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Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2014. 

 

Ilmos. Srs. Diretores 

Conselho Federal de Odontologia  

Rio de Janeiro - RJ 

   

At.: Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues 

 Presidente 

 

Ref.: Relatório de Auditoria do Exercício 

Findo em 31 de Dezembro de 2013 do 

Conselho Regional de Odontologia – PA 

 
Prezados Senhores, 

 

Em decorrência dos exames de auditoria especial, observando escopo predeterminado, do 

balanço do exercício findo em 31 de dezembro de 2013, apresentamos o resultado de nossos 

trabalhos, bem como nossos comentários e recomendações sobre procedimentos contábeis e de 

controles internos, observados durante a aplicação de testes, conforme descritos nos Anexos III e IV. 

 

A finalidade do estudo e avaliação do controle interno é estabelecer uma base em que se 

apoia para a determinação, extensão e realização oportuna dos testes de auditoria a serem aplicados. 

 

As recomendações e observações apresentadas têm também, por finalidade contribuir para o 

aperfeiçoamento dos controles internos e procedimentos contábeis, de modo a proporcionar à 

administração da Entidade, maior segurança sobre as transações realizadas e respectivas 

contabilizações, bem como a guarda, proteção e valor dos ativos, cujos comentários já foram 

apresentados e discutidos com V. Sas., e não implicam em críticas ou censura quanto ao desempenho 

funcional ou à integridade pessoal dos funcionários e responsáveis, bem como, que os aspectos aqui 

destacados já poderão ter sido regularizados quando da recepção do mesmo. 

 

Colocando-nos ao inteiro dispor de V. Sas., para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre a 

matéria constante do presente, subscrevemo-nos, 

 

Cordialmente, 

 
LOUDON BLOMQUIST 

AUDITORES INDEPENDENTES 

CRC-RJ-000064/F-8 

 

Noel Luiz Ferreira 

Sócio 

CRC-RJ-23.317-T-SP-1.458-S-RJ
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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PA 

BALANÇO PATRIMONIAL 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 

(Em Reais) 

ANEXO I 

 
     

     

 ATIVO CIRCULANTE   539.350 

     
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   536.628 
 CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   2.722 
     

   ATIVO NÃO CIRCULANTE   1.245.611 

     

 IMOBILIZADO   1.245.611 

     

     

 TOTAL DO ATIVO   1.784.961 

     

     

 PASSIVO CIRCULANTE   22.286 

     
 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID e ASSIST A PAGAR   20.627 
 DEMAIS OBRIGAÇÕES   1.659 

     

  PATRIMÔNIO    1.762.675 

     

 PATRIMONIO SOCIAL    1.177.279 

 SUPERAVIT ACUMULADOS   585.397 

     

 TOTAL DO PASSIVO   1.784.961 
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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PA 

BALANÇO PATRIMONIAL 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 

(Em Reais) 

ANEXO II 

 
 

 
  31/12/13 

    

      RECEITAS   1.892.224 

    

      RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   1.301.358 

      RECEITAS DE SERVIÇOS   174.733 

      RECEITAS FINANCEIRAS   51.497 

      RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA   264.647 

      DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS   99.989 

    

    

    

            DESPESAS   1.647.290 

    

      PESSOAL    346.581 

      ENCARGOS PATRONAIS   93.041 

      BENEFICIOS A PESSOAL   147.101 

      OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS   5.339 

      MATERIAL DE USO E CONSUMO   33.665 

      SERVIÇOS   359.216 

      DESPESAS TRIBUTÁRIAS – (Cota Parte do CFO)   578.009 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   23.357 

DESPESAS FINANCEIRAS   6.499 

PERDAS COM ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO   51.909 

OUTRAS   2.573 

    

     SUPERAVIT DO EXERCÍCIO   244.934 
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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PA 

RELATÓRIO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2013 

                                                                                                                                                                      

ANEXO III 

COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES (ÁREA CONTABIL) 

  

I – ATIVO CIRCULANTE 

 

1 – DISPONÍVEL 

 

Composição: 

 

Em 31 de dezembro de 2013, o saldo dessa rubrica apresentava a seguinte composição: 

 

Descrição  R$ 

Bancos Conta Movimento  38.872 

Bancos conta Arrecadação  19.211 

Bancos c/Vinculada a Aplicações Financeiras  478.545 

Total  536.628 

 

 

Trabalhos Efetuados: 
 

 Efetuamos circularização bancária diretamente às Instituições Financeiras. 

 Nossos trabalhos basearam-se no confronto dos extratos bancários, posição em 31 de 

dezembro de 2013, com o razão e as conciliações bancárias existentes, bem como toda a 

documentação de origem necessária. 

 

1.1 – Bancos Conta Movimento. 

 

  

Razão Extrato Diferença 

     Banco do Brasil – 764.908-8      38.872 38.872 - 

     TOTAL R$ 

 

38.872 38.872 - 

    

Comentários: 

 

(i) As conciliações bancárias, realizadas, são formalizadas em formulários próprios ou outros 

meios de constatação da existência de pendências bancárias para que possam ser acompanhadas 

até a sua regularização, principalmente os cheques pendentes de apresentação ao Banco. 

 

(ii) As conciliações bancárias são elaboradas pelo Conselho Federal de Odontologia e 

encaminhas ao CRO. 
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(iii)   A conciliação elaborada para a conta mantida no Banco do Brasil, agência1769-9 conta nº 

26.014-2, apresenta a informação da existência de um débito efetuado pelo banco, no valor de          

R$ 2.103,93 em 11/12/2013, a ser restituído. Até a presente data não nos foi apresentado 

nenhuma evidência da regularização desse assunto. 

   

1.2 Bancos Arrecadação 

 

     

 

Razão Extrato Diferença 

     Banco do Brasil – conta 55.865-6 

 

19.177 19.177        -    

Banco do Brasil – conta 735.647-1 

 

34 34 

 TOTAL  

 

19.211 19.211                    -    

 

Comentários: 

 

Abriga registros utilizados para regularização das contas de arrecadação, devido ao recebimento 

de créditos sem a de devida identificação. Os valores retornam para a conta específica após 

obterem os esclarecimentos necessários para a atualização do controle de anuidades recebidas. 

