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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo geral verificar quais são os processos adequados para o 

setor de prestação de contas de uma entidade sem fins lucrativos. Para se atingir o objetivo 

específico realiza-se um estudo interno, sob a ótica dos controles de apresentação dos 

aspectos da prestação de contas, principais documentos para controle da entidade, comparar a 

forma de montagem da prestação de contas da entidade estudada com os recomendados pela 

legislação. A problemática estudada foi qual o impacto da prestação de contas em uma 

entidade sem fins lucrativos? Os objetivos das adequações dos processos privados e do estudo 

interno para a prestação de contas foram alcançados, pois o estudo abordou os conceitos de 

auditoria, auditoria interna, terceiro setor, prestação de contas e os principais métodos e 

relatórios no controle dessas prestações. A metodologia aplicada é a descritiva, pois a 

finalidade do mesmo é descrever os processos adequados para o setor de prestação de contas 

da entidade estudada a fim de se conhecer como são utilizados e verificar se são adequados às 

necessidades da organização em estudo. Conclui-se que o formato de uma prestação de contas 

com suas modalidades de organização e seus instrumentos serão necessários para suprir as 

deficiências encontradas, proporcionando um controle de uma gestão eficiente, confiável e 

transparente dos recursos recebidos e utilizados na Entidade.  

Palavras chave: Auditoria Interna, Sem Fins Lucrativos, Prestação de Contas. 

 

ABSTRACT 

This article has the general objective to verify what are the appropriate procedures for the 

accountability of nonprofit sector. To achieve the specific objective carried out an internal 

study, from the perspective of presentation controls aspects of accountability, key documents 

to the entity's control, compare the form of assembly providing entity accounts studied with 

those recommended by legislation. The problem studied was the impact of accountability in a 

nonprofit? The objectives of the adequacy of private processes and internal study for 

accountability have been achieved, because the study addressed the audit concepts, internal 

audit, third sector, accountability and the main methods and reports on the control of such 

benefits. The methodology used is descriptive , because the purpose of it is to describe the 

appropriate procedures for the entity's accounting sector studied in order to know how they 

are used and make sure they are appropriate to the organization's needs in study. It is 

concluded that the format of the accounts with their organizational arrangements and 

instruments will be needed to address the weaknesses found, providing a control in an 

efficient, reliable and transparent management of received and used in Entity resources. 

Keywords: Internal Audit, Non-Profit, Accountability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Toda organização almeja estar inserida no mercado competitivo de maneira 

sólida, e com recursos devidamente controlados para melhor conduzir as atividades e poder 

realizar suas metas e objetivos. 

O setor de prestação de contas da entidade é a peça fundamental para que esta se 

mantenha firme junto a sociedade e no mercado globalizado. Lá são organizadas todas as 

operações realizadas e de onde saem às informações necessárias para uma organização que 

busca ter controle e eficiência nos processos e repasses de dinheiro público. 

Nos dias atuais, a influência e a atuação de entidades sem fins lucrativos vêm 

crescendo a cada momento, seja para atender uma área necessitada, seja para assumir um 

papel que, muitas vezes, deveria ser de iniciativa do governo, como prover serviços de saúde, 

educação, treinamento profissional, entre outros. Elas surgem a partir da necessidade de 

pessoas que se organizam com o fim específico de atender interesses em comum sem a 

finalidade de lucro, ou para atender a demanda de um local ou região especifica. 

O grande desafio dessas organizações é buscar alternativas para suprir as 

necessidades e atender melhor a legislação no que tange as demonstrações dos gastos 

pertinentes junto ao projeto de forma eficiente e transparente. 

A Prestação de contas, por se tratar de uma peça fundamental para a organização, 

deve ser avaliada e organizada de modo a atender as necessidades e expectativas da 

organização e fisco. Sem um controle eficiente dos gastos a organização pode incorrer em 

prejuízos, ocorrendo assim gastos alem dos que devem ser realizados. As pessoas envolvidas 

no processo de prestação de contas são responsáveis em controlar toda movimentação de 

recursos financeiros ocorridos, juntamente com o plano antes elaborado. Os gastos incorridos 

devem retratar a realidade da movimentação financeira da organização, ser confiáveis e 

fidedignas.  

