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PREFEITURA DA CIDADE DO RIODE JANEIRO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos a quem interessar possa, que a empresa Maciel & Auditores Consultores S/S Ltda, 
inscrita no CNPJ 10.757.529/0001-08, com sede na Rua dos Andradas, n° 943 sala 1603, no 
centro de Porto Alegre, RS, CEP 90020-005, presta a Prefeitura da Cidade do Estado do Rio 
de Janeiro serviços de Assessoria Contábil e Financeira Aos Conselhos Escola Comunidade 
conforme contrato de nO 268/2010 firmado em 15 de Dezembro de 2010, por um período de 24 
meses. 

A Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro atesta o reconhecimento dos serviços prestados pela 
Maciel Auditores Consultores SS Ltda, demonstrando plena Satisfação. 

Constando do contrato de prestação de serviços a utilização de uma carga horária em torno de 
2.640 horas/Ano para execução das atividades. 

RESUMOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA MACIEL AUDITORES CONSULTORES 
SS Ltda. 

• Assessoria contábil e financeira aos conselhos Escola - Comunidade 
• Apresentação Declaração de Imposto de Renda retido na fonte (DIRF) nos prazos da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. 
• Apresentação de relação Anual de Informações Sociais - RAIS na Secretaria de 

Políticas de Empregos e Salários do Ministério do Trabalho e Emprego. 
• Apresentação declaração de débitos e Créditos Tributos Federais (DCTF) nos prazos 

da Secretaria da receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. 
• Apresentação de Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica -

DIPJ nos prazos da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. 
• Apresentação SEFIP /GRF, sistema Empresa Recolhimento do FGTS e Informações á 

Previdência Social. 

Postos de Atendimentos Executados os trabalhos aos Conselhos Escola- Comunidade - CRE. 

Unidade Localização Quantidade de Postos 

CREOI 

CRE02 

CRE03 

CRE04 

CREOS 

CRE06 

CRE07 

CRE08 

CRE09 

CRElO 

Centro 83 

Lagoa 136 

Engenho Novo 121 

Ilha de Governador 163 

Rocha Miranda 122 

Deodoro 94 

Barra da Tijuca 140 

Bangu 153 

Campo Grande 123 

Santa Cruz 138 

Sede - Avenida Afonso Cavalcanti,455 Sala 355 - Cidade Nova- CEP 20211-010 
Profi peracional 
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Totais Postos. 1273 
. onaldo doa Reis 

roflas'OIla/ de Apolo Operacional 
CRA-RJ 

Declaramos que a Empresa é direito público, com um total de 1.273 Conselhos Escolas 
Comunidade no Município do Rio de Janeiro. 

Coordenadora do Trabalho . 

- Erenita Aparecida Silva da Rosa - Administradora - CRAlRS 025362 

Rio de Janeiro/RJ , 15 de Maio de 2012. 
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ATESTADO 

Atestamos a quem interessar possa, que a empresa Grupo Maciel, com sede na Av. Bastian, nQ 366, no 

bairro Menino Deus, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90.130·020, prestou a FENAC S/A · FEIRAS E 
EMPREENDIMENTOS TURíSTICOS, inscrita no CNPJ IMF sob n" 87.189 .106/0001·63, com sede na Rua 
Araxá n.O 50S, Ba irro Idea l em Novo Hamburgo - RS, referente ao exercício de 2013, serviços de 
Auditoria Independente. 

Contrato com vigência de 06/08/2013 a 06/08/2014. 
Período de execução dos trabalhos: 16/10/2013 a 11/02/2014 
Foi utilizada uma ca rga horária de 300 horas para execução dos segu intes serviços: 

OBJ ETO: 
O objeto do presente é a prestação dos serviços de Auditoria Independente nas segu intes áreas: Fiscal, 
Contábil. Financeira, Patrimonial, Trabalhista, Previdenciária, Licitatória e de Registro de Ações. 