 

1.3 Bancos conta vinculada a Aplicação Financeira 

 

     Razão Extrato Diferença 

Banco do Brasil - POUPEX -1 Variação 01 171.286 171.286 - 

Banco do Brasil – POUPEX – Variação 02 306.259 306.259 - 

TOTAL  478.545 478.545 - 

 

Comentários: 

      

O saldo de aplicações financeiras foi comprovado com os respectivos extratos bancários. Em 

razão dos exames acima realizados, consideramos que os saldos estão sendo devidamente 

controlados e registrados no balanço de 31 de dezembro de 2013.  

 

Recomendações: 

 

(i) As conciliações bancárias devem ser elaboradas pelo Conselho Regional de Odontologia 

do Pará e não pelo Conselho Federal, de forma que as pendências apresentadas possam ser 

imediatamente investigadas e solucionadas pelo CRO-PA, que possui Contabilidade própria.  

 

(ii)        Recomendamos que as conciliações bancárias a serem elaboradas pelo CRO-PA 

contenham evidências de responsabilidade de quem as preparou, conferiu e aprovou 
 

(iii) Recomendamos pesquisar se o valor no montante de R$ 2.103,93, debitado pelo Banco do 

Brasil, em 11 de dezembro de 2013, conforme comentário contido em 1.1 (iii) acima, é 

pertinente, para as devidas providências junto ao banco visando o ressarcimento do valor ao 

CRO. 
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2 -  ALMOXARIFADO 

 

O CRO-PA não adota o sistema de estoque de materiais. As compras são realizadas para 

consumo imediato. 

 

II – NÃO CIRCULANTE 
 

1 - DÍVIDA ATIVA 

 

A Entidade não registra contabilmente, de acordo com o regime de competência, o saldo a 

receber referente ao inadimplemento dos profissionais e empresas, correspondentes a exercícios 

anteriores, relativamente às anuidades a receber e autos de infração. 

 

O Conselho de Odontologia do Pará apresenta um saldo a receber, não contabilizado, no 

montante a R$ 1.530 mil, com inclusão de juros e multas por atraso, correspondentes aos anos de 

2009 a 2013 obtido conforme demonstração a seguir, mediante controles extra - contábeis: 

 

Ano Saldo a Receber 

P. Física P. Jurídica Total 

 

2009 200.842 21.362 222.204 

2010 241.619 19.322 260.941 

2011 238.681 22.701 261.382 

2012 318.585 19.166 337.751 

2013 417.099 30.883 447.982 

TOTAL 1.416.826 113.434 1.530.260 

 

Comentários: 

 

As receitas geradas pelas contribuições a receber somente têm sido reconhecidas no resultado do 

exercício pelo Conselho de Odontologia do Pará, por ocasião do efetivo recebimento, ou seja, 

pelo critério conhecido como regime de caixa. A base contábil de caixa reconhece as transações e 

os fatos somente quando os valores são recebidos pela Entidade e não quando resultam, são 

auferidos ou se originam de direitos ou obrigações, ainda que não se tenha produzido uma 

movimentação de caixa. 

 

Esse procedimento ocasiona uma imprecisão nos saldos apresentados nos balancetes e balanços 

anuais do Conselho, pois não demonstra contribuições a receber no montante de R$ 1.530 mil, e 

consequentemente, o Patrimônio Líquido está reduzido pelo mesmo valor. 

 

O Departamento Jurídico do Conselho Regional do Pará, visando reduzir o índice de 

inadimplência suportado pelo Conselho, bem como otimizar as ações de cobrança, favorecendo 

assim, o aumento da arrecadação, anualmente, tem acionado a Justiça Federal para o recebimento 

das contribuições inadimplentes, com base na soma das contribuições acumuladas a partir do 4º 

ano de inadimplência. Esse procedimento evita que os devedores sejam beneficiados pela 

prescrição da dívida. 
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Recomendações: 

 

(i) Que o cadastro de profissionais inscritos no Conselho de Odontologia do Pará seja 

regularmente atualizado de forma a evitar a emissão de boleto de cobrança indevidamente; 

(ii) Que o expurgo das contas superiores a 5 (cinco) anos seja pelo critério de arrasto; 

(iii) Manter a ação de cobrança judicial quando aplicável, de forma a não perder o direito de 

recebimento das contas em atrasos; e 

(iv) Os registros contábeis devem refletir o Contas a Receber gerado pelo sistema de cobrança 

tendo como contra partida a rubrica grupo “Variação Patrimonial Aumentativa”. E ao final 

do exercício devem ser constituídas as provisões para a baixa das contas consideradas 

incobráveis. 

 

Conclusão: 
 

Com a prática de contabilizar as receitas geradas pelo sistema de emissão de boletos pelo regime 

de competência, e ao final de cada exercício ser constituídas as provisões necessárias para os 

ajustes do recebimento das anuidades inscritas na Dívida Ativa, se adotados a partir do exercício 

presente e o acerto levado a efeito no saldo da Dívida Ativa, entendemos que o controle do 

recebimento e provisão das anuidades e demais receitas do Conselho, passam a ser demonstradas 

livres de distorções. 

 

Torna-se imprescindível, também, o gerenciamento dos registros extra contábeis, para no caso de 

uma recuperação dos valores expurgados e os constantes da Dívida Ativa, sejam devidamente 

acompanhados e contabilizados. 

 

2 – ATIVO PERMANENTE  
 

Em 31 de dezembro de 2013, o saldo dessa rubrica estava demonstrado como segue: 

 

 
 

Trabalho efetuado: 

31/12/2012 Adições Baixas Transferências 31/12/2013

Titulos e Ações

Bens Móveis 425.084            96.239           51.909         (222.586)             246.828              

Veículos 76.347              77.900           47.800         106.447              

Máquinas, Motores e Aparelhos 73.358              18.339           3.199           88.498                

Insígnias 160                   160                     

Mobiliário em Geral 49.826              910              48.916                

Objetos históricos 3                       3                         

Biblioteca, Fitoteca e Videoteca 949                   949                     

Obras e instalações 222.586            (222.586)             -                      

Equipamentos diversos 1.855                1.855                  

-                      

Bens Imóveis 776.197            -                 -               222.586              998.783              

Edifícios 776.197            -               222.586              998.783              

Terrenos -                 -               -                      

TOTAL R$ 1.201.281         318.825         51.909         1.245.611           

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO NO EXERCICIO FINDO EM 2013
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 Exame da escritura pública de compra e venda do imóvel onde está localizado o 

 Conselho Regional de Odontologia do Pará datada de 30 de julho de 1997. 