Nas organizações sem fins lucrativos, não é diferente. Deve-se implantar um 

sistema de prestação de contas de forma que contemple todas as necessidades de gestão e 

controle de seus recursos, proporcionando informações fidedignas e evidenciando com 

transparência onde estão sendo empregados esses recursos. Diante do apresentado pergunta-

se: Qual o impacto da prestação de contas em uma entidade sem fins lucrativos? 
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Para responder ao questionamento foi criado o seguinte objetivo geral: Analisar a 

auditoria interna na prestação de contas de uma entidade sem fins lucrativos. Como objetivos 

específicos têm-se: Apresentar os aspectos da prestação de contas; Descrever os principais 

documentos para controle da organização; Comparar a forma de montagem da prestação de 

contas da entidade estudada com os recomendados na legislação pesquisada; Auditar e passar 

ao leitor confiança aos usuários que as informações contidas na prestação de contas foram 

examinadas e transmitem a realidade dos fatos abordados. 

É fundamental que seus recursos sejam corretamente empregados na busca de 

suas finalidades e de seus objetivos, sem desperdícios ou desvios. Torna-se fundamental o 

papel da prestação de contas segura, uma vez que os recursos disponíveis a organização, são 

para fins específicos e precisam ser otimizados por meio de eficientes métodos de controle. 

O fato é que as entidades possuem setor de prestação de contas, mas nem todas 

estão adequadas à forma de como se tem que apresentar, de como se organizar para mostrar a 

realidade dos fatos financeiros ocorridos. Por esta razão, ganha relevância o presente trabalho, 

uma vez que o mesmo poderá contribuir para o aprofundamento do assunto e a 

retroalimentação do ensino-aprendizagem. 

A relevância deste estudo consiste em salientar a importância da prestação de 

contas das organizações, identificando quais processos são adequados para uma entidade sem 

fins lucrativos, contribuindo para a reorganização e segurança da classe. 

Para alcançar os objetivos do presente trabalho é utilizada a pesquisa descritiva 

conforme Gil (2010), “A pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever 

características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre 

variáveis”.  

Este tipo de pesquisa condiz com as características do presente trabalho, pois a 

finalidade do mesmo é descrever os processos adequados para o setor de prestação de contas 

da entidade estudada a fim de se conhecer como são utilizados e verificar se são adequados às 

necessidades da organização em estudo. Segundo Andrade (2002) “a pesquisa descritiva 

preocupa-se em observar fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, e o 

pesquisador não interfere neles”. 

Já em relação à abordagem do problema, esta tem caráter qualitativo, no sentido 

de que se estudam fluxos e sistemas de trabalhos utilizados no setor de prestação de contas de 

uma associação sem fins lucrativos. A pesquisa qualitativa “são métodos representados por 

trabalhos que não necessitam de ferramentas estatísticas.” (LEITE, 2008) 
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Para a coleta de dados na empresa foram utilizadas as técnicas de análise 

documental e pesquisa participante. A fim de dar suporte à análise do estudo de caso, foi 

realizada uma revisão bibliográfica por meio de livros, artigos, sites eletrônicos, uma vez que 

proporciona um maior domínio teórico do assunto. 

Quanto à escolha do tema pelo pesquisador, isto se deve ao fato do mesmo prestar 

serviço à entidade estudada, e ter interesse em aplicar os conhecimentos adquiridos na 

Faculdade, contribuindo, desta forma, para um controle mais eficiente da formação da 

prestação de contas da organização. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 AUDITORIA DOS CONTROLES INTERNOS 

Auditoria tende a traduzir de forma correta e segura as informações contidas no 

balanço trazendo uma segurança para quem deseja investir na empresa e para o empresário 

nas tomadas de decisão. 

Pode-se definir Auditoria, como uma atividade estabelecida ou fornecida como 

um serviço para entidade, onde consiste em processo sistemático de obtenção e avaliação 

objetivas de evidencias sobre afirmações a respeito de ações e eventos econômicos no grau de 

correspondência entre afirmações e critérios estabelecidos, e de comunicação dos resultados a 

usuários interessados. (FRANCO, 2007) 

Franco (2007, pág. 28) ressalta que a auditoria compreende o exame de 

documentos, livros e registros, inspeções e obtenção de informações e confirmações, internas 

e externas, relacionadas com o controle do patrimônio, objetivando mensurar a exatidão 

desses registros, e das demonstrações contábeis deles decorrentes 

Trazendo para os dias de hoje auditoria mostra que o papel do contador é 

fundamental, pois o gestor acredita que uma contabilidade bem realizada descreve a realidade 

da empresa.  

