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Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2016. 
Ilmos. Srs. Diretores 
Conselho Federal de Odontologia  
Rio de Janeiro - RJ 

At.: Juliano do Vale 
 Presidente  

 
Ref.: Relatório de Auditoria do Exercício Findo 

em 31 de Dezembro de 2015 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 2015, realizados no período de 10 a 16 de julho de 2016, 
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. 

 
A “minuta” do presente relatório, datado de 25 de julho de 2016, foi encaminhada ao CRO PA, através 
do CFO, não tendo recebido até a presente data nenhum comentário sobre os pontos aqui tratados. 
Assim sendo, estamos emitindo a versão final. 

 
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 
BALANÇOS PATRIMONIAIS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 e 2014 
(Em Reais) 

ANEXO I 
 

 
 31/12/2015  31/12/2014 
     

Ativo Circulante 887.595  729.242 
    
Caixa e Equivalentes de Caixa 882.041  726.495 
Créditos e Valores a Curto Prazo 5.554  2.747 
    

  Ativo Não Circulante 1.276.991  1.257.029 
    
Imobilizado 1.276.991  1.257.029 
    

Total do Ativo 2.164.586  1.986.271 
    
    
Passivo Circulante 21.208  14.967 
    
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar 20.995  15.035 
Demais Obrigações 213  (68) 
    
 Patrimônio  2.143.378  1.971.304 
    
Patrimônio Social  1.177.279  1.177.279 
Superávit Acumulados 966.099  794.025 
    

Total do Passivo 2.164.586  1.986.271 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PA 
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 
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 (Em Reais) 
            ANEXO II 

 
     
 31/12/2015  31/12/2014  
     
RECEITAS 2.294.604  2.108.452  
     
      Receitas de Contribuições 1.634.107  1.472.913  
      Receitas de Serviços 216.867  187.602  
      Receitas Financeiras 70.761  71.824  
      Receitas da Dívida Ativa 185.043  258.968  
      Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 183.709  117.145  
      Receitas não identificadas 4.117  -  
     
     

      DESPESAS 2.122.529  1.899.824  
     
      Pessoal  453.194  465.925  
      Encargos Patronais 200.153  143.490  
      Benefícios a Pessoal 186.227  161.998  
      Outros Benefícios Eventuais 79.999  1.247  
      Material de Uso e Consumo 41.927  30.081  
      Serviços 428.345  425.764  
      Despesas Tributárias – (Cota Parte do CFO) 696.905  639.118  

Despesas de Exercícios Anteriores 19.171  25.523  
Despesas Financeiras 9.838  4.106  
Tributárias 6.770  2.572  

     
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 172.075  208.628  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PA 
RELATÓRIO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015 

 
ANEXO III 
 

COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES (ÁREA CONTABIL) 
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I – ATIVO CIRCULANTE 
 
1 – DISPONÍVEL 
 
Composição: 
 
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo dessa rubrica apresentava a seguinte composição: 
 

Descrição  R$ 
Bancos Conta Movimento  44.616 
Bancos conta Arrecadação  127.611 
Bancos c/Vinculada a Aplicações Financeiras  709.814 

Total  882.041 
 

Trabalhos Efetuados: 
 

• Efetuamos circularização bancária diretamente às Instituições Financeiras. 
• Nossos trabalhos basearam-se no confronto dos extratos bancários, posição em 31 de 

dezembro de 2015, com o livro 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     44.616 44.616 - 

Total  44.616 44.616 - 
    
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 atualmente são elaboradas pelo Conselho Regional de  
Odontologia  do Pará. 
 
 
 
 
 
1.2 - Bancos Arrecadação 
 

Razão Extrato Diferença 
Banco do Brasil c/c 55.865-6 24.296 24.296 
Bradesco c/c 2204-7     13.420 21.877 8.457 
Bradesco c/c 3874-1 89.895 89.895 

Total  127.611 136.068 8.457 
 
Comentários: 
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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. 
 
A conciliação elaborada demonstra uma existência de pendências entre os valores 
arrecadados e o repassado pelo CFO no montante de R$ 8.456,49. Porem essa pendência 
não está analiticamente demonstrada o que dificulta a sua identificação e regularização 
futura. 
 
Recomendação: 
 
Efetuar uma análise apurada das pendências bancárias, demonstrada na conciliação da 
conta, de forma acumulada, de forma que os valores que compõe essa pendência possam ser 
adequadamente identificados, analisada e futuramente regularizada com o Conselho Federal 
de Odontologia. 

 
1.3 - Bancos Conta Vinculada a Aplicação Financeira 
 

Razão Extrato Diferença 

BB - POUPEX c/c 735.647-1 Variação 01     854 854 - 
BB – POUPEX c/c 735.647-1– Variação 51  608.727 608.727 - 
BB Poupança Ouro c/c764.908 Variação 51  100.233 100.233 - 

  
Total  709.814 709.814 - 

 
Comentários: 
      
(i) 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 2015.  
 
(ii) As conciliações bancárias foram adequadamente elaboradas pelo Conselho Regional de 
Odontologia do Pará. 

 
 
 
 
2 - CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 
 
Composição: 
 
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo dessa rubrica apresentava a seguinte composição: 
 
2.1 - Devedores da Entidade 
 

Descrição   R$ 
Funcionários   684 
Vale Transporte   10 
Plano de Saúde   435 
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Elizabeth G. Barbosa   40 
Plano Odontológico   1.835 

Total   3.004 
 

2.2 - Entidades Públicas Devedoras 
 

Descrição   R$ 
INSS   1.584 
IRRF   3 
ISS   18 
CRO/PA   945 

Total   2.550 
 
Comentários: 
 
Os valores acima são remanescentes de exercícios anteriores os quais foram, nesse 
exercício, acrescidas de valores oriundos de contas passivas (obrigações), as quais estavam 
pendentes de regularização e foram transferidas para essas contas. Esse procedimento 
apenas remanejou o problema das contas passivas para as contas ativas. 
 