 

 Examinamos as apólices de seguros dos bens patrimoniais e comprovação de pagamento        

  do prêmio de seguro  

 

 Examinamos em base de testes as adições ao imobilizado, verificando processos de 

licitação, empenhos, notas fiscais atestadas e liquidação financeira através de cheques ou 

transferências eletrônicas, bem o processo de baixa do veículo. 

 

Comentários: 

 

(i) Verificamos que os bens patrimoniais ainda não estão sendo depreciados. Esse 

procedimento contraria as práticas contábeis estabelecidas pelo CFC – Conselho Federal de 

Contabilidade. Entretanto, essa situação deverá ser corrigida com a implantação do novo sistema 

de controle patrimonial – SISPAT. 

(ii) O CRO adota sistema de registro e controle individual dos bens do ativo imobilizado, 

através de um livro de Registro de Imobilizado, escriturado de forma manual. 

 (iii)  O CRO irá realizar inventário físico dos bens patrimoniais objetivando a sua inclusão no 

SISPAT, sistema disponibilizado pelo Conselho Federal de Odontologia. Esse sistema prevê a 

apuração da depreciação individual dos bens 

 (iv)  Todos bens, por ocasião de sua aquisição, são identificados por meio de plaquetas. 

Entretanto, devido ao manuseio alguns bens acabaram perdendo as respectivas plaquetas de 

identificação.  

 (v) Os bens estão cobertos por apólices de seguro 

 

 (vi) Os registros contábeis apontam a existência de Títulos e Ações não identificadas  

 no montante de R$ 0,29. 

 

Recomendação: 

 

(1) Recomendamos providenciar a identificação dos títulos e ações, que compõe essa rubrica, 

provavelmente ações da Telebrás, oriundos dos planos de aquisições de linhas telefônicas 

existentes no passado para o destaque contábil e caso não existam providenciar a sua baixa como 

perda. 

(2) Recomendamos providenciar o inventário dos bens patrimoniais, bem como a renovação das 

plaquetas de identificação, de forma a acelerar o processo de inclusão dos bens do ativo 

imobilizado, no SISPAT, para melhor controle dos bens patrimoniais e contabilização das 

respectivas depreciações. 
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(3) Para a adoção do novo padrão contábil recomendamos realizar uma reavaliação do    imóvel 

da Entidade, sendo que essa reavaliação deve contemplar, separadamente, o valor atribuído ao 

terreno, para efeitos de desdobramento contábil. O terreno não sofre depreciação. 

(4) Revisar o critério de imobilização de forma a não considerar no ativo imobilizado itens que 

poderiam ser tratados como despesa e assim evitar o custo desnecessário de controle.  

Conclusão: 

 Com a implantação do novo Sistema de controle patrimonial –SISPAT o Conselho terá 

condições: (i) de realizar, anualmente, inventário físico-financeiro dos bens patrimoniais; (ii) 

apurar e controlar e contabilizar a depreciação de cada bem; (iii) bem como conciliar os saldos 

apurados pelo sistema com registrados nos controles contábei 

III - PASSIVO 

 

1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A 

PAGAR DE CURTO PRAZO, FORNECEDORES E VALORES RESTITUÍVEIS 

      

Em 31 de dezembro de 2013, o saldo dessa rubrica estava demonstrado como segue: 

 

Composição: 

 

Descrição  R$ 

Despesas de Pessoal a Pagar  9.999 

INSS Funcionários  9.521 

IRRF Funcionários  1.064 

Pensão Alimentícia  85 

Plano de Saúde – Dedução  (22) 

Plano odontológico  (19) 

Total  20.628 

   

 

Comentários: 

 

Despesas de Pessoal a Pagar – Saldo remanescente de exercício anterior. Provavelmente, por 

ocasião da liquidação da folha, o pagamento foi tratado como despesa. Nesse caso, em 

duplicidade. 

 

INSS Funcionários -  Através de leitura dos registros contábeis dessas contas, verificamos se 

tratar de saldo remanescente de exercícios anteriores, uma vez que os valores provisionados no 

ano foram integralmente liquidados 

 

Pensão Alimentícia, Plano de Saúde – Dedução e Plano Odontológico -  Saldos remanescentes de 

exercícios anteriores. 
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A Contabilidade do CRO-PA não tem o hábito de analisar e conciliar as contas ativas e passivas 

regularmente, principalmente, por ocasião do fechamento do balanço. A análise e conciliação das 

contas ativas e passivas, não só as conciliações bancárias, é de fundamental importância para o 

fechamento e elaboração dos balancetes mensais livres de distorções relevantes. 

 

Recomendação: 

 

Recomendamos efetuar análise e composição desses valores pendentes de liquidação para a 

devida apuração dos valores a serem recolhidos. Caso seja constatado o não recolhimento de 

alguma contribuição, os encargos moratórios correrão por conta do responsável. E, os demais 

serem ajustados segundo as circunstâncias. 

 

2 – DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO, FORNECEDORES E VALORES 

RESTITUÍVEIS 

   

Descrição  R$ 

Banco do Brasil  49 

IRRF a Recolher  1.643 

ISS  1 

INSS  (33) 

PIS/COFINS/CSLL  (1) 

Total  1.659 

 

Trabalhos Efetuados: 

 

 Efetuamos leitura das razões contábeis e analisamos liquidações subsequentes dos saldos 

dessas rubricas. Com exceção da conta IRRF a Recolher, as demais tratam-se de saldos 

remanescentes de exercícios anteriores os quais devem ser analisados e conciliados. 