O desenvolvimento da profissão do contador na atividade de auditoria foi 

estruturado, fundamentalmente, na necessidade que tinham os usuários da informação 

contábil de contar com uma opinião independente e objetiva que agregasse credibilidade e 

confiabilidade às manifestações que a gerência faz, por meio das demonstrações contábeis, 

sobre a situação econômica e financeira da entidade. (FRANCO, 2007)  
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O objetivo do exame das demonstrações financeiras é expressar uma opinião 

sobre a propriedade das mesmas e assegurar que elas representem adequadamente a posição 

patrimonial e financeira, o resultado de suas operações e as origens e aplicações de recursos 

correspondentes aos períodos em exame, de acordo com os princípios fundamentais de 

contabilidade, aplicados com uniformidade durante os períodos. (FRANCO, 2007). 

De forma simples e segura um controle interno eficaz pode descrever de forma 

ampla que uma empresa que procura evitar desperdício e retrabalhos, pois estão sempre 

atenadas as mudanças e buscando sempre estabelecer uma conexão eficiente com o mercado. 

“A estrutura da auditoria consiste em avaliar a política de sistema da 

empresa, em termos da adequação, comunicação, aceitação, aplicação e 

controle, se é necessária na situação, se contribui para atingir os objetivos da 

empresa, se permite assegurar a correta utilização dos recursos da empresa, 

tanto de natureza financeira, econômica e humana”. (FRANCO, 2007). 

Os tipos de auditoria para aplicação dentro das instituições são internos e 

externos, a interna procura empregar um papel de melhoria nos processos aplicados pela 

empresa, pois procura encontrar a melhor ferramenta para adequação dos aspectos para se 

chegar um resultado eficaz e eficiente. O externo procura justamente demonstrar onde 

ocorrem os erros e fraudes no que a empresa não teve satisfação para melhor atender a 

demanda do mercado.  

A auditoria pode ter por objeto, inclusive, fatos não registrados documentalmente, 

mas relatados por aqueles que exercem atividades relacionadas com o patrimônio 

administrado, cujas informações mereçam confiança desde que possam ser admitidas como 

seguras pela evidência ou por indícios convincentes.  

 

2.2 Diferenças entre Auditoria Externa e Auditoria Interna. 

Auditoria Interna é o controle das operações interna da forma de como a empresa 

emprega suas atividades, onde existe um empregado na empresa que audita quando necessário 

e organiza as informações contidas no fluxo interno onde com isto tem uma menor área a ser 

revisada com uma maior complexidade dos setores. Na Auditoria Externa não existe vínculo 

empregatício, o profissional independente, busca obter fraudes e erros baseados nas 

demonstrações contábeis, procura entender os processos adotados nos fluxos da empresa, tem 

uma maior área de cobertura, pois procura ter uma visão geral dos processos envolvidos, para 

daí poder emitir um parecer. 
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2.3 A IMPORTÂNCIA DO TERCEIRO SETOR 

Para falar no Terceiro Setor as entidades sem fins lucrativos devem seguir como 

regra as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fins lucrativos 

(Resolução Conselho Federal de Contabilidade - CFC 1.409/12 - ITG 2002) e as pequenas e 

médias empresas (NBC TG 1000 – Normas Brasileira de Contabilidade), as quais estão sendo 

divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior, e também do CPC 07 – Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (R1) que trata das subvenções e assistências governamentais.  

Para definição do terceiro setor as organizações não governamentais (sigla ONG) 

são instituições que congregam objetivos sociais, filantrópicos, culturais, recreativos, 

religiosos e artísticos e que não tem a finalidade de lucro (NBC T 10.19.1.3 Normas 

Brasileiras de Contabilidade), sendo de direito privado e que podem ser constituídas na forma 

de associação ou fundação. 

Para que possamos entender o que é entidade do terceiro setor, devemos conhecer 

suas denominações. 

Os grupos se dividem em setores sociopolíticos e assim se caracterizam: 

1º SETOR – É o governo, responsável pelas questões sociais; 

2º SETOR – É o privado, responsável pelas questões individuais, tendo como 

objetivo o lucro;  

3º SETOR – É constituído por organizações sem fins lucrativos e não 

governamentais, que tem como objetivo gerar serviços de caráter público.  