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 das contas acima de forma que as mesmas sejam 
adequadamente identificadas para a devida apuração dos valores a serem recolhidos ou 
simplesmente serem transferidos para as contas de despesas, como ajustes de exercícios 
anteriores, se não for possível elucida-las. 
 
 
 
 
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 CRO PA apresenta em 31 de dezembro de 2015, um saldo a receber, não contabilizado, 
no montante a R$ 1.733 mil, com inclusão de juros e multas por atraso, correspondentes aos 
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anos de 2011 a 2015 obtido conforme demonstração a seguir, mediante controles extra - 
contábeis: 
 

Ano 
Saldo a receber 

P. Física P. Jurídica Total 
 

2011 174.724 39.924 214.648 
2012 205.448 45.355 250.803 
2013 221.363 37.405 258.768 
2014 388.429 48.199 436.628 
2015 533.955 39.121 573.076 

Total  1.523.919 210.004 1.733.923 
 
Comentários: 

 
As receitas geradas pelas contribuições a receber somente têm sido reconhecidas no 
resultado do exercício pelo CRO PA, 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$ 1.733 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. Além disso, os inadimplentes têm sido 
incluídos no cadastro do SERASA Esse procedimento evita que os devedores sejam 
beneficiados pela prescrição da dívida 
 
 
Em 2016 o Departamento Jurídico providenciou a execução fiscal de 137 profissionais só 
na capital, envolvendo cerca de R$ 225 mil. E a dívida ativa em relação ao ano anterior teve 
uma redução da ordem de R$ 256 mil. 
 
Recomendações: 
 
(i) Que o cadastro de profissionais inscritos no Conselho de Odontologia seja 

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

 
(ii) Manter o procedimento de acionar a Justiça Federal para a cobrança das contas em 

atraso. 
 

(iii)   Adotar o padrão contábil estabelecido em Ata de Reunião ocorrida em 09/10/2015 nas 
dependências do CFO, onde ficou definido que todos os Conselhos deverão adotar a 
contabilização da Dívida Ativa, conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
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Público (MCASP) – 6ª Edição – Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro 
de 2015. 

 
(iv) Recomendamos providenciar junto ao CFO treinamento destinado a adoção do novo 

padrão contábil previsto no Manual de Contabilidade comentado acima, tendo em 
vista a dificuldade encontrada pelos profissionais do Conselho. 

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 que, 
caso ocorra alguma recuperação dos valores expurgados e ou constantes da Dívida Ativa, 
sejam devidamente acompanhados e contabilizados. 
 
 
2 – ATIVO PERMANENTE  
 
Composição: 
 
 Em 31 de dezembro de 2015, o saldo dessa rubrica estava demonstrado como segue: 
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Descrição 31/12/2014 Adições Baixas 31/12/2015 
Bens Móveis 258.245 19.962 - 278.207 
Veículos 106.447 - - 106.447 
Máquinas, Motores e Aparelhos 98.715 12.162 - 110.878 
Insígnias 160 - - 160 
Mobiliário em Geral 50.116 7.800 - 57.916 
Objetos Históricos 3 - - 3 
Biblioteca 949 - - 949 
Equipamentos Diversos 1.855 - - 1.855 
     
Bens Imóveis 998.783 - - 998.783 
Edifícios  998.783 - - 998.783 
Total 1.257.028 19.962 - 1.276.990 
 
 
Composição: 
 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2015 as contas do ativo imobilizado 
apresentaram a seguinte movimentação. 

 
Trabalho efetuado: 

 
• 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. 

 
• Confrontamos o saldo contábil com o Livro Registro do Imobilizado. 

 
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 o qual está ocorrendo em 2016.  

(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, o qual não 
está desatualizado. Esse livro será substituído pelo sistema SISPAT. 

 

(iii)  Com base na Portaria CROPA nº 07/2016, de 20 de abril de 2016, foi realizado 
inventário físico dos bens patrimoniais objetivando a sua inclusão no SISPAT, ocasionando, 
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assim, a baixa de vários bens patrimoniais considerados inservíveis, que serão ajustados em 
2016. 

(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. 
 
Recomendações: 
 
(1) Para a adoção do novo padrão contábil recomendamos providenciar 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. 

(2) Conciliar o levantamento dos bens patrimoniais com os registros contábeis e 
providenciar a inclusão dos bens patrimoniais no SISPAT, uma vez que com base na 
Portaria CROPA nº 07/2016, de 20 de abril de 2016, foi realizado inventário físico dos bens 
patrimoniais objetivando a sua inclusão no SISPAT. Com base nesse inventário está sendo 
realizado a baixa de vários bens patrimoniais considerados inservíveis. 

(3) Após a conclusão do inventário providenciar a identificação de todos os bens com as 
plaquetas numeradas. 

(4) Contabilizar, mensalmente, a depreciação dos bens patrimoniais de forma que o 
desgaste pelo uso dos bens seja reconhecido no resultado do exercício pelo regime de 
competência. O sistema SISPAT oferece essa facilidade. 

 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 contábeis; e a reavaliação do 
imóvel Sede do CROPA demonstrará, adequadamente, o seu valor e respectivo registro 
contábil. 
 

III - PASSIVO 

1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTÊNCIAS A PAGAR  
      
Composição: 
 
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo dessa rubrica apresentava a seguinte composição: 
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Descrição  R$ 
Despesas de Pessoal a Pagar  9.998 
INSS Funcionários  8.998 
IRRF Funcionários  1.857 
Pensão Alimentícia  85 
Vale Transporte  56 

Total   20.995 
 
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 
que essa conta ainda inclui saldo remanescente de exercícios anteriores no montante de R$ 
3.221. 
 
Pensão Alimentícia, Plano de Saúde – Dedução e Plano Odontológico - Saldos 
remanescentes 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 livres de distorções 
relevantes. 
 