 

Comentários:  

 

IRRF a Recolher -  Nesta rubrica são provisionadas as retenções realizadas de terceiros e outras 

retenções que, conforme nossas verificações os valores foram liquidados no decorrer do exercício 

de 2014. 

 

Provisão para Férias -  O Conselho de Odontologia do Pará não adota o procedimento de 

constituir provisão mensal sobre as férias devidas aos funcionários, proporcionais ao direito 

adquirido, acrescidas com os respectivos encargos sobre as férias. 

 

Banco do Brasil, ISS, INSS e PIS/CONFINS/CSLL – Trata-se de saldos oriundos de exercícios 

anteriores 

 

A Contabilidade do CRO PA não tem o hábito de analisar e conciliar as contas ativas e passivas 

regularmente, principalmente, por ocasião do fechamento do balanço. A análise e conciliação das 

contas ativas e passivas, não só as conciliações bancárias, é de fundamental importância para o 

fechamento e elaboração dos balancetes mensais. 
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Recomendações: 

 

(i) Efetuar análise e conciliação dos saldos apresentados nas contas Banco do Brasil, ISS, 

INSS e PIS/CONFINS/CSLL por se tratar de saldos pendentes de exercícios anteriores, não 

liquidados ou liquidados sem a cobertura de provisão, para a tomada dos ajustes que ser fizerem 

necessários. 

 

(i) Recomendamos adotar o critério de provisão das férias e respectivos encargos com base no 

tempo proporcional adquirido, de forma que as despesas sejam reconhecidas no resultado do 

exercício com base no regime de competência. 

 

IV - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

        Composição: 

 

 

Descrição Saldo 

Saldo em 31 de dezembro de 2012 1.517.741 

Superávit do exercício 244.934 

Saldo em 31 de dezembro de 2013 1.762.675 

  

 

Comentários: 

 

Denota-se, conforme demonstrado acima, que o Conselho obteve um superávit no valor de         

R$ 244.934 no exercício de 2013, apurado com na base critério contábil “Regime de Caixa”. 

 

A base contábil de caixa reconhece as transações e os fatos somente quando os valores são 

recebidos ou pagos pela Entidade e não quando resultam, são auferidos ou se originam de direitos 

ou obrigações, ainda que não tenham produzido uma movimentação de caixa. 

 

Diante dos fatos observados no decorrer de nossos exames, apontamos a seguir algumas 

situações, que julgamos terem afetados ou que deixaram de ser considerados na composição do 

Patrimônio Líquido.  

 

 A receita gerada pelas contribuições a receber somente tem sido reconhecida no resultado 

do exercício pelo CRO, por ocasião do efetivo recebimento, ou seja, pelo critério conhecido 

como regime de caixa. A base contábil de caixa reconhece as transações e os fatos somente 

quando os valores são recebidos ou pagos pela Entidade e não quando resultam, são auferidos ou 

se originam de direitos ou obrigações, ainda que não se tenha produzido uma movimentação de 

caixa. 

 

Esse procedimento ocasiona uma imprecisão nos saldos apresentados nos balancetes e balanços 

anuais do Conselho, pois não está demonstrando contribuições a receber (dívida ativa) em cerca 

de R$ 1.530 mil e consequentemente o Patrimônio Líquido está reduzido pelo mesmo valor. 

 

 Provisões para férias e encargos sobre férias, não registradas no encerramento de 2013. 

 Depreciação dos bens patrimoniais não é praticada pelo Conselho. 
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 Inexistência de provisão para contingências trabalhistas e cíveis 

 

V - RECEITAS 

 

 Em 31 de dezembro de 2013, o saldo dessa rubrica apresentava a seguinte composição: 
Descrição  R$ 

Receitas correntes   

   

      Receitas de Contribuições  1.301.358 

      Receitas de Serviços  174.733 

      Receitas Financeiras  51.497 

      Receitas da Dívida Ativa  264.647 

      Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas  99.989 

Total  1.892.224 

Trabalhos efetuados: 

 

De posse dos mapas de cobrança elaborados pelo CFO, cotejamos os valores mensais das receitas 

com os registros contábeis e extratos bancários, obtendo resultados satisfatórios.  

 

Comentários: 

 

As receitas geradas pelas contribuições a receber somente têm sido reconhecidas no resultado do 

exercício pelo Conselho de Odontologia do Pará, por ocasião do efetivo recebimento, ou seja, 

pelo critério conhecido como regime de caixa.  

 

Esse procedimento ocasiona uma imprecisão nos saldos apresentados nos balancetes e balanços 

anuais do Conselho, pois não demonstra as contas a receber no montante de R$ 1.530 mil e 

consequentemente o Patrimônio Líquido está reduzido pelo mesmo valor. 

 

VI - DESPESAS 
 

Em 31 de dezembro de 2013, o saldo dessa rubrica apresentava a seguinte composição: 
   

Descrição  R$ 

      Pessoal   346.581 

      Encargos Patronais  93.041 

      Benefícios A Pessoal  147.101 

      Outros Benefícios Eventuais  5.339 

      Material De Uso E Consumo  33.665 

      Serviços  359.216 

      DESPESAS TRIBUTÁRIAS – (Cota Parte Do CFO)  578.009 

Despesas De Exercícios Anteriores  23.357 

Despesas Financeiras  6.499 

Perdas Com Alienação Do Imobilizado  51.909 

Outras  2.573 

Total  1.647.290 

   

Trabalhos efetuados: 
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Efetuamos leitura das razões de despesas e com base em testes selecionamos algumas despesas 

para o exame dos registros contábeis com a documentação comprobatória, obtendo resultados 

satisfatórios, demonstrando, assim, que as mesmas estão devidamente comprovadas e referem-se 

as atividades inerentes do Conselho. 

 

Comentários: 

 

(i) Despesas tributárias – cota parte CFO -  A cota parte do Conselho Federal de Odontologia 

no montante liquido de R$ 578.009 refere-se a 1/3 (um terço) de toda a arrecadação bruta de 

anuidades recebidas pelo CRO durante o exercício de 2013. O Conselho Federal de Odontologia 

é o responsável pela quitação das tarifas de cobrança bancárias. 