O Terceiro Setor, além de englobar as ONGs, é formado por entidades que podem 

vir a receber titulações. Um exemplo é o título público fornecido pelo Estado a uma 

organização que passa a ser chamada de Organização Social (OS), tal titulação surgiu com a 

Lei Federal nº. 9.637/98 e possibilita que a entidade que a possua mantenha contrato de gestão 

com o Estado para realizar atividades sociais.  

Outra titulação que as entidades podem receber é o título de Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), criado por meio da Lei nº. 9.790/99. As 

OSCIP também são organizações que compõem o Terceiro Setor e se relacionam com o 

Estado através de parcerias que podem vir a ser concedido o título de Utilidade Pública 

Federal, criado pela Lei 91 de 28/8/1935 que trata das sociedades civis, associações e 

fundações constituídas com a finalidade exclusiva de servir desinteressadamente a 
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coletividade. Caso seja considera de Utilidade Pública Federal, a entidade pode, por exemplo, 

ter acesso a subvenções e auxílios da União Federal e suas autarquias. 

Deste modo, os conceitos apresentados nessa contextualização inicial contribuem 

para o entendimento de quais são as entidades que integram o chamado Terceiro Setor, 

podendo se constatar que elas possuem em comum o fato de prestarem serviços fundamentais 

à sociedade, promovendo direitos sociais que o Estado sozinho não é capaz de prover. 

 

3.1 Origem dos Recursos do Terceiro Setor 

As entidades do Terceiro Setor para exercerem suas atividades procuram captar 

recursos através de terceiros para auxiliar em sua manutenção e continuidade.  

Esses doadores exigem transparências na prestação de contas do Terceiro Setor, 

para que se tenha conhecimento sobre a aplicação do dinheiro investido para com isto saber 

da destinação dos devidos fins do recurso empregado por eles. 

Tal fato se faz necessário que as apresentações dos relatórios e demonstrações 

contábeis da instituição sem fins lucrativos, apresentem prestação de contas seguras e corretas 

a fim de fornecer uma continuidade da entidade com fatores relevantes dos gastos efetuados.  

As formas de receitas de doações ou colaboradores do terceiro setor são realizadas 

através de ingresso de ativos que provêem da sociedade, ou seja, recursos provenientes do 

setor privado e público através de repasses de verbas e terceiros. 

Deixando desde já as claras que a apresentação das demonstrações contábeis e 

seus relatórios deveram ser transparentes para a sociedade, onde com isto facilita a captação 

de recursos nos custos dos projetos.  

 

3.2 Fases dos Contratos e Convênios. 

 

O processo dos Contratos e Convênios envolve quatro fases que se desdobram em 

vários procedimentos sendo divididas em Formalização/Proposta, Celebração/Liberação, 

Execução e Prestação de Contas. (Instrução Normativa - IN 01/1997). 

A escolha do segmento a ser atingido e a do projeto a ser executado devem levar 

em conta, dentre outros aspectos, o impacto na comunidade, a relação custo-benefício, o valor 

do projeto e a disponibilidade de contrapartida.  
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“A Formalização/Proposta é o início do processo de solicitação de verbas 

municipais, por meio de contrato/convênio, se dá com a identificação das 

necessidades existentes na comunidade, onde o projeto a ser implementado 

deve contemplar a ação mais urgente e eficaz dentro de uma determinada 

área carente” (Instrução Normativa - IN 01/97). 

Após a identificação das carências e das prioridades locais, compete ao 

interessado buscar, no órgão apropriado, os recursos necessários para programar o projeto 

desejado, onde, ressalta-se que para calcular o custo do objeto proposto, o interessado deverá 

realizar prévias pesquisas de preços no mercado fornecedor dos produtos ou serviços 

desejados.  

O cumprimento das normas relativas à formalização e celebração do contrato, o 

solicitante precisa atender também às exigências especificas de cada Secretaria ou programa. 

“A Celebração/Liberação é a aprovação de um contrato que o interessado ou 

contratante atenda às condições de participação. Qualquer falha no projeto 

ou inobservância de uma exigência pode inviabilizar a obtenção de recursos, 

tendo como exigências a previsão de contrapartida, a correta 

contextualização da situação de necessidade, o preenchimento adequado dos 

formulários específicos, a apresentação de plano de trabalho consistente e 

completo devem ser observadas com bastante atenção” (Instrução Normativa 

- IN 01/97). 

Para celebrar o contrato, o interessado deverá atestar sua idoneidade junto às 

instituições públicas. Para tanto deverá comprovar que se encontra em situação regular 

perante os órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. 

