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Introdução 

 

Este relatório de auditoria especial 

receitas e despesas, do período de julho a dezembro 

 

Nossos exames tiveram por objetivo constatar se os valores de receitas e despesas registrados

período possuíam documentação suporte e comprovação financeira

diretoria. 

 

Para o desenvolvimento dos exames

para avaliarmos registros financeiros

fornecidas pela diretoria e a documentação suporte
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especial demonstra os exames, por nós realizados, na av

julho a dezembro de 2020, do Lar São Vicente de Paulo

objetivo constatar se os valores de receitas e despesas registrados

documentação suporte e comprovação financeira, conforme as premissas estabelecidas pe

dos exames, utilizamos procedimentos usuais de auditoria aplicáveis nas circunstâncias,

financeiros de receitas e despesas do período selecionado, os dados e informaçõe

documentação suporte. 

a avaliação financeira das 

Lar São Vicente de Paulo. 

objetivo constatar se os valores de receitas e despesas registrados no referido 

, conforme as premissas estabelecidas pela 

aplicáveis nas circunstâncias, 

os dados e informações 



 

1 Arquivos solicitados 

 

Para a realização de nossos exames

 

 Relatório financeiro do período de 

 Relatório de movimentação do caixa 

 extrato bancário do período selecion

 documentação suporte das movimentações financeir

 

 

2 Exames aplicados 

 

Os exames de auditoria aplicados, 

consistiram em: 

 

 Avaliação dos critérios estabelecidos pela 

 levantamento e análise dos principais documentos emitidos/recebidos;

 suporte documental; 

 verificação da movimentação financeira no extrato

 conferência de cálculos. 

 

 

3 Demonstrativo do resultado 

 

3.1 Movimento das receitas e despesas fi

 

Período 
Resultado do 1° semestre 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 
Resultado do 2° semestre 
Resultado do exercício de 2020 
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 para exames 

realização de nossos exames, solicitamos os seguintes documentos: 

de julho a dezembro de 2020; 

de movimentação do caixa do período de julho a dezembro de 2020; 

selecionado; e 

suporte das movimentações financeiras. 

 segundo as características de controle financeiro das receitas e despesas

s critérios estabelecidos pela diretoria; 

rincipais documentos emitidos/recebidos; 

o da movimentação financeira no extrato bancário; e 

Demonstrativo do resultado financeiro 

Movimento das receitas e despesas financeiras do exercício de 2020

Superávits 
Receitas Despesas (Déficits) 
  468.924  (391.241)         77.683  
    63.733  (65.572) (1.839) 
    51.739  (68.073) (16.334) 
    58.664  (68.632) (9.968) 
    64.655  (69.576) (4.921) 
    56.375  (85.420) (29.045) 
    69.239  (97.639) (28.400) 
  364.405  (454.912) (90.507) 
  833.329  (846.153) (12.824) 

ntrole financeiro das receitas e despesas, 
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3.2 Representatividade das r

 

 

28%

17%

4%
4%

3%

4 

Representatividade das receitas do exercício de 2020 

43%

3%

1% 0%

Aposentadoria

Prefeitura

Doações

Nota fiscal paulista

Diversos e empréstimos

Leilão e bingo

Roupas e bazar

Receitas financeiras

 

Aposentadoria

Prefeitura

Doações

Nota fiscal paulista

Diversos e empréstimos

Leilão e bingo

Roupas e bazar

Receitas financeiras



 

3.3 Evolução mensal das receitas do exercício 

 

1°  
Receita semestre Julho 

 Aposentadoria    189.539    31.408  
Prefeitura (i)    111.000    24.100  
Doações (ii)      82.472      4.819  
Nota fiscal paulista (iii)      20.270      2.565  
Diversos e empréstimos (iv)      30.019             -   
Leilão e bingo      28.148          200  
Roupas e bazar        7.301          619  
Receitas financeiras            175            22 
Total    468.924    63.733 

 

 

As receitas fixas representaram 82% no segundo semestre e 74% no exercício 

bingos, entre outros, para poder manter o funcionamento da 

 

(i) Em julho e outubro,a Entidade recebeu da prefeitura municipal de

R$ 15.000, respectivamente, neste momento da pandemia da

 

(ii) Em dezembro, as doações tiveram alta expressiva

sobrevivência da Entidade neste momento de pandemia.