ESCOPO DOS SERViÇOS: 
Aud itoria Contábil : Auditoria de Clientes, Créditos e Cobrança, Auditoria do Ativo Perm anente, Aud itoria 
dos Fornecedores, Audi toria dos Tributos a Pagar, Auditoria das Contas do Passivo Circulante e Exigível a 
longo Prazo, Aud itoria do Patrimônio líquido, Auditoria das Contas de Receitas, Auditoria das Contas de 
Despesas; 
Aud itoria Fisca l: Imposto de Renda, Contribuição Social, Outros Tributos; 
Auditoria Fi nanceira: Auditoria do Ca ixa, Auditoria de Sa ldos Bancários, Audi toria das Aplicações 

Financei ras, Audi toria dos Valores de Despesas do Exercício Seguinte, Impostos a Recuperar, Auditoria 

das Demonstrações Financeiras; 

Auditoria Trabalhista e Previdenciária: Rotina na admissão de funcionários, Medicina e Segurança no 

Traba lho, Encargos Sociais, Folhas de Pagamento, Recisões de Contrato, Acordos Coletivos, Livro de 
Inspeção do Trabalho, Documentos (D IRF, RAIS, PAT), Cartões Ponto, CTPS, CAGED, CIPA, Pasta dos 
Funcionários; 
Auditoria das Normas Específicas à Sociedade de Economia Mista; 

Auditoria dos livros de Registro de Acões. 

PROFISS IONAIS ENVOLVIDOS: 
• Erenita Aparecida Silva da Rosa · 
• Roger Maciel de Oliveira · 
- Rosangela Pereira Peixoto -

• Ana Cláudia dos Sa ntos Sturza • 
• Nilton Dornelles · 
· Cleber Martins Ferrei ra· 

CRA/RS 025362 • Responsável Técnica 
CRC/RS 071S0S/0 · Responsável Técnico 
CRC·RS 065932/0 · Supervisara 
CRC/RS 066310/0 · Auditora 
CRC/RS 070321/0 - Auditor 
CRC/RS 08S273/0 - Aud itor 

A Fenae S/A possuía um quadro 35 funcionários, e a seguinte posição financeira em dezembro de 2013 : 

Ativo Tota l 

Patrimônio líquido 

Receita líquida de Serviços 
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Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul 

ATESTADO: 

Atestamos a quem interessar possa, que a empresa MACIEL CONSULTORES S/S LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ sob o n° 10.757.529/0001-08, com sede na Avenida Bastian, n° 366, bairro 
Menino Deus, em Porto Alegre/RS, CEP 90.130-021, prestou à Conselho Regional de 
Odontologia do Rio Grande do Sul- CRO/RS, inscrito no CNPJ sob o n2 93.012.987/0001-
45, serviços de assessoria contábil. 

Contrato: Pregão n2 07/2013, com vigência de 03 de junho de 2013 a 03 de junho de 2014. 

ESCOPO DOS SERViÇOS: 

• Análise, acompanhamento e demonstração das modificações do patrimônio do 
contratante, CRO/RS; 

• Acompanhamento e verificação da documentação contábil, com parecer escrito e 
protocolado; 

• Acompanhamento, integral, com fechamento dos balanços trimestrais e anual do 
contratante. 

Os serviços foram executados conforme prazos e especificações estabelecidas em contrato. 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: 

- Roger Maciel de Oliveira 
- Silvia Regina Borba 
- Marco Aurélio Lanzoni 

CRC/RS-071505/0-3 - Responsável Técnico 
CRC/PA-012252/0-0 - Contadora 
CRC/RS-083621/0-5 - Contador 

O CRO/RS possuía um quadro de 46 (quarenta e seis) funcionários (base 31/12/2013), e a 
seguinte posição financeira em dezembro de 2013: 

Valor em milhares de reais 
Ativo Total : R$ 10.498 
Patrimônio Liquido: R$ 10.431 

Porto Alegre/RS, 10 de novembro de 2014. 

CD José Mana Holderbaum 
Presidente do CRO/RS 

Rua Vasco da Gama. n' 720 - Telefone: 3026-1700 - Fax: 3026-1717 - CEP 90.420/111 - Porto Alegre - RS 
Site: www.crors.org .br E-mail : crors@crors.org.br 
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SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 
Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões 

ATESTADO 

Atestamos a pedido do Grupo Maciel que o ESTADO DE sAo PAULO, através de 
sua SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS -
STM, CNPJ nO 66.858.689/0001-06, representada pelo Coordenador da Unidade de 
Coordenação da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões -
UCCMCP, contratou a empresa Maciel Consultores S/S Ltda. EPP, CNPJ/MF nO 
10.757.529/0001-08, com sede na Av. Bastian, nO 366, bairro Menino Deus, Porto 
Alegre/RS, CEP 90130.020, conforme Contrato STM N" 008/2013, nos termos das 
Leis Federais nO 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
introduzidas pela Lei Federal nO 8.883/1994, de 08 de junho de 1994 e Lei Federal 
nO 9.648/1989 de 27 de maio de 1998; Lei Estadual nO 6.544/1989, de 22 de 
novembro de 1989, com suas alterações posteriores e demais normas 
regulamentadoras aplicáveis, para a PRESTAÇAO DE SERViÇOS 
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E 
FINANCEIRA PARA SUBSIDIAR O ACOMPANHAMENTO DA EXECUçAo DO 
CONTRATO DE CONCESsAo PATROCINADA DA LINHA 4 - AMARELA DO 
METR6 DE sAo PAULO. 