Serão observados os fatores de execução fundamentais, o planejamento do 

contrato no plano de trabalho e o atendimento às normas de administração orçamentária e 

financeira da administração pública. 

A Execução é a fase que devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo 

com as clausulas pactuadas e a legislação pertinente respondendo cada uma pelas 

conseqüências de sua inexecução total ou parcial. (Instrução Normativa - IN 01/97). 

Na execução tem que ser observado às fases de execução financeira e execução 

física.  

“A Execução Financeira é a forma de como os beneficiários deverão 

proceder após receber os recursos, movimentando-os em conta bancaria 

especifica e aplicando os recursos em caderneta de poupança caso a previsão 

de seu uso seja em período igual ou superior a um mês, caso contrário, 

devem ser aplicadas em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 

operações de mercado aberto lastreados em título da dívida pública.” 

(Instrução Normativa - IN 01/97). 
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A conta de aplicação financeira dos recursos deverá ser vinculada, não podendo 

ser realizada em contas estranhas ao mesmo, utilizar mensalmente os rendimentos da 

aplicação financeira, não considerar tais rendimentos como contrapartida, não aplicar os 

recursos, nem possíveis rendimentos desses, em finalidade diferente daqueles do contrato, 

solicitar ao banco mensalmente extrato da movimentação financeira da conta corrente e 

aplicação para composição da prestação de contas, realizar os procedimentos análogos aos 

estabelecimentos na lei de licitação e contratos, lei federal Nº 8.666/93, ou seja, três cotações 

prévias de preços para compra de bens e serviços. 

“A Execução Física do objeto do contrato desenvolve-se em várias 

fases e compreende diversos procedimentos, existindo uma perfeita 

sincronia com a execução financeira, evitando-se dúvidas quanto à 

legalidade e à lisura dos atos praticados.” (Instrução Normativa 01/97). 

Podemos ressaltar que na contratação de bens ou serviços, o gestor deverá exigir o 

cumprimento integral de todas as cláusulas previstas em contrato. Não pode tolerar atrasos, 

inexecução do objeto ou execução diferente do que foi contrato, caso contrário será 

responsabilizado pelo não cumprimento do objeto contratado.  

Na prestação de contas os documentos e informações são disponibilizados pelos 

dirigentes das entidades aos órgãos interessados e autoridades, de forma a possibilitar a 

apreciação, conhecimentos e julgamento das contas e da gestão dos administradores das 

entidades, segundo as competências de cada órgão e autoridade, na periodicidade estabelecida 

em lei.  

“A Prestação de Contas é um conjunto de documentos e informações 

disponibilizados pelos dirigentes das entidades aos órgãos interessados e 

autoridades, de forma a possibilitar a apreciação, conhecimento e julgamento 

das contas e da gestão dos administradores das entidades, segundo as 

competências de cada órgão e autoridade, na periodicidade estabelecida no 

estatuto social ou na lei.” (CONSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE, 2003, p.78). 

É o meio pelo qual o órgão concedente pode aferir a legalidade dos atos 

praticados e ter a comprovação do cumprimento do objeto firmado.  

Ainda que essas exigências mudem, em regra são semelhantes e, observando os 

elementos principais que compõem a prestação de contas de acordo com o Conselho é que o 

presente estudo se orientou para demonstrar quais são os instrumentos essenciais em uma 

prestação de contas pelas entidades do Terceiro Setor e quais são as exigências especificas de 

cada órgão, conforme se observa abaixo, segue os Elementos que compõem a Prestação de 

Contas: 
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I – Relatórios de Atividades;  

II – Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit 

ou déficit do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, 

Demonstrações do Fluxo de Caixa NBC TG 26 ou NBC TG 1000);  

III – Informações Bancárias;  

IV – Inventario Patrimonial;  

V – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ;  

VI - Relação Anula de Informações Sociais (RAIS);  

VII – Parecer do Conselho Fiscal;  

VIII – Parecer e Relatório de Auditoria Independente;  

IX – Copia de Convênio, Contrato e Termo de Parceria.  (ITG 2002/12.) 

 

Considerando as informações e regras já relacionadas no artigo, o estudo trará de 

forma contundente qual o impacto da prestação de contas dentro de uma entidade sem fins 

lucrativos, onde a entidade qualificada no âmbito municipal como organização social, 

conforme o decreto Nº 12.587/09 será os Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte - 

CUCA o estudo a ser apresentado.  