Recomendações: 
 
(i) Recomendamos efetuar análise dos valores pendentes de liquidação provenientes de anos 
anteriores para a devida apuração dos valores a serem recolhidos, se for o caso. Caso seja 
constatado que não cabe recolhimento, os valores de anos anteriores devem ser baixados 
com ajustes de exercícios anteriores. 
 
(ii)  Recomendamos que a Contabilidade do CRO-PA adote os procedimentos 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. 
  
 
 
2 – DEMAIS OBRIGAÇÕES  
 
Composição: 
 

Em 31 de dezembro de 2015, o saldo dessa rubrica apresentava a seguinte composição: 
 

 
  Descrição  R$ 
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Banco do Brasil  49 
IRRF  73 
ISS  23 
PIS/COFINS/CSLL  68 

Total   213 
 
Trabalhos Efetuados: 
 
• Efetuamos leitura das razões contábeis e analisamos liquidações subsequentes dos 
saldos dessas rubricas.  
 
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 2016. 
 
Banco do Brasil – 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. 
 
Recomendações: 

 
(i). Efetuar análise e conciliação dos saldos apresentados nas contas Banco do Brasil, ISS e 
PIS/CONFINS/CSLL por se tratar de saldos pendentes de exercícios anteriores, não 
liquidados ou liquidados sem a cobertura de provisão. Caso seja constatado que não cabe 
nenhum recolhimento ou pagamento, os valores provenientes de anos anteriores devem ser 
baixados como ajustes de exercícios anteriores. 
 
(ii). 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: 
 

Em 31 de dezembro de 2015, o saldo dessa rubrica apresentava a seguinte composição: 
 

 
 

Descrição  R$ 
Saldo em 31/12/2014  1.971.303 
   
Superávit do Exercício  172.074 
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Saldo em 31/12/2015  2.143.377 
   

 
Comentários:  
 
O Conselho obteve um superávit no valor de R$ 172.074 no exercício de 2015, inferior ao 
de 2014 em 18%, apurado com na base critério contábil “Regime de Caixa”. Sendo que a 
Receita teve um aumento de 9% e as despesas aumentaram 12% em relação ao ano anterior. 
 
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$ 1.733 mil e consequentemente o Patrimônio Líquido está reduzido 
pelo mesmo valor. 
 
• Provisões para férias e encargos sobre férias, não registradas no encerramento de 2015. 

 
• Depreciação dos bens patrimoniais não é praticada pelo Conselho. 

 
• Inexistência de provisão para contingências trabalhistas e cíveis 
 
 
V – RECEITAS 
 
Composição: 
 
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo dessa rubrica apresentava a seguinte composição: 
  



 

15 
 

 
Descrição  R$ 

Receitas de Contribuições  1.634.107 
Receitas de Serviços  216.867 
Receitas Financeiras  70.761 
Receitas da Dívida Ativa  185.043 
Receitas Diversas  183.709 
Receitas não identificadas  4.117 

Total  2.294.604 
Trabalhos efetuados: 
 
De posse dos mapas de cobrança elaborados pelo Conselho Federal de Odontologia, 
elaboramos mapa resumo da arrecadação ocorrida no exercício, conciliando o resultado 
alcançando 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$ 
1.733 mil e consequentemente o Patrimônio Líquido está reduzido pelo mesmo valor. 
 
VI - DESPESAS 
 
Composição: 
 
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo dessa rubrica apresentava a seguinte composição: 
 

Descrição  R$ 
Pessoal   453.194 
Encargos Patronais  200.153 
Benefícios a Pessoal  186.226 
Outros Benefícios Eventuais  79.999 
Material de Uso e Consumo  41.927 
Serviços  428.345 
Despesas Tributárias – (Cota Parte do CFO)  696.906 
Despesas de Exercícios Anteriores  19.171 
Despesas Financeiras  9.838 
Despesas Tributárias  6.770 

Total  2.122.529 

 
 
 
 
 
 
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: 
 

Despesas Tributárias – Cota Parte CFO -  A cota parte do Conselho Federal de 
Odontologia no montante liquido de R$ 696.906 refere-se a 1/3 (um terço) de toda a 
arrecadação bruta de anuidades recebidas pelo CRO durante o exercício de 2015. 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. 
 
DESPESAS COM SERVIÇOS 

Descrição  R$ 

Diárias Civil  78.497 

Funcionários  2.734 

Conselheiros  65.655 

Convidados  4.693 

Jetons a Conselheiros  5.415 

Serviços de Terceiros- PF  112.214 

Remuneração de serviços pessoais  56.690 

Encargos sobre serviços prestados  17.819 

Bolsa complementar  14.631 

Passagens Aéreas e Terrestres  23.074 

Serviços de Terceiros- PJ  219.998 

Energia Elétrica E Gás   16.340 

Serviços de asseio e higiene  1.425 

Serviços de Internet e Telefonia em Geral  22.590 

Locação de bens Imóveis e Condomínios   4.620 

Reparos, Adaptações e Conservação de bens Móveis  17.595 

Seguros em geral  9.435 

Serviços de divulgação, impressão, encadernação e foto.   19.991 

Despesas miúdas de pronto pagamento  15.950 

Festividades, recepções de hospedagens  11.204 

Serviços de informática  23.118 

Serviços de segurança predial e preventiva  4.295 

Postagem de correspondência Institucional  35.272 

Despesas com alimentação  17.037 

Outros serviços e encargos  21.126 

 Total  410.709 

    
 
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 
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como: processos licitatórios, contratos, notas de empenho, nota fiscal atestada, cópia de 
cheques e comprovantes de depósitos na conta do favorecido. 
 