 

(iii) A entrada dos créditos acaba sendo intermitente, por

créditos, desta forma: a solicitação feita no mês é recebida no mês subsequente

 

(iv) No primeiro semestre,houve a recuperação de crédito 

cincoanos, no montante de R$ 25 mil. 
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Evolução mensal das receitas do exercício de 2020 

Agosto 
 

Setembro 
 

Outubro 
 

Novembro 
 

Dezembro 
 

semestre
  28.136       27.436    28.090        28.792        26.557     170.419 
  16.000       16.000    31.000        16.000        16.000     119.100 
    6.955          9.769      5.093          7.770        25.752       60.158 
           -           4.645             -           3.132                 -        10.342 
           -                  -              -                  -                  -                 

        100             180             -                  -                  -              
        525             614          453              661              919         3.791 
          23               20            19                20                10             
  51.739       58.664    64.655        56.375        69.239    364.405 

82% no segundo semestre e 74% no exercício do total das receitas, necessitando de fontes de rec

entre outros, para poder manter o funcionamento da Entidade. No momento, devido àpandemia, não estão sendo realizados os eventos presenciais. 

da prefeitura municipal de Santo Antônio de Posse concessão de subvenção para auxílio

neste momento da pandemia da Covid-19. 

as doações tiveram alta expressiva, devido àdoaçõesde pessoa física realizadaem dezembro no valor de 16 mil

sobrevivência da Entidade neste momento de pandemia. 

A entrada dos créditos acaba sendo intermitente, por depender do governo para liberar o crédito. Após o cadastro das notas, 

desta forma: a solicitação feita no mês é recebida no mês subsequente. 

houve a recuperação de crédito tributário, referente ao PIS sobre folha de pagamento; eforam recuperados os valores pagos nos último

2°  Exercício 
 semestre 2020 % 

170.419    359.958  43% 
119.100    230.100  28% 

60.158    142.630  17% 
10.342      30.612  4% 

              -       30.019  4% 
           480      28.628  3% 

3.791      11.092  1% 
           115            290  - 

364.405    833.329  100% 

eceitas externas, como: doações, leilões, 

pandemia, não estão sendo realizados os eventos presenciais.  

ão de subvenção para auxílio em 2 parcelas, no valor de R$ 8.100 e 

no valor de 16 mil. As doações possibilitaram a 

do governo para liberar o crédito. Após o cadastro das notas, é feita a solicitação de liberação dos 

foram recuperados os valores pagos nos últimos 



 

3.4 Representatividade das despesas do exercício

 

 
 
 
 

-12%

-4%

-4%

-2%

-1% -2%

-2% 0%
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exercício 2020 

-67%

0%
0%
0%

Salário, férias e 13º

Impostos sobre folha

Serviços de terceiros

Manutenção

Luz, telefone, água

Uso, consumo e despesas gerais

Alimentação

Devolução de empréstimo

Despesas médicas

Rescisões da folha

Outras despesas bancárias

 

Salário, férias e 13º

Impostos sobre folha

Serviços de terceiros

Manutenção

Luz, telefone, água

Uso, consumo e despesas gerais

Alimentação

Devolução de empréstimo

Despesas médicas

Rescisões da folha

Outras despesas bancárias



 

3.5 Evolução mensal das despesas do exercício

 

1°  
Despesas semestre Julho
Salário, férias e 13º (i) (253.076) (46.419)
Impostos sobre folha (ii) (39.252) (7.926)
Serviços de terceiros (iii) (24.330) (3.216)
Manutenção (iv) (24.550) (1.148)
Luz, telefone, água (11.476) (2.135)
Uso, consumo e despesas gerais (8.527) (2.993)
Alimentação (v) (14.761) (592)
Devolução de empréstimo (10.790) (1.000)
Despesas médicas (140)            
Rescisões da folha (3.450)            
Outras despesas bancárias (889) (143)
Total (391.241) (65.572)

 

 

As despesas com colaboradores da Entidade representam

 

(i) O aumento dos gastos com salários, férias e 13° refere

 

(ii) O aumento dos impostos sobre folha em dezembro refere

 
(iii) Ocorreu aumento na contratação por RPA, nos setores de faxina e cuidadores de idosos.

 

(iv) Devido grande demanda de manutenção em meses anteriores

que acabou por incorrendo em despesas maiores. 