OBJETO: 
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços especializados de 
assessoria e consultoria para subsidiar o acompanhamento da execução do 
contrato de Concessão Patrocinada da Linha 4 Amarela do Metrõ de São Paulo. 

ESCOPO DOS SERViÇOS: 
Subsidiar a Poder Concedente na gestão econômico-financeira do contrato de 
concessão, avaliando a documentação apresentada pela Concessionária e 
apresentando relatórios e pareceres no tocante aos seguintes aspectos: 

Governança corporativa, envolvendo: 
» Cumprimento das exigências legais e estatutárias para convocação de 

Assembleias Gerais de Acionistas; 
» Cumprimento das regras vigentes de escrituração dos livros societários; 
» Cumprimento das exigências legais referentes á celebração, divulgação e 

arquivamento de acordos de acionistas, 
» Cumprimento das exigências legais referentes á lavratura e arquivamento 

de atas de reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria; 
» Atendimento às exigências legais e estatutárias relativas à composição e 

funcionamento do Conselho de Administração; 
» Procedimentos de encaminhamento das análises às partes relacionada 

Rua Boa Vista, 175 - 81. A-11° andar- Telefone: 3291-2901 - Fax: 3291-2929 - CEP 01014-001 - São Paulo 
1/4 
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SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 
Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões 

>- Independência nos Conselhos de Administração e Fiscal , bem como em 
eventuais Comitês existentes na Concessionária. 

Contabilidade, considerando: 

>- Atendimento ao artigo 176 da Lei das Sociedades Anônimas; 
>- Avaliação do Plano de Contas utilizado e a sua adequação aos princípios 

contábeis vigentes; 
>- Atendimento aos principios e normas estabelecidas pelo CFC (Conselho 

Federal de Contabilidade); 
>- Atendimento do padrão contábil determinado pelo CPC (Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis) e IFRS (Intemational Financiai Reporfing 
Standards); 

>- Elaboração de relatórios da administração e sua respectiva divulgação; 
>- Cumprimento dos prazos para elaboração e divulgação das 

demonstrações contábeis trimestrais e anual; 
>- Critérios de contabilização; 
>- Regularidade das demonstrações contábeis e demais documentos 

correlatos, inclusive quanto a prazos de publicação; 
>- Regularidade de demais publicações que tenham relação com 

demonstrações contábeis elou com Assembleias de Acionistas; 
>- Regularidade das demonstrações contábeis parciais (trimestrais) e 

respectivos relatórios de administração. 

Auditoria independente, envolvendo: 

>- Existência de critérios para contratação de auditores independentes e 
atendimento a esses critérios; 

>- Existência de Auditoria Interna na Concessionária e análise de seu 
funcionamento; 

>- Revisão dos relatórios de Auditoria pelos órgãos da administração; 
>- Adoção de ações corretivas e preventivas segundo as recomendações 

dos auditores internos ou externos; 
>- Independência dos auditores externos contratados; 
>- Procedimentos para recepção e tratamento de informações acerca do 

descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis á 
Concessionária. 

Apoio técnico ao Poder Concedente na análise da Gestão Econô . 0-

Financeira do contrato de concessão, abrangendo: 

Rua Boa Vista, 175 - 81. A _11 0 andar - Telefone: 3291-2901 - Fax: 3291-2929 - CEP 01014-001 - São Paulo - SP. 
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SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 
Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões 

~ Cálculo de indicadores decorrentes do Plano de Negócios da 
Concessionária, como Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de 
Retorno (TIR), Exposição Máxima, Tempo de Retorno do Capital 
(Payback), entre outros ; 

~ Reajuste da tarifa de remuneração; 
~ Controle de garantias; 
~ Controle de seguros; 
~ Desequilíbrio econômico-financeiro; 
~ Impacto da implantação da Fase 11 no plano de Negócios; 
~ Monitoramento do Custo de Capital da concessionária, aplicando a 

metodologia WACC. 
o Monitoramento do Custo de Capital de Terceiros; 
o Monitoramento do Custo de Capital Próprio 
o Sugestão de Metodologias, com base em práticas frequentemente 

adotadas em processo de Avaliação Econômico-Financeira . 

