando da oportunidade cabe-nos destacar que o inventário / 
levantamento físico é um instrumento de controle que permite o ajuste dos 
dados escriturais com o saldo físico do acervo patrimonial, fornecendo dessa 
forma maior suporte para os registros contábeis. Portanto, o levantamento 
deve ser realizado, pelo menos uma vez ao ano e, de preferência, coincidindo 
com a data do balanço anual, sendo revestido das formalidades 
administrativas, como nomeação de comissão de inventário e elaboração de 
relatório final.  

 

Outrossim, nessa linha de entendimento pode-se observar as determinações 
contidas no artigo 94 da Lei nº 4.320/64, onde consta que 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 no artigo 96, que determina o 
levantamento geral dos bens móveis e imóveis, tendo por base o inventário 
analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração 
sintética na contabilidade. 

 
e) Item do Relatório (4.7) DEPÓSITOS E RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 

 
Entendemos as informações prestadas pelo Regional, indicando ainda que as 
correções serão feitas em 2015. 
 

f) Item do Relatório (4.8) PROVISÃO FÉRIAS 
 

Entendemos as informações alcançadas e estamos adequando esse ponto do 
Relatório.  

 
 
 



 

 

g) Item do Relatório (4.9) LIVROS SOCIETÁRIOS DO REGIONAL 
 

Entendemos as informações alcançadas e estamos adequando o ponto do 
Relatório.  

 
h) OPINIÃO COM RESSALVA 

 
Pelos motivos retromencionados em d.1 e d.2, estamos retirando a ressalva sobre 
contabilização incorreta e mantendo a ressalva sobre a falta do levantamento 
físico anual dos bens patrimoniais.  

 
i)  OUTROS ASSUNTOS 
 
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público. 

 
Essa menção sob esse título foi feita em todos os Regionais e corresponde apenas 
a um destaque sobre o entendimento do CFA, divulgado em nota explicativa, 
quanto à aplicação integral das novas normas de contabilidade, entendimento este 
que todos os Regionais acompanharam e que o auditor entende, também, 
importante divulgar em seu Parecer.    

          
Certos de sua compreensão para o exposto, almejamos que este Regional, considerando 
as iniciativas tomadas disponha, a partir de 2015, de condições suficientes para 
demonstrar adequadamente os saldos de todas as contas que compõem as suas 
demonstrações contábeis.  
 
 

Atenciosamente. 
 

AudiLink & Cia. Auditores 

 
Nélson Câmara da Silva 

 
 