 

Conforme apurado junto à Contabilidade, o Conselho Federal de Odontologia arca com as 

despesas de cobrança da arrecadação das anuidades de todos os regionais. 

 

VII – DESPESAS COM SERVIÇOS 

 

 DESCRIÇÃO 

 

R$ 

DIÁRIAS CIVIS 

 

100.265 

Funcionários 

 

5.971 

Conselheiros 

 

89.568 

Convidados 

 

4.726 

SERVIÇOS DE TERCEIROS- PF 

 

78.264 

Remuneração de serviços pessoais 

 

28.370 

Encargos 

 

4.930 

Bolsa complementar 

 

11.837 

Passagens aéreas e terrestres  33.127 

SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ 

 

181.157 

Assinatura de jornais 

 

1.280 

Energia elétrica 

 

18.012 

Serviços de asseio e higiene 

 

1.668 

Telefonia 

 

25.252 

Locação de bens imóveis e condomínios 

 

5.852 

Reparos e conservação de bens 

 

1.883 

Seguros em geral 

 

10.447 

Serviços de divulgação  

 

12.146 

Despesas miúdas de pronto pagamento 

 

23.000 

Serviços de Medicina do Trabalho 

 

320 

Festividades, recepções de hospedagens. 

 

16.663 

Indenizações, restituições e reposições. 

 

654 

Cursos e treinamentos 

 

144 

Serviços de informática 

 

2.603 

Serviços de segurança predial e preventiva  6.088 
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Postagem de correspondência Institucional 

 

36.214 

Despesas com alimentação 

 

7.011 

Despesas judiciais  1.089 

Outros serviços e encargos 

 

10.831 

TOTAL  359.686 

 

 

Trabalho efetuado: 

 

Examinamos, em base de testes, as despesas de serviços realizadas pelo CRO cotejando os 

valores contábeis com a documentação comprobatória, com resultados satisfatórios, tais como: 

processos licitatórios, contratos, notas de empenho, nota fiscal atestada, cópia de cheques e 

comprovantes de depósitos na conta do favorecido. 

 

 

Comentários: 

 

 1 -  DIÁRIAS 

 

Nossos testes revelaram que na comprovação das diárias recebidas deixaram de ser apresentadas 

as seguintes comprovações: 

 

(i) ARMANDO MINERORI TUJI -  seminário de gestão para os Conselheiros 

Federais e Presidentes dos Conselhos Regionais, realizado no Rio de Janeiro em 2 e 3 de 

maio de 2013 – Faltou comprovação de realização da viagem (bilhete e ticket de embarque); 

 

(ii) GIANE BESTENE DE OLIVEIRA SOARES – fiscalizações no município de 

Nova Timboteua nos dias 9 e 10 de maio de 2013 – Faltou relatório sobre a fiscalização 

realizada; e 
 

(iii) ROBERTO DE SOUZA PIRES – Participação no 4º CONPAR – Conferência 

Nacional da Profissões Auxiliares em Odontologia realizada em 15 e 16 de agosto de 2013 

em Brasília – Faltou comprovação de realização da viagem (bilhete e ticket de embarque). 

 

2 -  DESPESAS DE EXERCÍCO ANTERIOR 

 

Esta conta registra os pagamentos realizados no exercício de 2013 cujas provisões não foram 

constituídas no exercício findo em 31 de dezembro de 2013, pelo regime de competência. Dentre 

os mais relevantes destacamos: 

 

Data Competência Favorecido Valor 

 

08-01.2013 2012 Promoticional Viagens e Turismo 12.042,84 

09-04-2013 2012 Recolhimento de contribuição ao INSS sobre 

folha de 13º salário da competência de dezembro 

de 2012 recolhido em abril como se fosse 

competência de 03/2013. 

 

 

 

4.923,62 
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  Diversos pagamentos 6.430,47 

    

  TOTAL 23.396,93 

 

3 -  DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO 

 

O suprimento de fundo no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é de responsabilidade da 

Senhora Tânia Regina da Silva Cardoso – assistente administrativa-  e as despesas são atestadas 

pelo Presidente da Entidade. Os exames realizados nas prestações de contas revelaram a 

existência de gastos realizados com despesas estranhas ao objetivo da Entidade, tais como:  ração 

para gato; leite condensado; aveia Quaker; cremogema e etc. 

 

Recomendações: 

 

1 - Diárias - Recomendamos que as prestações de contas das diárias contenham a evidência dos 

serviços e viagens efetivamente realizadas, através da anexação dos bilhetes e tickets de 

comprovação do embarque e relatórios de visitas realizadas. 

2 - Despesas de exercício anterior – (i) - Observar, por ocasião do encerramento de cada 

exercício, a necessidade de se constituir provisões para os compromissos assumidos cuja 

liquidação ocorrerão subsequentemente; 

 

(ii) -  Pagamentos de pequena monta, cujas provisões não foram constituídas, devem ser tratados 

como despesas d exercício por ocasião de sua liquidação. 

 

(iii) – Retificar a GPS de dezembro de 2012 para o recolhimento correto do INSS sobre a folha 

de dezembro de 2012, acrescidos dos encargos moratórios. 

 

3 – Despesas miúdas de pronto atendimento – recomendamos a realização criteriosa das 

despesas realizadas com o Suprimento uma vez que esses recursos são destinados a despesas de 

caráter único e exclusiva as atividades da Entidade. 

 

VIII – LIVRO DIÁRIO 

 

Verificamos que o livro Diário, referente ao exercício de 2013, não está devidamente registrado 

no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em conformidade com o disposto na IN DNRC nº 65 de 

31/07/1997.  

 

IX – DIPJ / DCTF – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PESSOA JURÍDICA 

 

a)  DIPJ – Conforme disposto na Instrução Normativa SRF nº 127, de 30/10/98, o CRO-PA, 

como Autarquia Federal, está desobrigado da apresentação da DIPJ. 

b) DCTF – Quanto a DCTF, entendemos que o CRO está obrigado a sua apresentação à Receita 

Federal, pois, segundo a IN RFB nº 1258/12, entendemos que estão dispensadas de apresentação 

as Autarquias e Fundações Públicas Federais instituídas e mantidas pela Administração Pública 

Federal.  
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Todavia, há controvérsias desse entendimento, vez que o CFO e o CRO não são Entidades 

mantidas pela Administração Pública Federal. 