Remuneração de Serviços Pessoais e Encargos Sobre Serviços Prestados 
 
A Entidade mantém contrato de prestação de serviços com CANDIDA ROBERTA COUTO 
VILANOVA destinado a assessoria de comunicação, cujo valor mensal era de R$ 1.685,00 
(um mil seiscentos e oitenta e cinco reais) e outros prestadores de serviços diversos. Essas 
despesas estão adequadamente comprovadas. 
 
Bolsa Complementar Estágio 
 
A Entidade durante o ano de 2015 manteve termo de compromisso com o CIEE – Centro de 
Integração Empresa Escola para estágio e pagamento de bolsa complementar com os 
seguintes jovens: João Pedro Piani de Albuquerque; Ana Clarice Parente Brasileiro; Ana 
Carolina Ribeiro Fonseca e Ana Ruth Vietas Correa. 
 
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. A maioria das prestações de contas está suportada 
por cupons fiscais que rapidamente perdem a cor e a nitidez da leitura.  
 
Diárias Civil a Convidados e Conselheiros 
 
Verificamos que 88% dos gastos realizados, com diárias foram com os Conselheiros para 
que se deslocassem de Belém à Cidades do interior do Estado na realização de fiscalizações 
e reuniões, bem como deslocamento a outras Capitais para a realização de capacitação, 
encontros, convenções e etc.  As diárias concedidas aos convidados foram para a 
participação em Reuniões e Encontros em diversos Municípios.  
 
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias  
 
Pagamentos realizados ao Diário do Pará, Imprensa Oficial do Estado do Pará e Imprensa 
Nacional, com a publicação de anúncios, editais e convocações em jornais de grande 
circulação no Estado do Pará, bem como a diversas outras empresas para a confecção de 
informativo, de etiquetas, Folders e veiculações e serviços de impressão de capas para 
processos e envelopes brancos tamanho 26/36. 
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Festividades, Recepções e Hospedagens 
 
Nessa conta são registrados os gastos com serviços contratados com a empresa MAIS 
SABOR CATERING LTDA pelos serviços de Buffet (jantar) por ocasião da Semana da 
Odontologia e a MAIS SABOR CATERING LTDA – ME serviços de Buffet e Jantar, no 
montante de R$ 8.000,00 para 200 pessoas por ocasião da Solenidade da Homenagem e 
Honraria ocorrido em 23 de outubro de 2014 e MS EVENTOS LTDA serviços de Coffe 
Breack para 200 pessoas, no valor de R$ 3.000,00. 
  
 
Correspondência de Cobrança e Correspondência Institucional  
 
Serviço contratado com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 
para os serviços de malote e a EVALDO RABELO & CIA para as postagens 
correspondências simples institucionais e de cobrança enviadas pelo Conselho. 
 
Passagens Aéreas e Terrestres 
 
Passagens concedidas a funcionários, profissionais convidados e representantes do 
Conselho para participar de encontros e/ou deslocamento a trabalho para o interior do 
Estado do Pará e outras Cidades. As passagens aéreas são adquiridas através da Agência 
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA. Empresa contratada para a realização desses 
serviços até setembro de 2016. 
 
Serviços de Informática 
 
Maioria dos pagamentos foram efetuados a empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 
referente aos sistemas de Gestão TCU.Net e SISPAT no montante de R$ 7.315,00; 
pagamentos, também, a empresa VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA 
referente a manutenção do sistema de folha de pagamento, no montante de R$ 1.892,00; e a 
RG SOFTWARE LTDA-ME, pelo serviço de apoio de secretaria, atendimento e 
digitalização de documentos por ocasião da realização do concurso público o montante de 
R$ 6.240,00. 
 
Despesas com Alimentação 
 
Essa rubrica inclui os gastos realizados com alimentação por ocasião de palestras, reuniões 
com lideranças da classe odontológica, Coffe Breack.  
 
Reparos. Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 
 
Gastos realizados conserto de aparelhos de refrigeração, revisão e manutenção de veículos, 
reforma do auditório com o custo de R$ 7.650,00; reforma de mesa e etc. 
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Comentários: 

 

• Despesas com alimentação – Essa rubrica inclui, indevidamente, o pagamento a 
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS pelo fornecimento do vale alimentação para 
os funcionários. Vale alimentação deve ser contabilizado como uma despesa de 
Benefício ao Pessoal no grupo de contas “Remuneração de Serviços Pessoais.” 
 

• Remunerações de serviços pessoais e encargos sobre serviços prestados – A conta 
remuneração de serviços pessoais é para ser debitada pelo valor liquido dos honorários 
recebidos pelo prestador de serviço e a conta encargos sobre serviços prestados é para 
receber o recolhimento dos encargos incidentes sobre a prestação de serviços. 
Constatamos que os encargos sobre o valor da prestação de serviços têm sido 
contabilizados ora na conta correta e ora na conta de Remuneração de Serviços Pessoais. 
Falta de conferência do serviço efetuado pela Assistente. 

 

• Despesas miúdas de pronto pagamento – os comprovantes das compras realizadas 
(cupons fiscais) anexas as prestações de contas encontram-se ilegíveis, pela ação do 
tempo, isso pode comprometer a comprovação dos gastos realizados. 

 
Recomendações: 
 
• Diárias - Recomendamos que as prestações de contas das diárias contenham, sempre, a 
evidência dos serviços e viagens efetivamente realizadas, através da anexação dos bilhetes e 
tickets de comprovação do embarque, comprovação de hospedagem e relatórios de visitas 
realizadas. 
 
• 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 do exercício por 
ocasião de sua liquidação. 
 
• Despesas Miúdas de Pronto Atendimento – Recomendamos manter a realização de 
revisão 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. Da mesma 
forma, recomendamos tirar cópias xerográficas dos cupons fiscais e anexá-los junto com a 
prestação de contas do fundo, uma vez que esses documentos rapidamente perdem sua 
nitidez. 

