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II – INTRODUÇÃO

O nosso trabalho teve como objetivo básico, analisar as Demonstrações Contábeis
e dos procedimentos dos controles internos da Autarquia Federal, CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE –
CREA-SE encerradas em 31.12.2017 em conformidade com as normas de auditoria
do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, do Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil – IBRACON, Lei nº 4.320/64 legislação que (Estatui Normas
Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), Lei nº 8.666/93
Legislação que (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências), Lei nº 12.527/11 legislação que (Regula o acesso a informações
previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216
da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga
a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro
de 1991; e dá outras providências), pelas Normas Técnicas editadas pelo Tribunal
de Contas da União – TCU, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia – CONFEA e outras vigentes que serão vinculadas e citadas.
No âmbito dos exames contábeis, verificamos os procedimentos dos controles
internos, quanto ao aspecto do registro dos fatos, materializados em documentos
hábeis, que geraram débitos e créditos no período analisado, entretanto, seria
impraticável relacionar todos os procedimentos adotados durante a execução dos
exames, haja vista a relevância na quantidade de transações. Contudo, este
Relatório abrangerá as informações pertinentes ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2017, além de outras informações que foram detectadas no curso dos
trabalhos de auditoria externa.
No entanto, os assuntos aqui abordados foram objetos de discussões com os
profissionais responsáveis pelos serviços contábeis e dos demais departamentos da
auditada, e as pendências registradas neste volume poderão já estar sendo tomadas
as providências para regularização.
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III. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1.1

ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS
i.

Constatamos que o CREA-SE possui sistema de informação operante
e de forma “PED” Processamento Eletrônico de Dados, no entanto,
não foi possível avalia-lo com precisão, haja vista a relevância do
assunto, o curto espaço de tempo e o efeito do distanciamento do
período auditado para obtenção de opiniões e comentários.

ii.

Constatamos a existência de documentação base que serviu de
registro

contábil,

alimentando

ainda,

sistema

orçamentário,

patrimonial e dos fluxos de caixa, entretanto, os auditores não
acompanharam os procedimentos a respeito do período auditado,
ficando prejudicada a análise sobre os referidos registros, haja vista
não termos detectado até o momento, fatos que servissem de
comentários.
iii.

Constatamos a existência de documentação base que serviu de
registro

contábil,

alimentando

ainda,

sistema

orçamentário,

patrimonial e dos fluxos de caixa, no entanto, os auditores
identificaram por amostragem, alguns “processos de pagamentos”
sem assinatura do(s) responsável(eis) legal(ais) e manifestação do
gestor ou fiscal do contrato “Atestando” ou não o cumprimento do
objeto. Ainda assim, não foi possível avaliar a ocorrência de
pagamento sem que houvesse “infração” de desobediência ao
princípio e da lei orçamentária, de acordo com a Lei nº 4.320/64.
iv.

Constatamos a existência de procedimento e documentação base na
geração dos saldos das Dotações Orçamentárias para o orçamento do
exercício de 2017, sendo alimentado no sistema orçamentário e
controlado mensalmente, entretanto, ficou prejudicada a análise
analítica pelos auditores independentes, para acompanhamento das
provisões, baixas, remanejamentos de saldos e/ou reformulação
orçamentária, pelo fato do distanciamento do período analisado.
(Próxima Folha)
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III. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2.

BALANÇO PATRIMONIAL

2.1

ATIVO

2.1.1

ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO EM 31.12.2017

ATIVO

2017

2016

Especificação

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

1.447.491,82

PASSIVO CIRCULANTE

411.371,25

47.607,39

2.177.213,31

1.398.847,89

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A
CURTO PRAZO

383.345,68

47.607,39

-

1.800,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

3.854,55

-

36.259,13

46.843,93

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

24.171,02

-

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

6.661.227,85

6.907.515,27

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.463.329,04

8.307.399,70

IMOBILIZADO

6.661.227,85

6.907.515,27

RESULTADOS ACUMULADOS

8.463.329,04

8.307.399,70

BENS MÓVEIS

1.259.635,21

1.065.627,89

BENS IMÓVEIS

6.554.236,57

6.554.236,57

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E
AMORTIZAÇÃO ACUM.