Recomendação:  

(i) Recomendamos providenciar o registro do Livros Diário de 2013 no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, em conformidade com o disposto na IN DNRC nº 65 de 31/07/1997.  

(ii) Recomendamos que o CFO formule consulta à Receita Federal, buscando resguardar o seu 

entendimento sobre esse assunto. 

IX – LICITAÇÕES 

 

Selecionamos para testes diversos processos de licitação, nas modalidades de Convite e Pregão, e 

verificamos que os mesmos foram praticados de acordo com a Lei 8.666/93.  

 

 

X - CONCLUSÃO FINAL 

 

Considerando o exposto no decorrer deste relatório, evidenciamos, a seguir, os principais pontos, 

que julgamos merecer a atenção desse Conselho. 

 

 

1 – Dívida Ativa 

 

A receita gerada pelas contribuições a receber somente tem sido reconhecida no resultado do 

exercício pelo CRO, por ocasião do efetivo recebimento, ou seja, pelo critério conhecido como 

regime de caixa. Da mesma forma, é necessário estabelecer um padrão progressivo para a 

constituição de provisão para devedores duvidosos, bem como estabelecer o gerenciamento dos 

registros extra contábeis para o perfeito acompanhamento e contabilização de valores 

recuperados, tanto dos inscritos na Dívida Ativa e como as contribuições expurgadas. 

 

Também se faz necessário que: (i) o cadastro de profissionais inscritos no Conselho de 

Odontologia do Pará seja regularmente atualizado de forma a evitar a emissão de boleto de 

cobrança indevidamente, (ii) que o expurgo das contas superiores a 5 (cinco) anos seja pelo 

critério de arrasto, ou seja expurgar completamente o débito do  profissional inadimplente  até 

aos dias de hoje (iii) promover ação de cobrança judicial quando aplicável, de forma a não perder 

o direito de recebimento das contas em atrasos 

 

2 – Bens Patrimoniais 

  

O CRO-PA adota sistema de registro e controle individual dos bens do ativo imobilizado através 

Livro de Controle Patrimonial, o qual está sendo reformulado e em processo de migração para 

um sistema novo – SISPAT que contempla a apuração da depreciação dos bens.  O Conselho 

realizará inventário físico dos bens patrimoniais objetivando a sua inclusão no SISPAT. 

3 - Provisões 
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(i) O Conselho de Odontologia do Pará não adota o procedimento de provisionar férias e 

encargos sobre o período aquisitivo adquirido. 

 

(ii) Não houve constituição de provisão para contingência em razão de o Conselho 

desconhecer a existência de ações judiciais que possam causar prejuízos relevantes para o 

Conselho Regional de Odontologia do Pará. 

 

4- DCTF – O Conselho Regional não vem apresentando a DCTF mensal, com base na 

interpretação da IN RFB 1.258/12. Há controvérsias quanto ao entendimento dessa IN, inclusive 

dentro do próprio Conselho, onde há CRO que entrega a DCTF mensalmente.  

 

Recomendamos que o Conselho Federal de Odontologia formule consulta à Receita Federal, 

buscando resguardar o seu entendimento sobre esse assunto. 
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ANEXO IV 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PA 

RELATÓRIO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2013 
 

ANEXO IV 

 

COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES (ÁREA RH / DP) 

 

 Muito embora, considerando os bons controles existentes na Área de Recursos Humanos, 

os quais são elaborados de forma eficaz e com zelo, durante os nossos trabalhos de auditoria, 

relativamente aos procedimentos Trabalhistas, Previdenciários e de Segurança e Medicina do 

Trabalho, cujos exames foram efetuados em bases de testes, tomando como base as folhas de 

pagamentos dos meses de novembro e dezembro de 2013, durante os nossos exames, 

evidenciamos alguns casos de inobservância de normas trabalhistas previstas em CLT, que 

podem tornar o Conselho vulnerável a autuações em eventuais inspeções fiscais e/ou ônus 

decorrentes de processos judiciais, sobre os passamos a comentar:  

 

01 - REMUNERAÇÃO PAGA A CONSELHEIROS (JETONS)  
            

 Os Conselheiros não recebem remuneração, sendo os cargos honoríficos. 

 

 Entendemos que tal procedimento deva constar da ATA DE REUNIÃO DA PLENÁRIA.  

 

02 - PROVISÃO DE FÉRIAS  

 

Constatamos que o CRO-PARÁ não vem realizando a provisão das férias. 

 

Sugerimos que este procedimento passe a ser efetuado mensalmente 

 

03 - DIÁRIAS PARA VIAGEM   

 

Constatamos que as diárias para viagem não são demonstradas em folha de pagamento, mesmo 

aquelas cuja totalidade no mês não excede a 50% da remuneração do empregado. 

 

No exercício de 2013, citemos: 

 

Funcionário Salário mensal 

em 2013 

Diárias 

recebidas em 

2013 

 

Bruno Manoel Souza Dias    701,36    4.582,50 

Claudia Simone Garcia de Lima 2.888,19        390,00 

Ulisses Paulo Lobato Gomes 5.424,00       998,40 

  

 

Assim sendo, cumpre-nos alertar-lhes que as diárias para viagem, são tributadas pelo seu valor 

global, quando excederem a 50% (cinquenta por cento) da remuneração do empregado, em 

relação ao INSS, IRRF e FGTS, conforme legislação em vigor. 
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Em vista do exposto, recomendamos doravante que todas as diárias para viagem passem a 

transitar pela folha de pagamento através de códigos específicos, sendo lançados nos proventos, 

como recebidas e nos descontos, como adiantamento de diárias, para que toda tributação quando 

houver passe a ser efetuada diretamente pelo sistema. 

 

Esse procedimento quando lançando em folha de pagamento, tem o objetivo de corroborar no 

auxílio do preenchimento da DIRF que e uma obrigação acessória anual. 