Apoio técnico no monitoramento da concessão quanto aos investimentos 
programados, abrangendo: 

~ Identificação e análise dos investimentos programados no Plano de 
Negócios vigente da Concessionária ; 

~ Mapeamento de processos de negócio; 
~ Avaliar processos de negócio, realizando sugestões de melhoria e 

inovações; 
~ Avaliação dos investimentos efetivamente realizados; 
~ Análise comparativa entre os valores programados e realizados, apontando 

eventuais divergências; 
~ Avaliação das condições de financiamento para fornecimento dos trens da 

Fase 11 e suas alterações; 
~ Recomendação de ações a serem adotadas pelo Poder Concedente. 

Apoio técnico no monitoramento da concessão quanto à situação financeira 
da Concessionária com o intuito de avaliar a sua capacidade de realizar os 
investimentos programados e manter a regular prestação dos serviços 
concedidos, envolvendo: 

~ Análise dos resultados constantes das demonstrações financeiras em sua 
relação com a capacidade de investimento e prestar regularmente o serviço; 

~ Realizar a análise de risco e acompanhamento de custos; 
~ Estrutura de capital da empresa concessionária, abrangendo: 

o Contratos de financiamento firmados pela concessionária 
sistema financeiro nacional e internacional ; 

Rua Boa Vista, 175 - BI. A _11 0 andar - Telefone: 3291 ·2901 - Fax: 3291-2929 - CEP 01014-001 - São 
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SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 
Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões 

o Demais linhas de crédito utilizadas pela concessionária; 
o Aportes e reduções de capital dos acionistas; 
o Distribuições para os acionistas Uuros sobre o capital próprio, lucros, 

bônus etc.). 
o Participações em reuniões com o corpo técnico e os gestores do 

contrato para assistência e esclarecimentos. 

Os serviços de acompanhamento da execução do contrato de concessão 
patrocinada da Linha 4 Amarela do Metrô de São Paulo foram realizados com a 
emissão de notas técnicas, pareceres e relatórios de consultoria, considerando-se 
todos os itens acima relacionados e discriminados. Assim, na execução, a prestação 
de serviço foi fundamentada de acordo com os Princípios e Normas Brasileiras de 
Contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Normas de 
Contabilidade Nacionais e Internacionais (IFRS) , Normas do Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil - IBRACON, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC) e, sobretudo, á Lei na 6.404, de 15 de dezembro de 1.976 (Lei das 
Sociedades Anônimas - S/A) . 

As atividades executadas no período de setembro de 2013 até a presente data 
consumiu uma carga horária de 7.655 Hxh de um total previsto de 19.777 Hxh , 
sendo que a vigência contratual atual é de 27 de agosto de 2013 até 26 de 
dezembro de 2016 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: 

- Roger Maciel de Oliveira -
- Rosangela Pereira Peixoto -
- Ana Cláudia dos Santos Sturza -
- Rui Leme Padilha -
- Urbano França Filho -

Responsável Técnico 
Responsável Técnica 
Supervisora 
Consultor 
Consultor 

São Paulo, 28 de setembro de 2015. 
, 

Comissão de Monitoramento das Concessões 

Rua Boa Vista , 175 - BI. A _11 0 andar - Telefone: 3291 -2901 - Fax: 3291 -2929 - CEP 01014-001 - São Paulo - SP. 
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ATESTADO 

Atestamos a quem interessar ~ssa , que a empresa Maciel Auditores e Consultores S/S Ltda, 
, 

inscrita no CNPJ 10.757 .529/0001-08, com sede na Rua dos Andradas, n° 943 sala 1605, no 

centro de Porto Alegre, RS, CEP 90020-005 prestou a CELESC DISTRIBUiÇÃO S.A, 

FLORIANÓPOLlS-SC, Serviços de Auditoria em Folha de Pagamento, referente ao periodo de 12 

meses do exercício de 2011 , conforme contrato nO 935267, firmado em 05 de janeiro de 2012. 

Constando no Contrato de Presta\~ão de Serviços para execução da Auditoria o prazo de até 60 

dias. 