-1.152.643,93

-712.349,19

TOTAL

8.874.700,29

8.355.007,09

8.874.700,29

8.355.007,09

Especificação
ATIVO CIRCULANTE

2017

2016

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

2.213.472,44

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO
PRAZO
ESTOQUES

2.1.1.1

PASSIVO

TOTAL DO PASSIVO

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

a) COMENTÁRIOS
i. Constatamos que a auditada possui Departamento Financeiro e não
possui movimentação de “caixa”, somente por transações bancárias
através de cheques.
ii. Constatamos que a auditada produz mensalmente, processo de
análise documental, extrato e conciliação bancária.
iii. Constatamos que a auditada pagou algumas obrigações em atraso,
ocasionando encargos financeiros (juros e multa), no entanto, não foi
possível aos

auditores

independentes

acompanhamento para

avaliação dos procedimentos que ocasionaram o citado fato.
Chamamos a atenção sobre o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e Súmula TCU nº 226, ambos se referem a organização da
Administração Pública Federal e da proibição de pagamento dos
citados encargos financeiros (juros e multa). Citamos:
Documento: FGTS
VL. Principal
Mês/Pagto
05/2017
19.347,45
10/2017
19.261,60

Encargos
1.064,11
1.059,39

VL. Pago
20.411,56
20.320,99
Continua
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2.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – Continuação
a) COMENTÁRIOS
iv. Constatamos que a auditada possui deficiências no arquivamento e no
controle documental, uma vez que os procedimentos adotados não
oferecem condições suficientes para localização de determinado
documento. Até o encerramento dos trabalhos pelos auditores
independentes, o Departamento Financeiro iniciou processo de
melhorias no arquivamento e na guarda dos documentos.
b) RECOMENDAÇÕES
i. Recomendamos melhorias para os controles internos, para que a
auditada adote procedimentos na criação de processos de
pagamentos, de forma isolado e analítica, ou seja, (capa, numeração
do processo, índice, ordem cronológica, assinatura do executor e do
responsável pela conclusão e do arquivamento, entre outras
informações).
ii. Recomendamos melhorias para os controles internos, para que a
auditada adote procedimentos na criação antecipada nos processos
de pagamentos, evitando o descumprimento do Decreto-Lei nº 200, de
25 de fevereiro de 1967, e Súmula TCU nº 226 e outras normas legais
e vigentes.

2.1.1.2 ESTOQUES
a) COMENTÁRIOS
i. Constatamos que a auditada possui local onde efetua a guarda dos
materiais de expediente e diversos. Por se tratar de volume irrelevante
nas operações, os auditores independentes não identificaram fatos
que servissem de comentários.
(Próxima Folha)
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2.1.1.3 IMOBILIZADO
a) COMENTÁRIOS
i. Constatamos que a auditada efetuou levantamento e reavaliação dos
bens do Ativo Imobilizado no exercício de 2014. No entanto, foi
identificado variação na rubrica “Depreciações Acumuladas”, em
31.12.2017 no valor de R$ 87.016,68. Aplicado os procedimentos
técnicos de auditoria, os auditores independentes detectaram 2 (dois)
novos processamentos e apurações nos valores dos bens do
Imobilizado, corridos no exercício de 2016 e no mês de janeiro de
2017, a saber: a) exclusão em sua totalidade das depreciações
acumuladas e, b) nova apuração com alteração de alíquota de
depreciação. Dessa forma, além de prejudicada a aplicação de
auditoria, o saldo final da rubrica do Imobilizado não foi e nem está
sendo validado pelos auditores independentes.
ii. Constatamos ainda que, os fatos citados acima demonstram as
seguintes inconsistências: a) não foi procedido de análise técnica por
pessoa

devidamente

autorizada,

b)