 
 
VII – LIVRO DIÁRIO 
 
Verificamos que os livros Diário, referente ao exercício de 2015, está devidamente 
registrado no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos. 
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VIII – DCTF – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PESSOA JURÍDICA 
 
 
Através da Instrução Normativa RFB 1599/2015, artigo 2, item IV, ficam obrigados a 
entregar a DCTF mensal, as entidades de fiscalização do exercício profissional (conselhos 
federais e regionais). 
  
Verificamos que o CRO PA passou a encaminhar a DCTF a partir do mês de dezembro de 
2015, onde observamos os recibos de entrega dos meses de janeiro a abril de 2016. 
 

IX – ECD - ECF 
  
De acordo com o §3º item II da Instrução Normativa RFB nº 1.420 de 19 de dezembro de 
2013 e §2° item II da Instrução Normativa RFB nº 1422 a obrigatoriedade da elaboração da 
ECD e ECF não se aplica aos órgãos públicos, autarquias e fundações públicas, 
respectivamente.  
 
Todavia há controvérsias desse entendimento, uma vez, que os Conselhos Regionais de 
Odontologia não são mantidos pela administração pública federal e o ECD tem a finalidade 
de substituir o livro Diário. 
 
Recomendação: 
 
Recomendamos que o CFO formule consulta a Receita Federal, buscando resguardar o seu 
entendimento sobre esse assunto. 
 
 
X – LICITAÇÕES 
 
Durante o ano não houve a realização de licitações nas modalidades habituais, tais como: 
convite e/ou pregão, a não ser contratações diretas devido a imaterialidade dos valores e 
renovações contratuais de interesses da Entidade. As contratações diretas foram baseadas 
em cotações de preços. As principais ocorridas foram as: 
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  CONTRATADA OBJETO VALOR INÍCIO TÉRMINO 

1 
CÂNDIDA ROBERTA 
DOUTO VILANOVA 

Prestação de serviços de assessoria de 
comunicação  

20.220,00 15/02/2015 15/02/2016 

2 
ANA CAROLINA R. DA 
FONSECA  

ESTÁGIO - DIREITO 880,00 29/10/2015 28/10/2016 

3 STARNET  
Suporte técnico e de pessoal na realização 
do Concurso Público CRO/PA n° 
01/2015. 

7.800,00 12/2/15 11/03/2015 

4 UNIMED  Plano de Saúde dos Funcionários 
 

01/16 12/16 

5 
PORTAL TURISMO E 
SERVIÇOS LTDA 

Agenciamento de Viagens  70.000,00 19/08/2014 19/08/2015 

6 ECT- CORREIOS Serviços de postagem - MALOTE 
 

09/15 09/16 

7 STARNET  
Prestação de serviços de rescisão de 
contratos de trabalho. 

3.480,00 01/05/2015 30/05/2015 

8 VIVO S.A Prestação de serviços de telefonia móvel 7.364,40 01/07/2015 01/07/2016 

9 
TOKIO MARINE 
SEGURADORA 

SEGURO do carro do Conselho. 2.191,80 30/06/2015 30/06/2016 

10 S.O.S EXTINTORES LTDA Compra e recarga de extintores  770,00     

11 
MATSUBARA E EGUCHI 
LTDA  

Oferecimento de vantagens especiais na 
venda e prestação de serviços aos 
profissionais inscritos no CRO/PA, assim 
como aos funcionários. 

CONVÊ
NIO 

04/09/2015 04/09/2016 

12 
TOKIO MARINE 
SEGURADORA S.A. 

SEGURO DO PRÉDIO 1.882,61 17/08/2015 17/08/2016 

13 
PORTAL TURISMO E 
SERVIÇOS LTDA 

Agenciamento de Viagens  70.000,00 03/11/2015 03/11/2016 

14 
SINARA DA COSTA DIAS 
LEMOS 

ESTÁGIO - DIREITO 880,00 06/05/2016 05/11/2016 

15 
BRENO FRANCISCO 
SOUZA DIAS 

Prestação de serviços de apoio técnico 
operacional para as eleições do CRO/PA 

800,00 14/4/16 29/04/2016 

16 
PROTEGER ENGENHARIA 
MONITORAMENTO 24H 

Prestação de serviços de monitoramento, 
instalação e manutenção de sistema 
eletrônico de segurança 

570,00 18/1/16 18/01/2017 

17 ECT- CORREIOS Serviços de postagem - MALOTE 
 

09/16 09/17 

18 VIVO S.A Prestação de serviços de telefonia móvel 7.364,40 01/16 01/07/2017 

 
 
XI – 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  
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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 realizou inventário físico dos bens patrimoniais em 2016 objetivando a 
sua inclusão no SISPAT. 
 
 
3 - Provisões 
   
(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. 

 
 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PA 
RELATÓRIO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015 

ÁREA DE RH / DP 
ANEXO IV 

COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES (ÁREA RH / DP) 
 

 
Concomitantemente com o nosso trabalho de auditoria contábil, financeira e operacional, 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, realizamos junto à área de Recursos 
Humanos da Entidade, testes de rotina acerca dos procedimentos trabalhistas, 
previdenciários e de segurança e medicina laboral, bem como do cumprimento de 
obrigações acessórias e respectivos prazos legais, tendo como base a folha de pagamento do 
mês de dezembro de 2015. 
 
Muito embora nossos exames tenham evidenciado que os controles existentes no 
departamento de pessoal são elaborados de forma eficaz e com zelo, detectamos alguns 
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casos de não atendimento de normas previstas na CLT, que tornam a Entidade vulnerável à 
autuações em eventuais inspeções fiscais e/ou ônus decorrentes de processos judiciais 
 
Cumpre-nos salientar que alguns itens ora abordados, já haviam sido objeto de nossos 
comentários e recomendações no relatório anterior, referente ao ano de 2014. Contudo, de 
acordo com esclarecimentos prestado, tais pontos permaneceram inalterados, pois o 
Conselho só teve acesso às informações nele contidas, no primeiro semestre do exercício de 
2015, não havendo, por conseguinte, tempo hábil para a regularização das pendências 
apontadas. 
 