 

04 - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

 

Verificamos que não foi elaborado pelo CRO-PA o plano de cargos e salários e segundo 

informações obtidas com a Contadora.  

 

Vale ressaltar que para os fins previstos no § 2º do art. 461 da CLT, só é válido o quadro de 

pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se, 

apenas, dessa exigência o quadro de carreira das entidades de direito público da administração 

direta, autárquica e fundacional aprovado por ato administrativo da autoridade competente. 

 

Por isso que se faz necessário a implantação do plano de cargos e salários, para que os 

colaboradores do conselho não tenham perdas e defasagens salariais. 

 

Sendo assim recomendamos que o CRO-PA cumpra a legislação especifica em vigor, pois tendo 

em vista que a entidade não segue as cláusulas da convenção coletiva de trabalho da categoria, 

pois a categoria não possui um sindicato de classe. 

 

05 - REMESSA DE CÓPIA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL QUITADA PARA O 

SINDICATO DA CATEGORIA 

 

Não há sindicato representativo da categoria profissional. 

O CRO – PARÁ recolhe a Federação Nacional dos Servidores em Autarquias, Fiscalização, a 

contribuição sindica dos empregados devida no mês de março. 

 

06 - AFIXAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

QUITADA PRÓXIMO AO PONTO OU QUADRO GERAL DE AVISOS 

Verificamos que as Guias do INSS não estão afixadas no quadro de avisos.  

    

Alertamos que o não cumprimento do Decreto nº 2.173/97 em seu artigo 47, item V, que trata do 

assunto, o CRO-PA poderá ser autuada, motivo pelo qual, sugerimos que logo após o 

recolhimento, a cópia da guia seja afixada em local próximo ao ponto ou no quadro geral de 

avisos, cuja substituição deverá ser processada mensalmente. 
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07 – VALE TRANSPORTE 
 

O CRO – PA entrega aos seus funcionários a declaração e termo de compromisso de Vale 

Transporte, na qual é devolvida assinada pelo funcionário. Também o funcionário dá recebimento 

do vale transporte mensal. Contudo, o CRO – PA desconta o valor de 1% dos seus funcionários. 

 

Sobre está situação esclarecemos, que o CRO – Pará deve fazer constar em Ata de Reunião de 

Plenária.     

 

  

08 - GFIP – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

Constatamos que o preenchimento da GFIP relativo ao FGTS sobre a folha de pagamento vem 

sendo elaborado satisfatoriamente.  

 

9 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

 

O controle de frequência é feito através de uma Folha de Ponto Eletrônico.    

 

Oportuno é esclarecer que com a entrada em vigor da Portaria nº 1.510/2009, a utilização do REP 

deve observar os seguintes requisitos, sob pena de autuação em eventual inspeção fiscal: 

 

 Ter como finalidade exclusiva a marcação de ponto; 

 Possuir memória das marcações de ponto que não possa ser alterada ou apagada; 

 Possibilitar a emissão de comprovantes a cada marcação efetuada pelo trabalhador; 

 Não possuir mecanismo que permita marcações automáticas ou restrições às marcações; 

 Credenciamento da empresa fornecedora do equipamento junto ao MTB. 

 

Um sistema de REP para ser utilizado deve seguir regras determinada pelo Ministério do 

Trabalho, e ser desenvolvido por empresa especializada e certificado por empresa Credenciada 

pelo MTE. Os equipamentos de registro de ponto que não sigam os requisitos mencionados não 

poderão continuar a ser utilizado. 

 

O descumprimento da norma descaracteriza o controle eletrônico e a adulteração das horas gera 

ao fiscal o direito de recolher documentos e aparelhos para envio ao Ministério Público para 

verificação de eventual ilícito penal.  

 

Segundo informações obtidas no CRO-PARÁ a entidade está apta para atender a Portaria do 

MTE conforme os seus requisitos principais ora mencionados. 
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10 - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

 

10.1 – Extintores Contra Incêndio 

 

Nas dependências do CRO-PA evidenciamos instalado 14 (quatorze) extintores contra incêndio, 

com validade até setembro de 2015.  

 

Sobre o assunto, cumpre-nos alertar-lhes que, em todos os estabelecimentos ou locais de trabalho, 

mesmo os dotados de chuveiros automáticos (SPLINKLERS), deverão ser providos de extintores 

portáteis, a fim de combater o fogo em seu início (Norma Regulamentadora 23 - item - 23.12.1, 

constante da Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978, relativa à Segurança e Medicina do 

Trabalho). 

 

10.2 – Exames Médicos Periódicos 

        

Observando o quadro abaixo, detectamos um exame médico periódico do funcionário com o 

prazo de validade vencido. Segue abaixo as datas de todos os exames feitos pelos funcionários: 

 
FUNCIONÁRIO EXAME ANTERIOR EXMAME 

ATUAL  

Carlos Alberto Miranda  10/09/2012 07/02/2014 

Claudia Simone Garcia de Lima 12/08/2012 07/02/2014 

Sandra Sarmento Casseb 19/02/2013 07/02/2014 

Breno Francisco Souza Dias 19/02/2013 07/02/2014 

Kleide Almeida Da Silva 19/02/2013 07/02/2014 

José de Arimatéia Ribeiro Leão 19/02/2013 07/02/2014 

José Maria Lisboa Lopes 19/02/2013 07/02/2014 

Bruno Manoel Souza Dias 1902/2013 07/02/2014 

Ieda Cristina da Cunha 20/09/2013 07/02/2014 

Orilene Raul 19/02/2013 07/02/2014 

Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior 19/02/2013 07/02/2014 

Neide Cristina Santos da Silva 19/02/2013 07/02/2014 

Alciléia dos Santos Teixeira 19/02/2013 19/02/2013 

Nílvia Cilene   19/02/2013 07/02/2014 

Elizabety Andrade  19/02/2013 07/02/2014 

Tãnia Regina da Silva Cardoso  19/02/2013 07/02/2014 

   

Com relação ao assunto, cumpre-nos alertar-lhes que a Fiscalização do Trabalho tem sido 

bastante rigorosa no cumprimento da legislação pertinente, motivo pelo qual, recomendamos que 

esforços sejam envidados para que as renovações sejam procedidas antes de seu vencimento, em 

conformidade a periodicidade prevista na NR nº. 7 – com a redação dada pela Portaria SST nº. 