 

(v) Devido ao grande volume de doações em alimentação
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exercício de 2020 

Julho 
 

Agosto 
 

Setembro 
 

Outubro 
 

Novembro 
 

Dezembro 
 

semestre
(46.419) (46.924) (46.843) (43.180) (66.794) (65.005) (315.165)
(7.926) (8.893) (9.707) (10.313) (10.566) (15.931) (63.336)
(3.216) (2.724) (2.724) (2.785) (4.200) (6.465) (22.114)
(1.148) (893) (2.577) (1.913) (68) (4.510) (11.109)
(2.135) (4.617) (2.894) (2.908) (2.775) (2.780) (18.109)
(2.993) (2.252) (1.911) (2.770) (851) (1.536) (12.313)

(592) (570) (860) (949) - (1.200) (4.171)
(1.000) (1.000) (1.000) (1.000) - - (4.000)
           -              -                  -   (3.646)                -                  -   (3.646)
           -              -                  -              -                  -                  -                 

(143) (200) (116) (112) (166) (212) 
(65.572) (68.073) (68.632) (69.576) (85.420) (97.639) (454.912)

representam 83% no segundo semestre e 80% no exercício dos gastos totais da Entidade.

O aumento dos gastos com salários, férias e 13° refere-se à primeira e segunda parcela do 13° salário dos colaboradores. 

refere-se a impostos sobre o 13º salário. 

a contratação por RPA, nos setores de faxina e cuidadores de idosos. 

e manutenção em meses anteriores, em novembro reduziu consideravelmente estas despesas, em dezembr

s em alimentação (inclusive de carnes), houve redução nos gastos com alimentação no semestre

2°  Exercício 
 semestre 2020 % 

(315.165) (568.241) 67% 
(63.336) (102.588) 12% 
(22.114) (46.444) 5% 
(11.109) (35.659) 4% 
(18.109) (29.585) 3% 
(12.313) (20.840) 2% 
(4.171) (18.932) 2% 
(4.000) (14.790) 2% 
(3.646) (3.786) 1% 

              -   (3.450) 1% 
(949) (1.838) 1% 

(454.912) (846.153) 100% 

totais da Entidade. 

em dezembro houve manutenção de janelas, 

s gastos com alimentação no semestre. 



 

3.6 Movimentação do caixa e equivalentes de caixa 

 

Instituição financeira Tipo
Caixa 
Banco do Brasil Aplicação
Banco do Brasil (Prefeitura) Conta corrente
Sicredi Poupança
Sicredi Conta corrente
Sicredi Conta corrente
Caixa e equivalentes de caixa 30 de junho de 2020
Caixa 
Banco do Brasil Aplicação
Banco do Brasil (Prefeitura) Conta corrente
Sicredi Poupança
Sicredi Conta corrente
Sicredi Conta corrente
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2020
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
Variação do movimento das receitas e despesas
Divergência 

 

 

Aadministração está adotando as seguintes medidas para 

 

 Estudaa viabilidade de aumentar as

(IRPJ) de entidades tributadas, 

 

 Implementaçãodo recebimento de doações via boleto

queira fazer doação poderá fazê

recursoque será recebido em conta corrente 

 

 A administração ainda estuda outras medidas para equilibrar e melhorar suas contas.

 

 

4 Pontos de recomendação

 

4.1 Relatório financeiro de recebimentos

 

Na análise do relatório financeiro de recebimentos, identificamos as soluções para

 

 A administração centralizou os recebimentos das aposentadorias

controla os recebimentos de forma nominal, o que fortalece os controle

pequeno volume de aposentadoria que se encontra

aposentadorias sejam recebidas pela 

 

 A administração da Entidade passou 

aposentadorias, sendo possível analisar o fluxo de recebimentos por 

para o auxílio no controle do fluxo de caixa

8 

caixa e equivalentes de caixa no segundo semestre

Tipo Data  Saldo  
30/06/2020 500 

Aplicação 30/06/2020 17.928 
Conta corrente 30/06/2020 13.559 
Poupança 30/06/2020 13.699 
Conta corrente 30/06/2020 56.578 
Conta corrente 30/06/2020 589 

Caixa e equivalentes de caixa 30 de junho de 2020 102.853 
31/12/2020 500 

Aplicação 31/12/2020 210 
Conta corrente 31/12/2020 726 
Poupança 31/12/2020 560 
Conta corrente 31/12/2020 9.946 
Conta corrente 31/12/2020 404 