Outrossim, desejamos deixar consignado que nossas considerações não implicam em crítica 
ou censura quanto ao desempenho funcional dos responsáveis pelos setores auditados. 
 
Aproveitamos, também, para agradecer a presteza e solicitude com que nos agraciaram 
todos os colaboradores durante a execução de nossos trabalhos. 
 
 
I - RECOMENDAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AINDA NÃO 
REGULARIZADAS.  
 
Devido à demora no repasse pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO as conclusões de 
nossos trabalhos de auditoria realizados no exercício anterior, conforme acima relatado, os 
itens abaixo relacionados continuaram pendentes de regularização até dezembro de 2015:  
 
1 - PROVISÃO DE FÉRIAS  
 
 
A Entidade não constitui provisão das férias e dos seus respectivos encargos mensalmente. 

 
Recomendamos adotar o procedimento de constituir provisão sobre os direitos de férias 
adquiridos. Essa provisão pode apurada e elaborada pelo próprio sistema de folha de 
pagamento 
 
 
2 - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 
 
Verificamos que não foi elaborado pelo CRO-PA o plano de cargos e salários.  
 
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 voltamos a recomendar 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. 
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3 - REMESSA DE CÓPIA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL QUITADA PARA 
O SINDICATO DA CATEGORIA 
 
Verificamos que a GPS - Guia da Previdência Social não está sendo encaminhada ao 
Sindicato da categoria, pois não há sindicato da categoria profissional. 
 
O CRO – PARÁ recolhe, a Federação Nacional dos Servidores em Autarquias e 
Fiscalização, a contribuição sindical – empregado devida no mês de março.     

 
Segundo o inciso V do art. 225 do Decreto 3.048/99 que aprovou o Regulamento da 
Previdência Social (RPS) estabelece que a empresa deva encaminhar ao Sindicato 
representativo da categoria profissional mais numerosa entre seus funcionários, até o dia 10 
(dez) de cada mês, cópia da Guia da Previdência Social relativa à competência anterior. 

 
 Segundo a legislação em vigor é de responsabilidade do CRO-PA encaminhar cópia da 
guia quitada ao Sindicato, devendo ter em seu poder protocolo de comprovação da entrega, 
para apresentação à fiscalização quando solicitada. 

 
Assim, sugerimos que o CRO - PARÁ para evitar futuros inconvenientes, no caso de 
eventual fiscalização, faça uma consulta junto Delegacia Regional do Trabalho – Pará, 
questionando em qual sindicato existente no estado pode si enquadrar. Fazer também uma 
consulta a Receita Federal, questionando si pode enviar a Federação Nacional dos 
Servidores em Autarquias e Fiscalização mensalmente a guia GPS, já que o CRO- Pará faz 
o recolhimento anual do empregado a esta federação.     
 
 
4 – DESVIO DE FUNÇÃO (CONTABILIDADE) 
 
Constatamos que tanto a Assistente Administrativo e a Contadora, além de suas atividades 
normais exigidas pelo cargo, executam outras tarefas no CRO- Pará, tais como: emissão de 
cheques, controle das contas a pagar, auxilia na contabilidade e recursos humanos. 
 
Devido a responsável pela Contabilidade se dedicar a outras atividades na Entidade 
constatamos a ausência de revisão dos lançamentos contábeis executados pela Assistente 
Administrativa; ausência de conferência da folha de pagamento gerada pelo Sistema de 
Folha de Pagamento o que ocasionou recolhimento a maior de FGTS sobre o décimo 
terceiro salário e recolhimento de INSS a menor; e ausência de análise e conciliação das 
contas ativas e passivas. 
 
Essa situação representa severos riscos de controle interno para o Conselho e a formação de 
contingências trabalhistas em eventuais fiscalizações. 
 
A Contabilidade, em razão do porte da Entidade, deve dedicar-se única e exclusivamente as 

atividades fins, ou seja: analisar documentos recebidos relacionadas, as atividades do 

Conselho; manter os registros contábeis atualizados e analisados; analisar e conferir a 

folha de pagamento e respectivas obrigações fiscais, sociais e trabalhistas e obrigações 

acessórias atualizadas. 

 

 
5 – AJUDA DE CUSTO DE CONVIDADOS 
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Verificamos que o CRO – PA contabilizou em 2015, uma ajuda de custo aos convidados. 
Abaixo listamos todas as contabilizações na conta Convidados, evidenciando em cada caso 
sua situação de controle documental.     
 

Convidados 
Local da 
Viagem / 
Evento 

Finalidade Descrição do 
Cheque 

Ajuda de      
Custo 

Documentação 
Comprobatória de 

Viagem 
Maria do 
Socorro da 
Conceição 
Moraes 

Cuiabá - MT 4º Encontro Nacional 
de TSB E ASB.  

Diárias Para 
Fiscalização 

     812,24 Convite para 
participação, tickets 
de embarque, recibos 
de taxi e Cerificados 
de Palestra. 

Maria do 
Socorro da 
Conceição 
Moraes 

São Paulo – 
SP 

Reunião paralela das 
Câmaras Técnicas e 
Comissões de ASB E 
TSB e do III ENAT  

Duas Diárias      812,24 Convite para 
participação, tickets 
de embarque, recibos 
de taxi e Cerificados 
de Palestra. 

Waldner 
Ricardo Souza 
de Carvalho 

Paragominas 
– PA 

Palestra Científica 
Terapêutica 
Odontológica  

Diárias Para 
Fiscalização 

406,12 Convite para Palestra. 
Não foi feito pelo 
convidado o seu 
Relatório de Viagem. 

Waldner 
Ricardo Souza 
de Carvalho 

Marabá- PA Palestra Científica 
Terapêutica 
Odontológica  

Diárias Para 
Fiscalização 

406,12 Convite para Palestra, 
ticket de embarque. 