24/94 qual seja: 

 

(i) Anualmente, para trabalhadores menores de 18 e maiores de 45 anos de idade, ou a intervalos 

menores a critério do médico encarregado ou em caso de notificação, pelo agente da inspeção do 

trabalho, para empregados de qualquer faixa etária expostos a riscos ou situações de trabalho que 

impliquem no desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, ou ainda, para aqueles 

que sejam portadores de doenças crônicas, e 

 

(ii) A cada dois anos, para os trabalhadores entre 18 e 45 anos de idade. 
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10.3 – PCMSO – Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional 
 

O PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) existe, com vencimento para 

julho de 2015.  

 

10.4 – PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
 

O exemplo do ocorrido com o PCMSO, o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, 

também existe, com vencimento para julho de 2015. 

 

 11 - PROCESSOS EM TRÂMITE NA ÁREA TRABALHISTA 

 

Não há registro de reclamatórias trabalhistas em trâmite promovidas por ex-colaboradores face a 

Entidade. 
 

12 – REAJUSTES SALARIAIS 
 

Os índices de reajustes de salário são decididos pela diretoria, e seguem o IGPM. No ano de 2013 

o reajuste ficou em 4%. Este reajuste consta na ATA XII da Reunião Plenária em 09/01/2013. 

 

13 – PLANO DE SAÚDE  
 

O CRO – PARÁ na questão plano de saúde no exercício de 2013 descontou apenas dos 

funcionários que possuem dependente. Nos outros casos o valor não é descontado. 

 

Entendemos que tal procedimento deva constar na ATA DE REUNIÃO DA PLENÁRIA e 

também que este desconto não apareça somente na folha, mas que o empregado autorize este 

desconto. 

 

14 - CONCESSÃO DE BENEFICIO - VALE ALIMENTAÇÃO 
 

O CRO-PARÁ concede vale alimentação aos seus colaboradores, de forma gratuita e habitual. 

 

Informamos que de acordo com a legislação vigente (art. 458, CLT), o fornecimento de 

alimentação nas condições mencionada caracteriza prestação “in natura” e, como tal, configura 

complemento salarial, devendo, por conseguinte, integrar a remuneração para todos os efeitos 

legais, inclusive, para incidência dos tributos e encargos sociais inerentes. 
 

Em consequência, o empregador torna-se vulnerável a autuação e levantamento de débito em 

eventual fiscalização, bem como a ônus decorrentes da propositura de ações trabalhistas 

promovidas pelos empregados pleiteando a incorporação do referido benefício aos seus 

respectivos vencimentos. 

 

Ante o exposto, sugerimos que o CRO-PARÁ faça o cadastramento ao PAT – Programa de 

Alimentação ao Trabalhador, previsto na Lei nº 6321, de 14.04.76 e no Decreto nº 05, de 

14.01.91, caso em que a parcela “in natura” fornecida nas condições acima, estaria isenta das 

incidências tributárias quando houver desconto do benefício mesmo de forma simbólica 

descaracterizando a concessão de forma gratuita e habitual supracitada. 
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15 – PLANO ODONTOLÓGICO  

 

 O CRO – PARÁ na questão plano odontológico no exercício de 2013 descontou, dos 

funcionários, apenas a parte do dependente. Nos outros casos o valor não é descontado. 

 

Entendemos que tal procedimento deva constar na ATA DE REUNIÃO DA PLENÁRIA e 

também que este desconto não apareça somente na folha, mas que o empregado autorize este 

desconto. 

 

16 – FÉRIAS 

 

O CRO – PARÁ tem mantido na questão de férias dos seus funcionários, o procedimento de dar 

férias coletivas em julho e dezembro, quinze dias em cada mês. Este procedimento acarreta ônus 

ao CRO, devido às férias serem calculadas por inteiro, ou seja, os 12 avos, sendo que o correto é 

calcular proporcional ao mês de admissão do empregado. 

 

Contudo para que o procedimento fique completo, faz se necessário à averbação pela Delegacia 

Regional do Trabalho do pedido feito pelo CRO- PARÁ. 

 

Recomendamos, que o CRO-PARA siga o procedimento normal de concessão de férias conforme 

previsto na legislação trabalhista.  

               

Recomendamos, em substituição ao critério de férias coletivas parciais, estudar a possibilidade da 

adoção do recesso para as festas de final de ano. A partir de 2015 especificamente para o mês de 

julho, que atípico para o Estado a concessão do final de semana prolongado.               

 

17 – DESVIO DE FUNÇÃO 

   

Constatamos que a Contadora além de suas atividades normais exigidas pelo cargo, executa 

outras tarefas no CRO-PARÁ incompatíveis com a sua função, tais como: Emissão de cheques; 

Controle das contas a pagar; Atendimento aos profissionais e etc. 

 

A responsável pela contabilidade deve se dedicar única e exclusivamente a função para qual foi 

investida. 

 

Recomendamos revisar essa situação por se tratar de severos riscos de controle interno para o 

Conselho.  

 

18 – RAIS 

 

 A Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, exercício 2013, foi entregue fora do prazo 

pelo CRO – PARÁ. A entrega da declaração foi feita no dia 01/04/2014, sendo o prazo final de 

entrega o dia 21/03/2014. 

 

 

 

 Recomendamos no exercício de 2014, que o CRÓ-PARÁ, siga o prazo estabelecido pelo 

Ministério do Trabalho para entrega da RAIS, de forma a evitar o pagamento de multa por atraso 
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de entrega e também um auto de infração lavrado pela Delegacia Regional do Trabalho, em uma 

eventual fiscalização.    

 

19 – LIVRO REGISTRO DE EMPREGADOS 

 

Constatamos que o Livro de Registro de Empregados está desatualizado. 

 

Recomendamos a atualização de todas as informações relacionadas ao Livro de Registro de 

Empregados, pois a falta desta atualização pode acarretar quando de uma possível fiscalização da 

Delegacia Regional do Trabalho um auto de infração. 
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