não

foi

apresentada

documentação base que justificasse tais procedimentos, c) falta do
histórico e dos efeitos a serem causados pelos procedimentos
adotados, e d) falta do relatório com as informações analíticas
demonstrando a movimentação dos procedimentos executados (saldo
inicial, movimentação de entrada, baixa, depreciação, alteração de
alíquota demonstrando os novos valores e saldo final).
b) RECOMENDAÇÕES
Recomendamos que a auditada proceda as seguintes hipóteses: i)
restauração da base dados antes da primeira ocorrência iniciada no
exercício de 2016 e efetue nova apuração obedecendo as normas
técnicas legais, e ii) não sendo possível aplicação da primeira
hipótese, recomendamos nova reavaliação dos bens do Ativo
Imobilizado, seguindo também, as normas técnicas legais, e em
seguida, efetuar o devido ajuste no Balanço Patrimonial.
(Próxima Folha)
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2.2
2.2.1
2.2.1.1

PASSIVO
ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
a) COMENTÁRIOS
Constatamos que a auditada possui sistema de processamento de
dados, que permite um controle das provisões para efeito de
pagamento. No entanto, não foi identificado a ocorrência de
pagamentos com incidência dos encargos financeiros (juros e multa).
Ainda assim, os auditores independentes avaliaram por amostragem,
sendo um quantitativo relevante, mas não foi possível detectar se há
existência de outros pagamentos com a incidência dos citados
encargos financeiros, em virtude de haver um relevante volume de
transações. Os auditores independentes não identificaram fatos que
servissem de comentários.

2.2.1.2

OBRIGAÇÕS FISCAIS A CURTO PRAZO
a) COMENTÁRIOS
Constatamos que a auditada possui sistema de processamento de
dados, que permite um controle das provisões para efeito de
pagamento. No entanto, foi identificado a ocorrência de pagamentos
com incidência dos encargos financeiros (juros e multa), conforme
citado no item acima, 2.1.1.1 “Caixa e Equivalentes de Caixa”,
contrariando o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e
Súmula TCU nº 226 e outras normas legais e vigentes.

2.2.1.2

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
a) COMENTÁRIOS
Constatamos que a auditada possui sistema de processamento de
dados, que permite um controle das provisões para efeito de
pagamento. Os auditores independentes não identificaram fatos que
servissem de comentários.
(Próxima Folha)

Folha: 9 de 24

Rua Vila Cristina, nº 382 – São José – CEP 49015-000 – Aracaju/SE – Tel.: (79) 3236-5091

AUDITORES INDEPENDENTES

III. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
3.

BALANÇO FINANCEIRO

3.1

ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS
Constatamos a existência de documentação base que serviu de
registro contábil, interligados com o sistema orçamentário, patrimonial
e dos fluxos de caixa, no entanto, os auditores identificaram por
amostragem, alguns “processos de pagamentos” sem assinatura do(s)
responsável(eis) legal(ais) e manifestação do gestor ou fiscal do
contrato “Atestando” ou não o cumprimento do objeto. Ainda assim,
não foi possível avaliar a ocorrência de pagamento sem que houvesse
“infração” de desobediência ao princípio e da lei orçamentária, de
acordo com a Lei nº 4.320/64.
Os auditores independentes não identificaram fatos que servissem de
comentários.

4.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

4.1

ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS
Constatamos a existência de documentação base que serviu de
registro contábil, interligados com o sistema orçamentário, patrimonial
e dos fluxos de caixa, no entanto, os auditores identificaram por
amostragem, alguns “processos de pagamentos” sem assinatura do(s)
responsável(eis) legal(ais) e manifestação do gestor ou fiscal do
contrato “Atestando” ou não o cumprimento do objeto. Ainda assim,
não foi possível avaliar a ocorrência de pagamento sem que houvesse
“infração” de desobediência ao princípio e da lei orçamentária, de
acordo com a Lei nº 4.320/64.
Os auditores independentes não identificaram fatos que servissem de
comentários.
(Próxima Folha)
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IV. CONTROLES INTERNOS
1.
1.1

TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES
ACESSO DA INFORMAÇÃO
i.

Constatamos que o CREA-SE possui site próprio e operante,
conforme determina a Lei nº 12.527/11 legislação que (Regula o
acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II
do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera
a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111,
de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro
de 1991; e dá outras providências).

ii.