 

4 ESTUDO DE CASO: INSTITUTO CUCA: CENTRO URBANO DE CULTURA, 

ARTE, CIÊNCIA E ESPORTE  

É uma associação privada, sem fins lucrativos, qualificada no âmbito municipal 

como organização social, por meio do decreto No 12.587, de 23.10.2009, com vistas a apoiar, 

incentivar, assistir, desenvolver e promover atividades de formação, lazer e entretenimento 

nas áreas de cultura, arte, ciência e esporte em Fortaleza. (INSTITUTO CUCA) 

Os Cucas, (Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza – CUCA) são equipamentos públicos que serão construídos nas seis 

Áreas Administrativas da cidade (Regionais).  Os Cucas são por excelência, os espaços onde 

será desenvolvida ampla variedade de atividades artísticas, culturais e esportivas dirigidas à 

população jovem, na faixa etária de 15 a 29 anos.  

Os Cucas inserem-se no Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude – 

PIPPJ como principal componente de execução e realização, a partir do qual todas as demais 

ações do Programa poderão ser potencializadas, tendo como eixo o campo da cultura.  

Tem como objetivo geral democratizar o acesso da juventude de Fortaleza aos 

equipamentos culturais como meios indispensáveis à sua manifestação artística, esportiva e 



12 
 

 

 

 

científica, promovendo a diversidade cultural, o fortalecimento da identidade e protagonismo 

juvenis e a vivência de experiências de empoderamento da população jovem. E seus objetivos 

específicos são: 

 - Implementação das atividades de formação, animação e entretenimento nas áreas 

esportiva, cultural e artística, possibilitando à população jovem de Fortaleza, situada entre 15 

e 29 anos, alternativas para o seu desenvolvimento econômico e sua inclusão social, 

contribuindo para reduzir as brechas de renda, gênero e sócio culturais; 

- oferecer atividades de lazer e entretenimento para os jovens, dentro de condições de 

acompanhamento e orientação, tendo em vista necessidades e características próprias deste 

segmento; 

- garantir espaços de criação, produção e difusão cultural para a população jovem na 

faixa etária de 15 a 29 anos; 

- contribuir para ampliar oportunidades de emprego e renda nos mercados culturais; 

- contribuir na reversão do quadro de exclusão que atinge o segmento juvenil, 

promovendo experiências e vivências construtivas, visando a elevação da auto-estima de 

jovens envolvidos com os estigmas da pobreza, do racismo, e discriminação contra jovens 

portadores de deficiência, entre outros aspectos.  

5 PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA PEÇA DE AUDITORIA 

Apresenta-se um trabalho de Autoria, realizado em uma Entidade sem fins 

lucrativos, com atividade de organização associativa ligada a cultura e arte, onde a principal 

ferramenta é promover a inserção do jovem em experiências para o mercado de trabalho. 

Os procedimentos contábeis aplicados a entidade têm como referência as 

resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, representadas pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade: 

a) Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 3, que dispõe sobre o conceito, conteúdo e 

nomenclatura das demonstrações contábeis; 

b) Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 10.16, que dispõe sobre os aspectos contábeis 

em entidades que recebam subvenções,contribuições, auxílios e doações; 
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c) Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 10.19, que estabelece critérios e procedimentos 

específicos em entidades sem finalidade de lucro. 

 A empresa auditada, para fins acadêmicos no estudo é o Instituto de Cultura, 

Arte, Ciência e Esporte, onde vamos provar o impacto das prestações de contas dentro da 

entidade. 

5.1 Formas de Auditoria utilizada 

I. Quanto à extensão: 

A auditoria deu-se de forma parcial e por amostragem, abrangendo 

especificamente a prestação de contas da entidade junto aos controles interno da empresa. 

“Auditoria parcial abrange especificamente determinadas unidade 

operacionais”. (Magalhães, Lukes e Muller 2001, pg.25) 
 

Ao analisar a prestação de contas foram utilizados testes substantivos, para que o 

auditor possa realmente ter exatidão dos processos junto à contabilidade. E o também 

aplicado o teste de observância para detectar se os controles internos estão em efetivo 

funcionamento e cumprimento.   

II. Quanto a Tempestividade 

A Auditoria realizada na entidade tem por motivo do auditor prestar serviço a entidade 

estudada trazendo assim um planejamento para garantir um exame fidedigno da área auditada. 