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2020 12.346 
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (90.507) 
Variação do movimento das receitas e despesas (90.507) 

- 

as seguintes medidas para manter e melhoria de suas contas:

aumentar as verbas recebidas por doações do Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

 com base no lucro real, até o percentual de 1% do valor do imposto devido

o recebimento de doações via boleto.Dessa forma, qualquer pessoa física ou jurídica que 

fazê-la apenas solicitando a geração do boleto à administração 

será recebido em conta corrente específica; e 

A administração ainda estuda outras medidas para equilibrar e melhorar suas contas. 

ontos de recomendação e comentários 

latório financeiro de recebimentos 

e recebimentos, identificamos as soluções para os seguintes pontos:

os recebimentos das aposentadorias na Cooperativa de Crédito

controla os recebimentos de forma nominal, o que fortalece os controles internos da Entidade. Há

pequeno volume de aposentadoria que se encontra no Banco do Brasil. Recomendamos que todas as 

aposentadorias sejam recebidas pela Cooperativa de Crédito.  

ntidade passou a controlar, por planilha eletrônica, os recebimentos 

ndo possível analisar o fluxo de recebimentos por inteiro. Essa ferramenta é importante 

controle do fluxo de caixa; e 

semestre de 2020 

de suas contas: 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

até o percentual de 1% do valor do imposto devido; 

qualquer pessoa física ou jurídica que 

dministração da Entidade, 

 

seguintes pontos: 

Cooperativa de Crédito Sicredi, a qual 

s internos da Entidade. Há, ainda, um 

Recomendamos que todas as 

recebimentos mensais das 

ferramenta é importante 



 

 a administração adotou controle dos 30% dos 

 

4.2 Relatório financeiro de pagamentos

 

4.2.1 Custo com tarifas de cheques

 

Com a alteração das operações para a 

Banco do Brasil, o que reduziu

 

4.2.2 Documentos fiscais 

 

Durante os nossos exames, 

como por exemplo, notas fiscais de compra de materiais diversos, conta de luz, telefone, 

outros. 

 

Recomendamos que esse controle 

mediante documentos fiscais

memorando justificando o gasto

 

4.2.3 Contagem do caixa 

 

A administração da Entidade 

necessidades de pagamento de pequenas despesas

responsabilidade do caixa. 

 

Efetuamos a contagem do cai

apuramos o seguinte montante

 

Descrição 
 

Valor 
Dinheiro 

 
152,95 

Notas de despesa 
 
347,04 

Total 
 
499,99 

Saldo fundo fixo 500,00 
Divergência 

 
0,01 

 

 

O termo de responsabilidade do 

colaborador responsável por 
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dministração adotou controle dos 30% dos valores de aposentadoria dos idosos. 

Relatório financeiro de pagamentos 

heques e riscos relacionados 

om a alteração das operações para a Cooperativa de Crédito, poucas operações estão sendo feitas pelo 

Banco do Brasil, o que reduziu, de forma impactante, os gastos com tarifas bancárias.

nossos exames, identificamos os documentos fiscais que suportam os gastos da 

notas fiscais de compra de materiais diversos, conta de luz, telefone, 

controle permaneça adequado e que todas as despesas sejam comprovadas 

documentos fiscais. Caso não haja documento fiscal, recomendamos a elaboração de um 

emorando justificando o gasto. 

Entidade implantou o fundo fixo de caixa, com o objetivo de facilitar o atendimento das 

necessidades de pagamento de pequenas despesas para determinar uma quantia fixa, que fica

a contagem do caixa no dia 11 de março de 2021, com o acompanhamento da responsável

o seguinte montante: 

idade do fundo fixo de caixa foi no valor de R$ 500, e

por sua guarda. 

oucas operações estão sendo feitas pelo 

os gastos com tarifas bancárias. 

que suportam os gastos da Entidade, 

notas fiscais de compra de materiais diversos, conta de luz, telefone, imposto entre 

todas as despesas sejam comprovadas 

recomendamos a elaboração de um 

implantou o fundo fixo de caixa, com o objetivo de facilitar o atendimento das 

uma quantia fixa, que ficará sobre 

, com o acompanhamento da responsável, e 

, e está assinado pelo 



 

5 Comentários da administração

 

Agradecemos de coração a todos os doadores, e pedimos que 

importante para assim garantir os serviços essenciais prestados aos idosos do Lar São Vicente de