Constatamos, no entanto, algumas inconsistências por falta de
atualização das informações no site, descumprindo a legislação
vigente citada acima. Vejamos:
a)

Dados referentes as informações financeiras e cadastrais dos
servidores efetivos e não efetivos, e os demais colaboradores;

b)

Informações sobre o andamento do concurso público, conforme
Edital Normativo Nº 001/2017 – CREA/SE;

c)

Relatórios contábeis da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial;

d)

Relatório dos contratos firmados entre os prestadores de bens e
de serviços;

iii.

e)

Fornecedores com impedimentos;

f)

Entre outras.

Constatamos que a auditada efetuou procedimentos de atualização
das informações quando do andamento dos trabalhos de auditoria.
Mesmo assim, não foi possível avaliar o cumprimento na sua
totalidade sobre os fatos detectados.
(Próxima Folha)
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IV. CONTROLES INTERNOS
2. CONTRATOS
2.1 CONTRATOS COM SEGUROS
i.

Constatamos a existência de contrato de seguro de vida e patrimonial,
no entanto, chamamos a atenção sobre os procedimentos adotados,
pelos controles internos do CREA-SE, haja vista que identificamos
contrato de prestação de serviço, em que a “cobertura do seguro”
permaneceu “descoberto”, e outros contratos com datas de
contratação e/ou renovação, fora concluso no limite temporal de
validade dos mesmos, ou seja, na ocorrência de algum sinistro, ou
situação adversa nos processos licitatórios, que pudesse interromper
o certame, o CREA-SE arcaria com os prováveis prejuízos.

ii.

Para melhor esclarecimento, vejamos alguns detalhes desses
contratos:
1.

SEGURO PATRIMONIAL
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

2.

Data de Cadastro/Solicitação de Licitação: 21/12/2016
Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 02/2017
Data do Processo Licitatório: 19/01/2017
Data de assinatura do contrato: 20/01/2017
Período assegurado: 20/01/2017 à 20/01/2018
Contratada: Porto Seguro
Cód. SUSEP: 05886
Período assegurado anterior: Não informado
Renovação contratual: Sim
Período assegurado: 20/01/2018 à 20/01/2019

SEGURO AUTOMOTIVO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Data de Cadastro/Solicitação de Licitação: 22/12/2016
Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 01/2017
Data do Processo Licitatório: 17/01/2017
Data de assinatura do contrato: 20/01/2017
Período assegurado: 20/01/2017 à 20/01/2018
Apólice nº 1647000115031
Contratada: Mapfre Seguros
Cód. SUSEP: 100607835
Período assegurado anterior: 31/12/2015 à 31/12/2016
Apólice nº 0118.723.024-8
Contratada: Porto Seguro
Cód. SUSEP: 05886
Renovação contratual: Sim
PERÍODO DESCOBERTO: de 01/01/2017 à 19/01/2017
Continua
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2.1 CONTRATOS COM SEGUROS – Continuação
3.

SEGURO DE VIDA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

iii.

Data de Cadastro/Solicitação de Licitação: 16/01/2017
Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 06/2017
Data do Processo Licitatório: 02/03/2017
Data de assinatura do contrato: 16/03/2017
Período assegurado: 15/03/2017 à 15/03/2018
Apólice nº 20.475-1
Contratada: Porto Seguro
Cód. SSUSEP: 10.0442267
Período assegurado anterior: 15/03/2016 à 15/03/2017
Apólice nº 1019300511446
Contratada: Capemisa Seguradora
Cód. SUSEP: 000.020.2.012.001-0
Renovação contratual: Não

Constatamos que os procedimentos que deram início aos processos
licitatórios ocorreram no limite temporal da vigência dos citados
contratos, ou seja, o CREA-SE assumiu o risco caso da ocorrência de
algum sinistro, por deixar de utilizar os critérios mais favoráveis para a
administração pública, conforme inciso V, da Lei nº 10.520/02,
legislação que (Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição
de bens e serviços comuns, e dá outras providências).
“o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a
partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias
úteis”.

iv.