5.2 Planejamento da Auditoria 

O Planejamento da Auditoria foi a etapa do trabalho na qual o auditor estabeleceu 

a estratégia geral dos trabalhos a executar na entidade auditada, foi elaborado a partir da 

contratação dos serviços, onde se estabeleceu a natureza, a oportunidade e a extensão dos 

exames, de modo a desempenhar uma auditoria eficaz.  

“O Planejamento da auditoria consiste na definição de estratégia 

global para o trabalho e para o desenvolvimento do plano de 

auditoria.” (RIBEIRO E RIBEIRO, 2012, pg.132). 

 

O planejamento foi realizado conforme as normas contábeis NBC TA320 – 

Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria, NBC TA 200 Objetivos Gerais 

do Auditor Independente, NBC TA 530 Amostragem em Auditoria. 

Dentro deste caminho a programação de auditoria foi realizada seguindo o modelo 

conforme demonstrado na Figura 1: 
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NOME DO AUDITOR: Francisco Herlon Costa Clodomiro 

ÁREA AUDITADA: Prestação de Contas 

SETOR: Prestação de contas 

PERÍODO DA AUDITORIA: 01/01/2013 a 30/09/2013 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

PROCEDIMENTOS 

CONTROLES 

INTERNOS 

(DOCUMENTOS A 

SEREM AUDITADOS) 

 

PERÍODO 

DA 

AUDITORIA 

 

HORAS 

TRABALH

ADAS 

Verificar e conferir 

débitos em conta 

corrente referente a 

despesas da 

entidade 

 

Bancos e Arquivo 

 

Extratos bancários, avisos 

de débitos e documentos 

comprobatórios. 

 

Janeiro a 

Setembro/13 

 

6 Horas 

Verificar e conferir 

transferências on-

line e cheque 

 

Bancos e Arquivo 

 

Extratos bancários, avisos 

de crédito e avisos de 

débitos, documentos 

comprobatórios. 

 

Janeiro a 

Setembro/12 

 

6 Horas 

Figura 1: PROGRAMA DE AUDITORIA  

Fonte: Autoria própria, 2013. 

Foram utilizados testes substantivos com a finalidade de confirmação e 

rastreamento das operações envolvidas no processo de auditoria, buscando obter evidências 

quanto à natureza, suficiência, exatidão destas operações.  

Os testes substantivos realizados foram os testes de analise dos saldos junto a 

empregabilidade da montagem da planilha da prestação de contas. A auditoria foi realizada 

para atender a administração da empresa no tocante a: 

 Confirmar ou negar o cumprimento da veracidade dos saldos aplicado junto ao 

extrato bancário; 

 Confirmar ou negar se havia no processo a aplicabilidade dos 3 (três) 

orçamentos); 

 Detectar a existência de erros e fraudes nos respectivos setores auditados. 

Sendo o objeto de a auditoria examinar a autenticidade ou veracidade dos fatos 

aplicados junto à prestação de contas para que a entidade tenha uma maior segurança junto 

aos órgãos e a sociedade. 

 

5.3 Área de Atuação  

O trabalho foi desenvolvido no Setor de prestação de Contas para constatar a 

veracidade documental da Instituição junto a Legislação que dá suporte as Instituições Sem 

Fins Lucrativos, foram solicitadas junto ao financeiro as despesas e extratos bancários / 

investimentos.  
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5.3.1 Setor Prestação de Contas 

Atividades contempladas: 

 Exame dos controles dos movimentos bancários e internos; 

 Exame de documentos comprobatórios da realização, efetivação e pagamento da 

despesa incorrida. 

Documentos pertinentes ao setor: 

 Exame da planilha da execução da despesa e receitas; 

 Exame da planilha de relação de pagamentos em ordem conforme extrato do mês; 

 Exame da planilha da conciliação bancaria; 

 Exame de documentos comprobatórios da realização, efetivação e pagamento da 

despesa incorrida – extrato bancário / aplicação financeira. 

 Notas fiscais de compra e serviço tomados pela empresa auditada. 

 Comprovantes de pagamentos, Transferências bancárias e cópias de cheque. 

Foi efetuada uma checagem documental por amostragem das planilhas anexadas 

na prestação de contas juntamente com as informações dos valores mais relevantes das 

despesas com as informações de saldos contidas no extrato bancário, onde se pode observar se 

tem o uso dos 3 (três) orçamentos na aquisição de mercadorias e serviços, carimbo do atesto 

nas notas fiscais, do uso da cópia de cheque, da constatação e formado das planilhas de 

controle dos pagamentos e da execução das despesas e receitas se atendem a legislação 

pertinente ou a exigência do órgão, para que encaminhe elementos aquém ou além do 

necessário. 