Atividades desenvolvidas: 

• Revisão e testes dos procedimentos e controles internos relacionados com a área de 

pessoal e benefícios a -empregados e sua efetiva aplicabilidade; 

• Revisão dos cálculos da folha de pagamento e encargos sociais; 

• Análise dos adiantamentos, empréstimos e descontos em folha de pagamento; 

• Análise da folha de pagamento e cartão de ponto; 

• Análise da jornada de trabalho e da remuneraç'ão de horas-extras, adicional noturno e 

sobreaviso; 

• Análise do banco de horas; 

• Análise dos casos de admissão, demissão e transferência de funcionários: 

• Análise da legalidade dos cargos e salários adotados; 

• Análise do programa de participação nos lucros e resultados; 

• Análise dos procedimentos adotados na concessão de férias e pagamentos de 13° salário e 

outros beneficios a empregados; 

• Análise do livro de inspeção ~o trabalho; 

• Exame das provisões de férias, 130 salário e outras verbas trabalhistas: 

• Análise do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias; 

• Análise do cumprimento das disposições constantes na convenção coletiva da categoria a 

que a Celesc está submetida, em relação aos cálculos de horas extras e adicionais. bem 

como pagamentos de Beneficios previstos na convenção. 



~Celesc 
~.,1)' Distribuição S.A. 

Os serviços foram realizados com a emissão de relatório e pareceres de Auditoria desenvolvidos 

em conformidade ao padrão de Auditoria adotadas no Brasil. conforme Resolução 1.160/09 do 

Conselho Regional de Contabilidade. o,. 

Profissionais Envolvidos: 

- Roger Maciel de Oliveira - Responsável Técnico 
- Ana Claudia dos Santos Sturza- Supervisora 
- Caetano Almeida Motta - Supervisor 
- Maria Roseli Nunes - Auditor 

Declaramos que a Empresa sociedade de economia mista. com um quadro de 4.849 funcionários 

e estagiários. com a seguinte posição financeira em dezembro de 2011 : 

Folha de Pagamento Liquida: R$ 16.887.658.00 

Florian6polis;SC, 24'de abril dt2012. . .. 

I . 

(}friJ(j W~~ 
Ana Beatriz A. éordioli 

Chefe do Departamento de Gestão Pessoas em exercicio 

roê ~~6 ,e~fOtltn • 901 
CElESC DISTRIBUiÇÃO 

Av. \tomaro!!. nO . 160 

nACORUBI • CEP 68034 - 900 

L FlORIANÓPOLIS · SC 

ARQUIVADO NO CRC . 
N°. 8.666/93 COM REb~~1J} TERMOS DA lEI 
N°. 8 , 88~/94, .., ) DADA PELA lEI 

t\:S ' . 
- _DE ~ DeJOIL 





r..'l 
DESENVOLVE 
AG~NC\A ce RJMENID DE ALAG1lA!i 

ATESTADO 

Atestamos a quem interessar possa, que a empresa MACIEL AUDITORES S/S. CNPJ n° 

13.098.174/0001-80, com sede na Av. Bastian, nO 366, no bairro Menino Deus, na cidade de 

Porto Alegre/RS, CE P 90.130-020, prestou à AGÊNC IA DE FOM ENTO DE ALAGOAS S.A 

- DESENVOLVE, inscrita no CN PJ sob nO 10.769.660/0001-95, sen 'iços de Auditoria 

Interna Independente, referente ao exercício de 20 15. 

Referente ao 3° Te rmo Ad itivo do Contrato : 003/2013. 

Vigência: de 15/03/2015 a 15/03/20 16 

Fo i utilizada uma carga horária de 460 horas para execução dos segu intes serviços: 

ESCO PO DOS SERVIÇOS: 

Apresentação do plano anual de aud itoria; 

Exames de efetividade e de consistência dos controles internos e de segurança para os sistemas 

de informações, em espec ial os mantidos em meio eletrônico implantados na Agência; 

Execução dos trabalhos de análise e revisão dos controles internos nos processos de 

suporte/apoio, de acordo com a metodologia de auditoria com foco em risco. 

Elaboração do mapeamento dos processos indicados (com flu .... ogramas e notas explicat ivas), 

visando entender os relacionamentos dos componentes de entrada, tarefas/atividades 

processadas, saidas e responsabi lidades; 

Identificação e registro de eventuais deficiências de control e nos processos; 

Identificações e reg istro das transações e operações real izadas em não conformidade com os 

cont ro les; 

Mapeamento, junto aos gestores das areas envo lvidas, e descrever os controles existe ntes para 

mitigação dos riscos; 

Emi ssi'ío de relatório Preliminar e rea li zar, se demandada, uma apresentação para a Auditoria 

Interna e para os gestores do processo (diretores, gerentes e outros), contendo os aspectos a 

serem relatados (pontos de auditoria) para a defi nição, pelos gestores, dos Planos de Ação 

necessários às sol uções e implementações de tais aspectos. 