Ricardo Roberto 
Cerqueira 
Rodrigues 

Barcarena 
PA 

Abusos da Secretaria 
de Saúde Audiência no 
Ministério Público.  

1/2 
Diárias Para 
Fiscalização 

203,06 Sem evidência de 
comprovação de 
viagem. 

Aline Silva 
Magalhães  

Curitiba - 
PR 

VII Encontro das 
Comissões de 
Odontologia 
Hospitalar.  

Diárias Para 
Fiscalização 

812,24 Convite para o 
Encontro, ticket de 
embarque. Não foi 
feito pelo convidado o 
seu Relatório de 
Viagem  

Lucas Machado 
Menezes  

Canaã dos 
Carajás - PA 

Palestra Terapêutica 
Medicamentosa e 
Câncer na Boca    

Diárias Para 
Fiscalização 

812,24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convite para Palestra. 
Sem evidência de 
comprovação de 
viagem. Não foi feito 
pelo convidado o seu 
Relatório de Viagem. 

Armando 
Rodrigues 
Lopes Pereira 
Neto 

Redenção -
PA 

Palestra Correção do 
Sorriso Gengival 
Teoria e Técnica   

Diárias Para 
Palestra 

     429,00 Tickets de embarque e 
Relatório de Viagem.  

Total 4.693,26  

 
Com o quadro acima, evidenciamos o preenchimento dos cheques de forma equivocada, 
onde o correto seria diário para palestras, encontros e não diárias para fiscalização. E, 
também a falta de prestação de contas das 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 e que sejam revisados o 
preenchimento dos cheques por uma segunda pessoa. 
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6  – DIÁRIAS PARA VIAGENS DE CONSELHEIROS 
 

Verificamos no CRO – PA, que os conselheiros somente apresentam relatórios técnicos de 
fiscalização. Este fato aconteceu em viagens dos conselheiros e presidente para vários 
municípios, dentre os quais Abaetetuba, Capanema, Augusto Correa, Bragança, Benevides, 
Santa Izabel, Barcarena, Mãe do Rio, Marapanim, Paragominas e outros. Também 
evidenciamos cópia de cheque com a referência errada, em vez diária para fiscalização o 
correto no cheque seria diáriA para viagens. Por fim foi visto que em uma viagem para 
Campo Grande, não houve por parte do conselheiro a comprovação da viagem, ou seja, sem 
ticket de embarque, recibos de taxi, hospedagem e restaurante. 
 
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 e que sejam revisados o 
preenchimento dos cheques por uma segunda pessoa. 
 
 

7 - FAP – FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO 
 
O FAP consiste num multiplicador a ser aplicado às alíquotas de 1%, 2% ou 3% incidentes 
sobre a folha de salários, que compõe a base de contribuição das empresas para o GILRAT 
– Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do 
Trabalho, a partir de tarifação coletiva por atividade econômica. Este multiplicador varia de 
0,5 a 2,0 pontos percentuais, o que significa que a alíquota de contribuição da Empresa pode 
ser reduzida à metade ou dobrar, conforme a quantidade, a gravidade e o custo das 
ocorrências acidentárias em cada estabelecimento. 
 
O FAP é recalculado anualmente sempre sobre os dois últimos anos de todo histórico de 
acidentalidade das empresas registrado na Previdência Social. 
 

Tanto o valor do FAP, como os elementos que compõe seu cálculo são obtidos mediante 
preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no site do MPS – Ministério da 
Previdência Social (www.previdenciasocial.gov.br). O acesso é permitido através de senha 
pessoal do contribuinte. A senha é a mesma já utilizada pelas empresas para recolhimento 
de tributos à Receita Federal pela internet. 
 

O CRO-PA vem lançando na GFIP o índice de 1,00 para o FAP, e até o encerramento de 
nossos exames, não nos havia fornecido qualquer documento emitido pelo INSS 
respaldando o enquadramento em tal percentual, impossibilitando a ratificação do 
procedimento adotado. 
 
Recomendamos providências imediatas quanto à emissão do referido documento. 
 
Obs.:  Na apuração da diferença da contribuição previdenciária a pagar, o índice do FAP 
deve ser multiplicado à alíquota referente aos riscos ambientais do trabalho para a obtenção 
do GILRAT ajustado a ser lançado na GFIP, conforme mencionado no item anterior. 
 
II - COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2015 

 
01 - REMUNERAÇÃO PAGA A CONSELHEIROS (JETONS) – NÃO 
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
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 Ficou estabelecido na Decisão CRO –PA Nº 04/2015 do dia 07 de outubro, o pagamento de 
JETON até oito reuniões, de acordo com a legislação vigente, no valor de R$150,00 para 
cada reunião realizada, sendo para o cargo de presidente acrescido o montante de 30% do 
valor referido, relativo ao auxílio de representação. Na Ata da XLVIII da Reunião Plenária 
do Conselho Regional de Odontologia do Pará, realizada no dia 14 de outubro de 2015, foi 
comunicado a decisão CRO - P A Nº 04/2015.           
 
Verificamos que os pagamentos de jetons feitos aos conselheiros não vêm sendo informados 
na GFIP para composição da base de cálculo da contribuição previdenciária. 

 
Esclarecemos que de acordo com a Instrução Normativa MF/RFB nº 971, de 13 de 
novembro de 2009, artigo 9º, inciso XII, alínea “e”: “Deve contribuir obrigatoriamente na 

qualidade de contribuinte individual, desde que receba remuneração decorrente de 

trabalho na empresa, o membro de conselho fiscal de sociedade ou entidade de qualquer 

natureza”. 