Constatamos ainda que, outros contratos de prestação de bens e de
serviços passaram pelos mesmos procedimentos de data e limite
temporal para contratação e/ou renovação.
(Próxima Folha)
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IV. CONTROLES INTERNOS
2. CONTRATOS
2.2 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – DIÁRIAS
i.

Constatamos que o Contrato Administrativo nº 27/2017 datado de 24
de agosto de 2017, vinculado ao Edital de Pregão 02/2015 firmado
entre o CREA-SE e a empresa LABORAR RECURSOS HUMANOS
LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 15.787.759/0001-33, tem como
objeto conforme Clausula Primeira, a contratação de “serviços de
atividades operacionais” nas seguintes atividades: 2 (dois) motoristas,
2 (dois) telefonistas e 3 (três) recepcionistas, no entanto, os auditores
independentes

identificaram pagamentos de diárias conforme

Resolução do sistema CONFEA/CREA’s ou com características
semelhantes,

entretanto,

no

referido

Contrato

Administrativo

nº 27/2017, em nenhum momento menciona a obrigatoriedade do
pagamento de Diárias ou qualquer outra forma de indenização aos
prestadores de serviços, nesse caso, aos (motoristas).
ii.

Constatamos que o CREA/SE deixou de cumprir o que determina a
Instrução Normativa TCU nº 02 de 30 de abril de 2008, alterada pela
Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009, e demais
alterações vigentes, norma esta que (Dispõe sobre regras e diretrizes
para a contratação de serviços, continuados ou não), conforme Art.
15.: “O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter”:
(...)
“XIII - a quantidade estimada de deslocamentos e a necessidade
de hospedagem dos empregados, com as respectivas
estimativas de despesa, nos casos em que a execução de
serviços eventualmente venha a ocorrer em localidades distintas
da sede habitual da prestação do serviço”.

iii.

Constatamos

ainda,

que

o

referido

Contrato

Administrativo

nº 27/2017 poderá entrar em conflito com a legislação trabalhista,
conforme Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, legislação que
(Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho), e das Súmulas do TST
– Tribunal Superior do Trabalho. Vejamos:
Continua
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IV. CONTROLES INTERNOS
2. CONTRATOS
2.2 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – DIÁRIAS – Continuação
“SUM-101 DIÁRIAS DE VIAGEM. SALÁRIO (incorporada a
Orientação Jurisprudencial nº 292 da SBDI-1) - Res. 129/2005,
DJ 20, 22 e 25.04.2005.
Integram o salário, pelo seu valor total e para efeitos
indenizatórios, as diárias de viagem que excedam a 50%
(cinqüenta por cento) do salário do empregado, enquanto
perdurarem as viagens. (primeira parte - ex-Súmula nº 101 - RA
65/1980, DJ 18.06.1980; segunda parte - ex-OJ nº 292 da SBDI1 - inserida em 11.08.2003)”.

2. CONTRATOS
2.3 SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO
i.

Constatamos que o CREA-SE efetuou pagamento a prestadores de
serviços (pessoa física), através de Nota Fiscal Avulsa, cujo objeto:
“Fornecimento de refeições para reuniões do CREA”, no montante de
R$ 7.400,77, cujas beneficiárias: Maria Leidiane Santana Santos, no
valor de R$ 4.140,43 e Niedja dos Santos, no valor R$ 3.260,34. No
entanto, os auditores independentes não identificou o contrato de
prestação de serviços, procedimentos de contratação que respeite as
normas da administração pública, por exemplo: i) Lei nº 8.666/93,
legislação que (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências), e ii) dados sobre as retenções dos
encargos sociais e fiscais, e recolhimento das mesmas, de acordo com
a Lei nº 5.172/66, legislação que (Dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à
União, Estados e Municípios).
(Próxima Folha)
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IV. CONTROLES INTERNOS
3. AÇÕES JUDICIAIS – MPF: AÇÃO CIVIL PÚBLICA
3.1 CONCURSO PÚBLICO
i.