Todos os relatórios contaram as seguintes informações: 

./ Objetivo do trabalho de aud itoria; 

Desenvolve - Agencia de Fomento de Alagoas S,A. 
Rua Dr, António Cansanção, 465 - Ponta Verde - Maceió - Alagoas - CEI': 57035-190 

Telefone: (82) 3J 15-34681 Ouvidor ia: 0800 095-0617· atcndimclllcQ;dcscnvoh·c·al.com,br 
CNI'J 10.769.66010001-95 
"'''w dcsçnv(>I\'Ç_~1 com br 



f..~ 
DESENVOLVE 
A(;~NC\A ae FIlME NI D DE ALAG[)A5 

./ Escopo, c s ua eventual limitação, e o período de realização do trabalho; 

./ Natureza e extensão dos procedimentos de auditoria executados; 

./ Visão Geral sobre o processo auditado; 

./ Resumo contendo os Aspectos ident ificados; 

./ Oponunidades de melhorias identificadas e recomendações sobre como prevenir, 

corrigi r ou aprimorar as condições existentes; 

./ Descrição do Plano de Ação, elaborado em conjunto com o gestor do processo, para 

sanar as deficiências ou implementar as melhorias apontadas pela auditoria, contendo a 

área e gestor responsável pela sua implantação e seu prazo de conc lusão 

Os serviços foram executados conforme prazos e especificações estabelecidas em contrato. 

Foram cons ideradas todas as ex igências do órgão regu lador BACEN, conforme Resolução 

2554/98, Circular n° 3467 de 14 de Setembro de 2009 do BACEN, e Lei 6.404/76 c suas 

alterações posteriores. Os serviços prestados foram realizados de acordo com as Normas de 

Contabilidade Internacionais (l FRS), Normas do Instituto dos Auditores Independentes do 

Brasil - IBRACON e com base na metodo logia de auditoria com foco em risco I COSO. 

I~ROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: 

- Rosangela Pereira Peixoto-

- Roger Maciel de Oliveira-

- Ana Cláudia dos Santos Sturza-

- Livio Daniel Lugo-

- Eli ldes Fortaleza Santos-

- Leandro de Jesus -

CRC/RS 065932/0 - Responsável Técnica 

CRC/RS 07 1505/0 - Responsável Técnico 

CRC/RS 066310/0 - Supervisora 

CRC/RS 066129/0 - Auditor 

CRC/RN 0 10020/0 - Aud itor 

C RC/S P 235706/0- Auditor 

Declaramos que a ACÊNC IA DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A - DESENVOLV E, 

inscrita no CN rJ nO 10.769 .660/0001-95, é uma instituição financei ra supervi sionada e regulada 

pelo Banco Central do Brasil. Autorizada pe la Lei Estadual nO 6.488, de 16 de junho de 2004, 

sob a forma de sociedade de economia mista, de capital fechado, sob o contro le acionário do 

Estado de Alagoas, facultada a participação societária da União, mun icipios alagoanos e de 

acionistas estatais ou privados. 

Desenvolve - Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
Rua Dr. Antônio Cansanção. 465 - I'onla Verde - Maceió - Alagoas - CEI' 57035-190 

Teli'rone: (82) 3315-34681 OU"idoria: 0800 095-0617 - Ulcndimcm«i!Jdcscnvoh-c·a1.conl.br 
CN1'J 10.769.66010001-95 
"'-'W dc<cn\"olw-ql com !Ir 



DESENVOLVE 
AC,~NCIA ce FOMENTO O!' ALÁGDAS 

I 
, i 

A DESENVOLV E possuía um quadro de 34 funcionarios, e a seguinte posição finance ira em 

dezembro de 20 15: 

Va lores em milhares de reaís 

Ativo Total : 

Patri môn io Líqu ido: 

R$ 46.634 

R$ 36.488 

R$ 34 .880 Cap ital Socia l: 

Mace ió/AL, 23 de fevere iro de 20 16. 

Desenvolve - Agencia de Fomento de Alagoas S.A. 