 

A contribuição previdenciária devida pela Instituição a este título é de 31%. Destes, 20% 
correspondem à parte patronal e incidem sobre o valor total da remuneração auferida; e os 
11% restantes, devem ser retidos dos contribuintes quando da emissão dos respectivos 
recibos, até o teto (atual) de R$ 5.189,82 Caso o segurado já tenha comprovadamente 
contribuído pelo referido teto através de outra fonte pagadora, o CRO-PA fica desobrigado 
de efetuar o recolhimento desta parcela.  

 
Recomendamos ficar atento ao teto acima mencionado, sob pena de autuação e 
levantamento de débito em eventual inspeção fiscal. 
 
2 – RAIS 
 
 A Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, exercício 2015, foi entregue dentro do 
prazo pelo CRO – PARÁ. A entrega da declaração foi feita no dia 03/02/2016.  
 
 
3 – REAJUSTES SALARIAIS 
 
Na ATA da XVII Reunião Plenária do CRO-PA, realizada no dia 21 de janeiro de 2015, o CRO-
PA reajustou os salários dos seus funcionários em 6,22% sobre o salário em vigor, baseado no 
INPC.  
 

4 - AFIXAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
QUITADA PRÓXIMO AO PONTO OU QUADRO GERAL DE AVISOS 

 
Verificamos que as Guias do INSS estão afixadas no quadro de avisos cumprindo o Decreto 
nº 2.173/97, em seu artigo 47 -  item V, que trata do assunto. 

 
5 - 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 
normal vem sendo elaborado satisfatoriamente. Contudo, em relação a GIFP de dezembro 
de 2015, no que diz respeito a 2ª parcela do 13º Salario, constatamos distorções entre a 
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folha de pagamento 2ª parcela e a relação enviada pela GFIP, ocorrendo assim um 
recolhimento a menor do FGTS correspondente a segunda parcela do 13º salário. 

 

Recomendamos a retificação da GFIP competência 12/2015 quanto a segunda do 13º 
salário. 
 

6 - 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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7 - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 
7.1 – Extintores Contra Incêndio 
 
Os extintores contra incêndio inspecionados estavam com o prazo de validade encerrando 
em julho de 2016. Em relação as instalações, estão instalados corretamente nas 
dependências do CRO-PA. 
 
7.2 – Exames Médicos Periódicos 
 
Os exames médicos estão dentro do prazo de validade.  

 
7.3 – PCMSO – Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional 
 
O PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) elaborado e seu prazo de 
é até junho de 2017. 
 
7.4 – PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
 
O PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais elaborado e seu prazo de é até 
junho de 2017. 

 
8 - PROCESSOS EM TRÂMITE NA ÁREA TRABALHISTAS 

 
Não há registro de reclamatórias trabalhistas em trâmite promovidas por ex-colaboradores 
contra a Entidade. 
 
9 – LIVRO REGISTRO DE EMPREGADOS 
 
Constatamos que o Livro de Registro de Empregados está desatualizado quanto a 
funcionária Nílvia Cilene da Rosa Rodrigues.  
 
A partir do dia 01 de março de 2016, a funcionária teve sua função alterada no CRO –PA, 
através da PORTARIA CRO-PA Nº 03/2016- PRESIDÈNCIA para a função de Auxiliar 
Gratificada Contábil.   
 
Recomendamos que o CRO-PA adquira um sistema informatizado para o cadastro dos 
funcionários, em substituição ao Livro Registro de Empregados. 
 
É importante está aquisição, pois em breve teremos a implantação do E-SOCIAL, onde 
todas as informações deverão ser informatizadas.    
  
10 –  GAGED 
 
No exercício de 2015 o CAGED do CRO-PA teve oito movimentações, todas entregues 
dentro do prazo  
 
 
11 – DIRF 
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A DIRF ano calendário 2015 foi entregue no dia 19/02/2016, dentro do prazo estipulado por 
lei. 
  
12 – GFIP 13º SALÁRIO INSS 
 
Evidenciamos que a GFIP referente ao 13º Salário de 2015 quando confrontada com a folha 
de 13º Salário apresentou distorções na base de cálculo do INSS. No quadro abaixo 
apresentamos como foi colocado na GFIP a base de cálculo para cada funcionário. 
 

Funcionários 
Base de 
Cálculo 
Enviada 

Base de 
Cálculo 
Correta 

INSS 
Enviado 

INSS 
Correto 

Diferença 
Apurada 

Anne Picanço 1.080,00 180,00 86,40 14,40 72,00 
Bruno Dias 2.483,07 947,96 273,13 75,84 197,29 
Bruno Tácio 1.080,00 720,00 86,40 57,60 28,80 
Carlos Henrique 1.238,90 106,80 99,11 8,54 90,57 
Francilene Wanzeler 1.080,00 720,00 86,40 57,60 41,51 
Hilde da Silva 881,40 146,90 70,51 5,88 64,63 
Ieda da Cunha 2.388,95 1.393,55 262,78 111,48 151,30 
Jessica Magno 1.080,00 360,00 86,40 28,80 57,60 
José de Arimatéia 881,40 514,15 70,51 41,13 29,38 
José Maria Lopes 881,40 514,15 70,51 41,13 29,38 
Neide Cristina da 
Silva 

1.380,29 1.550,15 110,42 139,51 -29,09 

Orilene Macedo 5.088,92 2.968,54 513,01 326,54 186,47 
Paulo Vicente 1.625,07 541,69 146,25 43,34 102,91 
Tânia Cardoso 2.579,07 2.779,07 283,69 305,70 -22,01 
Ulisses Junior 7.397,95 4.315,47 513,01 474,70 38,31 

Total 2.758,53 1.732,19 1.039,05 
     
As distorções acima descritas, levaram ao envio e ao pagamento a maior do INSS 
SEGURADO e, consequentemente, a parte patronal.  
 
Recomendamos efetuar uma revisão do sistema de folha de pagamento, o qual elabora essas 
informações a Receita Federal do Brasil, pois, o Conselho pode estar efetuando 
recolhimentos a maior para o INSS, parte patronal, já que o retido do funcionário está 
correto. 
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