Constatamos a existência de Ação Civil Pública, movida pelo MPF –
Ministério Público Federal, regional da Procuradoria da República no
Estado de Sergipe, sob nº 1.35.000.001502/2016-52, datada de 26 de
abril de 2017, cujo teor: “RECOMENDA ao CREA/SE, que efetue as
medidas necessárias a fim de promover a adequação aos limites
legais de cargo em comissão para servidor efetivo”.
Cabe ressaltar ainda, outro esclarecimento da citada Ação. Vejamos:
“Como já informado que há a previsão de realização de um
concurso público pela autarquia, cumpre requisitar a elaboração
de cronograma do exame a fim de readequar ao mínimo legal
previsto para cargos comissionados ocupados por servidores
efetivos ou, na hipótese de impossibilidade de realização do
certame, que se faça o remanejamento de pessoal a fim de que
o número de comissionados não efetivos não seja superior ao
de comissionados efetivos, adequando-se ao limite percentual
mínimo de 50%”.

ii.

Constatamos ainda, que a recomendação feita pelo MPF-SE, fixa o
prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contados do seu
recebimento, no entanto, por falta de recebimento das informações
pertinentes sobre o assunto, quando solicitadas pelos auditores
independentes ao CREA-SE, ficou prejudicada a análise parcial e na
sua totalidade, consequentemente, não será efetuado comentários a
respeito.
(Próxima Folha)
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AUDITORES INDEPENDENTES

IV. CONTROLES INTERNOS
4. INDENIZAÇÕES A DIRETORIA
4.1 DIÁRIAS
i.

Constatamos pagamentos de Diárias ao corpo operacional da
Diretoria, estabelecida pelas normas da Administração Pública
Federal, conforme Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, que
(dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração
federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. No
entanto, o CRA-SE emitiu e deu publicidade a Portaria nº 035/2017,
datada de 2 de maio de 2017, “respaldada por Decisão Plenária do
CONFEA”, onde descreve no seu escopo inicial, a seguinte informação:
“Adota procedimentos para emissão de passagens aéreas,
concessão de diárias, jetons e ajusta os valores das diárias.”
Conforme citação acima da referida Portaria, o Artigo 10, demonstra
um acréscimo dos novos valores para pagamento aos Dirigentes,
Conselheiros e demais Servidores do CREA-SE, onde os mesmos não
correspondem o que fora estabelecido no citado Decreto nº 5.992/06
e Orientação Técnica do TCU – Tribunal de Contas da União,
entretanto, foi emitido e dado publicidade a Portaria nº 063/2017,
datada de 30 de outubro de 2017, alterando o “Art. 10, da Portaria
anterior, nº 035/2017”, regularizando com a redução dos valores, de
acordo com o citado Decreto e da Orientação Técnica do TCU.
Ainda assim, os auditores independentes constataram as seguintes
situações: i) a regularização dos pagamentos com a redução dos
valores obedecendo as normas citadas acima, e ii) que até o
encerramento deste Relatório, não tivemos informações sobre a
existência de processo administrativo em virtude dos citados
pagamentos, de acordo com a Portaria nº 035/2017.
(Próxima Folha)
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IV. CONTROLES INTERNOS
4. INADIMPLÊNCIA
4.1 DÍVIDA ATIVA
i. Constatamos que o CREA/SE deixou de registrar ou provisionar no
Balanço Patrimonial, como também, não efetuou comentários em
Notas Explicativas a respeito dos valores ou saldos pertinentes aos
processos de Dívida Ativa. Entretanto, foi disponibilizado aos auditores
independentes, relatório de controle interno com movimentação
analítica e saldo de inadimplência (pessoa física e jurídica) do período
de 2013 a 2017, no montante de R$ 6.668.136,66 (seis milhões,
seiscentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e seis reais e sessenta
e