Contudo, através dos levantamentos foram encontradas irregularidades no 

trabalho da auditoria através de análise documental. Vejamos a seguir: 

a) 1°. No dia 10/09/2013, cheque nº 850.001 é constatado pelo auditor a falta do atesto da 

nota fiscal nº 001; 

b) 2°. No dia 15/10/2013, cheque nº 850.002 é constatado pelo auditor a falta do atesto da 

nota fiscal nº 101; 

c) 3°. No dia 15/10/2013, transferência nº 85.100 é constatado pelo auditor a falta do 

recibo de pagamento em anexo a nota fiscal; 

d) 4°. No dia 16/10/2013, cheque nº 850.101 é constatado pelo auditor a falta do recibo 

de pagamento e da copia de cheque em anexo ao processo. 
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Após levantamento da documentação foi sugerido para regularizar os documentos 

auditados que o encarregado do setor de prestação de contas deverá encaminhar os processos 

para que o setor financeiro providencie as devidas correções e envio das notas fiscais para que 

os responsáveis pelo o setor atestem as notas. 

Recomendação para melhoria do Controle da Prestação de Contas. 

Criação de um responsável para realizar analise documental dos processos antes 

da efetivação do pagamento. 

Considerações Finais da Auditoria 

A amplitude dos trabalhos e os resultados neste relatório de auditoria demonstram 

que a entidade segue a legislação conforme a Resolução Conselho Federal de Contabilidade - 

CFC 1.409/12 - ITG 2002) e as pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), seguindo 

também as normas brasileiras de contabilidade (NBC T 3 – NBC T 10.16 – NBC T 10.19) as 

quais estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior, e também do 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 07 (R1) o trabalho da auditoria procurou 

atender os formatos no âmbito nacional seguindo as regras e leis vigentes, contudo o impacto 

da demonstração dentro da entidade mostrou-se segura e eficiente, pois os controles internos 

deram segurança para a realização do trabalho para evidenciar que a prestação de contas da 

entidade estudada evidencia transparência para sociedade e o fisco.  
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6 CONCLUSÃO 

A Prestação de contas, por se tratar de uma peça fundamental para a organização, 

é avaliada e organizada de modo a atender as necessidades e expectativas da entidade e fisco. 

Com base no conhecimento adquirido sobre o assunto e nas características da Associação em 

estudo, foi feita uma avaliação nas formas e sistemas de controles utilizados no setor da 

prestação de contas da entidade em questão. Sua organização utiliza integralmente de forma  

funcional os controles internos e formatos para uma prestação de contas segura e atendendo as 

especificações abordadas pelo TCU (Tribunal de Contas da União).  

Diante do apresentado pergunta-se: Qual o impacto da prestação de contas em 

uma entidade sem fins lucrativos? A pergunta foi respondida, pois houve um resultado geral e 

final deste estudo, onde, toda essência do trabalho no formato da prestação de contas na sua 

legalidade, trouxe para futuros eleitores como as instituições devem realizar uma prestação 

sem que possa vir a ter problemas junto aos órgãos competentes.  

O presente artigo tem como objetivo geral, analisar a auditoria interna na 

prestação de contas de uma entidade sem fins lucrativos e como objetivos específicos, 

apresentar os aspectos da prestação de contas; descrever os principais documentos para 

controle da organização; comparar a forma de montagem da prestação de contas da entidade 

estudada com os recomendados na legislação pesquisada; auditar e passar ao leitor confiança 

aos usuários que as informações contidas na prestação de contas foram examinadas e 

transmitem a realidade dos fatos abordados, onde foram atendidos dentro do contexto que os 

processos internos da entidade estão em acordo com a circularização interna da empresa. 

Conclui-se, que sua implementação e uso desses instrumentos da prestação de 

contas, será essencial para suprir as deficiências encontradas e proporcionar um controle e 

uma gestão eficiente, confiável e transparente dos recursos recebidos e utilizados na Entidade.  

O estudo profissional foi atingido, e gratificante, pois sei que contribui um pouco para o 

desenvolvimento do curso de Pós Graduação, o trabalho foi desenvolvido com todo estudo e 

conhecimento da área da prestação de contas, trazendo para os dias de hoje a forma melhor de 

se tratar a prestação de contas no Estado do Ceará. 
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