BG043869 

:-----------------------------: 
:1.0f. OE NOTAS E PROTESTOS , , 
iR. Dr. Luiz P. de Miranda, 42: 
: Centro - Haceio - Ala30as : 
:Rec pl Se~elhanca 1 firaa(s):: 
:JOSE MARCOMI F -IRE : 

E MIRA 
- Tabeliaa Vita ' _10 -

:HARIANA P. DE H. L. OE fARIAS: 
: - Escrevente Substituta -

EOILHA RMALHO 
- Escrevente Autor izada -

:Cari~o:2122494 QP: Carlos : 

!--------~~~~~~~~~~:~-~--_: • 
Rua Dr. Amónio Cansanção. 465 - Ponta Verde - Maceió - Alagoas - CEI': 57035-1 90 

Telefone: (82) 3315-34681 Ouvidor ia: 0800 095-0617 - atcndimcl11o@dcserwolve-al.com.br 
CNI'J 10.769.660/000 1-95 
",wwdcsrnvol"c_al Com br 
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~CRM 
COMPANHIA RIOGRANDENSE D E MINERAÇÃO .} 

ATESTADO 

Atestamos a quem interessar possa, que a empresa MACIEL CONSULTORES S/S LTDA - EPP, in~crita no 

CNPJ nO 10.757.529/0001-08, com sede na Av. Bastian, nO 366, no bairro Menino Deus, na cidade de 

Porto Alegre/RS, CEP 90.130-020, prestou a COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM, 

sociedade de econom ia mista estadual, inscrita no CNPJ sob o n° 92.724.145/0001-53, serviços de 

Consultoria e Assessoria Contábil e Tributária, referente ao ano de 2012. 

Contrato: 08/2010, com vigência e.execução de 19/02/2012 a 19/ 02/2013. 

Foi utilizada uma carga horária de 2.640 horas para execução dos seguintes serviços: 

ESCOPO DOS SERViÇOS: • 
Prestação de serviços de consu ltoria e ass~ssoria tributária e contábil, sem subordinação direta a 

Contratante, de acordo com as disposições gravadas neste instrumento: 

1-Prestação de serviço com ênfase em IRRF, PIS, COFINS, ISSQN, INSS sobre a contratação de serviços; 

2 - Elaboração das seguintes informações: 

a) Demonstrativo de· Apuração de Contribuições Sociais - DACON (EFD-Contribu ições) ; 

b) Prestação de serviços com ênfase em DCTF - DCTF; 

c) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ; 

d) Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF; 

e) Declaração do ISS; 

f) Pedidos de Restituição, 'Ressa rcimento e Compensação da Receita Federa l - PERD/COMP; 

g) Livro de Apuração do Lucro Real- LALUR; 

h) Cá lculo mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Socia l 

sobre o Lucro Líquido - CSLL. 

3 - Prestação de serviços com ênfase em SPED CONTABIL; 

4 - Prestação de serviços com ênfase em SPED CONTRIBUiÇÕES; 

5 - Prestação de serviços com ênfase em SPED FISCAL; 

6 - Repasse de conhecimento profissional para o pessoal da CRM lotado na Divisão de Contabilidade, nas 

seguintes áreas: Tributos Federais, Tributos Estaduais, Tribuios Municipais, 

Declarações Federais, Estadua is e Municipais;, 

7 - Assessoramento na parametrízação e manutenção dos livros fiscais a serem gerados no sistema 

ClGAM; 

Rua Bolafogo 610 - Porto Alegre RS Brasil - CEP: 90150-050 - Fone:+55 Oxx51 3235.6000 



, , ~CRM 
. \-;,,~~ \'" COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO 

. 8 - NF-e (nota fiscal eletrônica), CT-e (conhecimento de t ransporte eletrônico), CF-e (cupom fiscal 

eletrônico), NFS-e (nota fiscal de serviços eletrônica) checagem do XML (arquivo digital), validação, 

manifestação, enfim todos procedimentos previstos em legislação; 

9 - Parametrização e contabilização da fo lha de pagamento, provisões de férias e décimo, terceiro 

salário; 

10 - Prestações de serviços com ênfase em ICMS; 

11- Conciliação em geral: clientes, fornecedores, da folha de pagamento, provisões e impostos; 

12 - Consu ltoria tr ibutária em todos aspectos concernentes ao cumprimento de obrigações tributárias 
, , 

principais e assessórias, assim como ao planejamento tributário da Companhia; 
~ 

1? - Assessoramento em outras atividades que se fizerem necessárias na área contábil; 