seis

centavos),

divergindo

do

relatório

apresentado

pelo

Departamento de Dívida Ativa, datado de 08.08.2017, no montante de
R$ 295.306,21. Ainda assim, os auditores independentes participaram
e acompanharam o processo de construção do citado relatório, no
entanto, o mesmo só foi disponibilizado, véspera do encerramento dos
trabalhos pelos auditores independentes, ou seja, esse saldo não foi
e nem está sendo validado pelos referidos auditores. Por esse motivo,
não foi possível obtermos segurança razoável de aplicação de
auditoria, pelos possíveis efeitos que possam vir a impactar às
Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2017.
ii. Chamamos a atenção da Administração do CREA/SE para os
diferentes tipos de Renuncia de Receita. Vejamos:
a) Anistia – é o perdão da falta cometida pelo contribuinte ao não
cumprir com seus deveres tributários. Também inclui o perdão da
penalidade que foi imposta a ele.
b) Remissão – é uma forma de Renúncia de Receita que ocorre
quando o crédito tributário é extinto total ou parcialmente. Mas, remir
exige justificativa para a sua concessão prevista em lei. É comum
que confundam a remissão com a anistia. Mas, enquanto a primeira
abrange as infrações, a segunda está atribuída à suspensão da
dívida.
c) Subsídio – atribui concessões econômicas a uma pessoa física ou
jurídica sem que ela tenha obrigação de fazer um reembolso.
Continua
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IV. CONTROLES INTERNOS
4. INADIMPLÊNCIA
4.1 DÍVIDA ATIVA – Continuação
d) Crédito presumido – ocorre quando o governo atribui um crédito
fiscal ao contribuinte sem taxação posterior. Ou seja, o crédito
presumido é utilizado para reduzir a carga tributária de uma pessoa
física ou jurídica. O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços) é uma taxa que permite o crédito presumido. Não se trata
de um valor referente às entradas das mercadorias tributadas pelo
ICMS no estabelecimento. É uma presunção de crédito de ICMS com
base nas operações executadas pelo contribuinte.
e) Alteração na alíquota e modificação de base de cálculo – tanto a
alíquota quanto a base de cálculo são fixadas e estabelecidas por meio
de legislação. Quando ocorrerem alterações que impliquem na
redução discriminada de contribuições e tributos, sem lei específicas,
o ato é considerado Renúncia de Receita.
Diante do que foi exemplificado acima, conclui-se que, em nenhum
momento a Lei de Responsabilidade Fiscal, outras legislações
vigentes e demais normas técnicas, permite que o “ente ou gestor
público” descumpra a obrigatoriedade de “não cobrar ou de não
receber” o crédito tributário, o que é de direito, salvo com permissão
expressa em Lei.
A Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, “Estabelece normas
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal
e dá outras providências”:
“Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com
amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.
Continua
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IV. CONTROLES INTERNOS
4. INADIMPLÊNCIA
4.1 DÍVIDA ATIVA – Continuação
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas,
mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas
e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária,
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita,
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”.
(Próxima Folha)
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V. RECOMEDAÇÕES À MELHORIA DOS CONTROLES INTERNOS
1. Regime de Competência
Recomendamos que o CREA/SE adote procedimentos para que as transações
de caráter patrimonial ou financeira, e os seus respectivos registros contábeis
obedeçam ao princípio da competência, conforme determina a NBC TSP – do
Setor Público e com adoção a ITG 2000 (R1) – Escrituração Contábil, haja vista
que o sistema de processamento de dados do Conselho permite a boa prática
da execução administrativa, orçamentária, societária, fiscal, financeira e
patrimonial, “salvo dos fatos detectados pelos auditores independentes”,
possibilitando fornecimento de diversas informações através de relatórios
gerenciais para a tomada de decisão, por parte da Administração.
2. Ativo Imobilizado
Recomendamos que o CREA/SE adote procedimentos para regularizar os
saldos dos bens do Ativo Imobilizado, haja vista que os mesmos não refletem
a realidade.
3. Arquivo e Guarda documental
Recomendamos que o CREA/SE adote procedimentos para melhorias nos
processos de arquivamento e da guarda documental, fato constatado pelos
auditores independentes, quando dos constantes atrasos para disponibilização
das informações e documentos por parte de alguns departamentos/setores.
Dessa forma, conclui-se a prática incompatível com as normas da
administração pública, de acordo com a Lei nº 8.159 de 8 de janeiro de 1981,
que (Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá
outras providências). Ainda assim, sugerimos para efeito de melhorias dos
controles internos, a adoção à Resolução nº 349, de 26 de novembro de 2007,
que (Institui o Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade de
Documentos do Supremo Tribunal Federal), haja vista que o CREA/SE é uma
Autarquia Federal, e possui Personalidade jurídica de Direito Público.
4. Concurso Público
Recomendamos que o CREA/SE adote procedimentos para agilizar, se for
possível, na resolução emergencial do concurso público, executado no
exercício de 2017, que atualmente se encontra sob acompanhamento do
Ministério Público Federal, Regional da Procuradoria da República do Estado
de