 

A Entidade atende hoje 33 idosos,

individuais; nosso atendimento é 24 horas. Os protocolos da saúde são cump

orientações da OMS (Organização Mundial da 

de contaminação, todos os idosos estão com 

 

Agradecemos aos colaboradores do Lar São Vicente de

psicóloga, assistente social, administrativo e limpeza

 

Saiba mais acessando o nosso site: 
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dministração 

Agradecemos de coração a todos os doadores, e pedimos que continuassem conosco nesta causa 

rantir os serviços essenciais prestados aos idosos do Lar São Vicente de

idosos, e todos recebem cuidados integrais de acordo com 

24 horas. Os protocolos da saúde são cumpridos rigorosament

orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde). Até o momento, não tivemos nenhum registro de suspeita 

estão com saúde estável. 

colaboradores do Lar São Vicente de Paulo, equipe de enfermagem, médica, nutricionista, 

social, administrativo e limpeza pelos serviços prestados aos idosos.

: https://www.larsvp.org.br 

conosco nesta causa tão 

rantir os serviços essenciais prestados aos idosos do Lar São Vicente de Paulo. 

todos recebem cuidados integrais de acordo com suas necessidades 

rigorosamente conforme 

não tivemos nenhum registro de suspeita 

ipe de enfermagem, médica, nutricionista, 

. 



 

Limitações de escopo 

 

Os procedimentos de auditoria aplicados visam apenas identificar o nível de controle 

financeiras. Portanto, não podem ser entendidos como uma análise criteriosa de um trabalho de auditoria 

completa e não pretende esgotar os possíveis p

 

 

Confidencialidade 

 

Este relatório foi elaborado com informações do 

Entidade, que conhece seu propósito específico. 

de sua inteira responsabilidade. 
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Os procedimentos de auditoria aplicados visam apenas identificar o nível de controle 

Portanto, não podem ser entendidos como uma análise criteriosa de um trabalho de auditoria 

completa e não pretende esgotar os possíveis pontos que poderiam ser levantados. 

Este relatório foi elaborado com informações do Lar São Vicente de Paulo e deve ser utilizado restritamente pela 

que conhece seu propósito específico. Portanto, caso ele seja utilizado para qualquer outro fim, será 

Os procedimentos de auditoria aplicados visam apenas identificar o nível de controle das movimentações 

Portanto, não podem ser entendidos como uma análise criteriosa de um trabalho de auditoria 

ser utilizado restritamente pela 

qualquer outro fim, será 



 

Conclusão 

 

Nossos exames tiveram por objetivo

considerados no relatório financeiro

lançamentos na origem dos fatos, tanto em arquivos 

efetuar a ratificação dos valores e critérios

 

Quanto às receitas e despesas analisadas

atenção que comprometam a qualidade das informações

nosso julgamento, os atuais controles são suficientes e apropriados à necessidade 

 

À medida que examinamos as movimentaç

observações que podem ser analisadas pela 

estratégias de gestão do Lar São Vicente de Paulo

dos pontos observados neste relatório, 

pretendidos. 

 

 

 
Alexandre de Oliveira Cautella 
Gerente de auditoria 
 

 

12 

objetivo avaliar se os valores de receitas e despesas

financeiro do Lar São Vicente de Paulo. A auditoria buscou id

lançamentos na origem dos fatos, tanto em arquivos eletrônicos quanto em documentos comprobatórios, 

critérios. 

s receitas e despesas analisadas no período de julho a dezembro de 2020, não id

a qualidade das informações que apresentamos no decorrer 

os atuais controles são suficientes e apropriados à necessidade da Entidade

as movimentações financeiras, pudemos relacionar neste relatório algumas 

observações que podem ser analisadas pela diretoria quanto a sua aplicação ou adequação

Lar São Vicente de Paulo. Nesse sentido, a diretoria deve exercer 

relatório, pois apenas dessa forma este trabalho pode lograr os objetivos 

 

receitas e despesas foram devidamente 

auditoria buscou identificar esses 

quanto em documentos comprobatórios, para 

identificamos pontos de 

no decorrer deste relatório. Em 

da Entidade. 

, pudemos relacionar neste relatório algumas 

quanto a sua aplicação ou adequação, segundo as 

deve exercer o acompanhamento 

forma este trabalho pode lograr os objetivos 



Minuta 

 

 

 