Sergipe,

haja

vista

que

a

auditada

possui

Inquérito

Civil

nº 1.35.000.001502/2016-52 que trata da mesma matéria.
Continua
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V. RECOMEDAÇÕES À MELHORIA DOS CONTROLES INTERNOS
Continuação
Considerando ainda que, efetue as contratações definitivas, lotando os
candidatos aprovados nos departamentos/setores, haja vista a necessidade
de suma urgência da incorporação no quadro de pessoal, principalmente
nos “setores técnicos” (financeiro, contábil e de “forma genérica”,
infraestrutura).
5. Educação Continuada
Recomendamos que o CREA/SE adote procedimentos para que haja de
forma habitual, a prática da Educação Continuada, uma vez que os auditores
independentes detectaram “fragilidade de conhecimento” dos servidores,
quando da execução dos procedimentos diários e operacionais de “forma
empírica”, constatado e demonstrado no conteúdo deste Relatório.
Considerando ainda que, a falta de atualização pelo servidor público, vai de
encontro ao Artigo 2º, inciso III, da Lei nº 8.027/90, (Dispõe sobre normas
de conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das
Fundações Públicas, e dá outras providências), “salvo por negativa da
própria Administração Pública”.
6. Auditoria Externa Independente
Recomendamos que o CREA/SE adote procedimentos para contratação de
auditoria externa independente de forma continua, e de preferência
trimestral, haja vista que a movimentação da auditada, de ordem
administrativa, financeira, contábil e patrimonial vem sofrendo aumento
significativo. Dessa forma, os efeitos negativos e correções dos mesmos,
terão menor impacto quando da solução, conforme demonstrado neste
Relatório e por outros auditores independentes que auditaram esse
Conselho.
(Próxima Folha)

Folha: 22 de 24

Rua Vila Cristina, nº 382 – São José – CEP 49015-000 – Aracaju/SE – Tel.: (79) 3236-5091

AUDITORES INDEPENDENTES

VI. CONCLUSÃO
Concluímos este Relatório de Auditoria Externa referente ao Exercício encerrado em
31 de dezembro de 2017 da Autarquia Federal, Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado de Sergipe – CREA-SE, informando que tivemos acesso
a quase todas as informações quando solicitadas, que nenhuma restrição foi imposta
e que todo corpo operacional do CREA-SE prestou a devida atenção e colaboração
aos auditores independentes.
Ficamos responsáveis por emitir o Relatório dos Auditores Independentes (Parecer
dos Auditores Independentes), juntamente com o Relatório Circunstanciado,
fundamentado sobre a análise dos registros contábeis, da documentação, dos
controles internos e outros procedimentos que julgamos necessários para execução
dos trabalhos técnicos de auditoria externa independente.
Por fim, a CONFIDENCE Auditores Independentes coloca-se à disposição para
maiores esclarecimentos que julgarem necessários.
Aracaju, 19 de abril de 2018.
CONFIDENCE Auditores Independentes
CRC-SE 615
Robert Vieira Melo
Responsável Técnico
Contador CRC-SE 4988
CNAI 4328
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ANOTAÇÕES

Folha: 24 de 24

Rua Vila Cristina, nº 382 – São José – CEP 49015-000 – Aracaju/SE – Tel.: (79) 3236-5091