Os serviços foram prestados de acordo com as Normas pertinentes do setor, Normas Internacionais de 

<Bntabilidade (IFRS) e. demais normativos legais, cumprindo plenaruente as exigências contratuais 

\ qu~nto à qualidade e prazos. 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: 

- Roger Maciel de Oliveira -
, 

- Gedeão dos ;;antos Fagundes-

CRC/RS 071505/0 - Responsável Técnico 

CRC/R5 068479/0 - Contador 

Declaramos que a COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO - CRM, fundada em 10 de maio de 

1973, inscrita no CNPJ sob nO. 92.724.145/0001-53, é uma sociedade de economia mista, sendo sua , 
principal atividade a extração de carvão minera l. 

A CRM possuía um quadro de 429 funcionários, e a seguinte posição financeira em 31/12/2012: 

Valores em milhares de reais 
Ol li! 
"O " J!! 

Ativo Total: R$ 370.270 ro . </) 
w 
O-]2 o r.:s LC). 

E Capita l Social: R$ 251.465 :õ -g ..,-. 

C1l "5 (\) <::> .J 
Cf) - u C'-I Patrimônio Líquido: R$ 277.118 r.: <::> O <li () O O >-

Receita Total: R$ 158.665 0() Ü u c lB. 
Q) f\) !U 
U ;;J Ul "!.J .r M 
16 tO: ;-:C 

~ ~\j ü , N") 

'''''"r;;Z'7;1T:t -
c ~ a:: <= o r,-. 

" 
N 

"5 
~. u o o a> r.z o .v IX: c <" ~ "-

~~ 
;o O~ Cl) 

Cintia Micheloto Sch in n t?;~ '" 

j ". 
~~ . (,? C) '" :> 

Gerente Contábil 
__ "'co O 

E:j .~Jj 
CPF 763.863.410-15 <l; ..!lL~ c.'!: 

Rua Botafogo 610 - Porto Alegre RS Brasil - CEP:90150-050 - Fone :+55 Oxx51 3235.6000 
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO 

, ' 
ATESTADO 

, . 

, Atestamos a quem interessar possa, que a empresa MACIEL CONSULTORES S/S LTDA - EPP, inscrita no 

CNPJ nQ 10.757.529/0001-08, com sede na Av. Bastian, nQ 366, no bairro Menino Deus, na cidade de . . 
Porto Alegre/RS, CEP 90.130-020, prestou a COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM, 

sociedade de economia mista estadual, inscrita no CNPJ sob o n° 92.724.145/0001-53, serviços de 

,Consultoria e Assessoria Contábil e Tributária, referente ao ano de 2013. 

Contrato: 08/2010, com vigência e execução de 19/02/2013 a 18/02/2014. 

Foi utilizada uma carga horária de 2.640 horas para execução dos seguintes serviços: 

ESCOPO DOS SERViÇOS: • 
Prestação de serviços de consultoria e assessoria tributária e cpntabil, sem subordinação direta a 

Contratante, de acordo com as disposições gravadas neste instrumento: 

1- Prestação de serviço com ênfase em IRRF, PIS, COFINS, ISSQN, INSS sobre a contratação de serviços; 

2 - Elaboração das seguintes informações: ' 

a) Demonstrativo de· Apuração de Contribuições Sociais - DACON (EFO-Contribuições) ; 

b) Prestação de serviços com ênfase em DCTF - DCTF; 

c) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ; 

d) Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF; 

e) Declaração do ISS; 

.f.) Pedidos de Restituição, 'Ressarcimento e Compensação da Receita Federal - PERD/COMP; 

g) Livro de Apuração do Lucro Real- LALUR; 

h) Cáfculo mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contrib~ição Social 

sobre o Lucro Líquido - CSLl. 

3 - Prestação de serviços com ênfase em SPED CONTABIL; 

4 - Prestação de serviços com ênfase em SPEÓ CONTRIBUiÇÕES; 

5 - Prestação de serviços com ênfase em SPED FISCAL; 

6 - Repasse de conhecimento profissional para o pessoal da CRM lotado na Divisão de Contabil idade, nas 

seguintes áreas: Tributos Federais, Tributos Estaduais, Tributos Municipais, 
~ 

Declarações Federais, Estaduais e Municipais; 

7 - Assessoramento na parametrização e manutenção dos livros fiscais a serem gerados no sistema 

CIGAM; 

Rua Botafogo 610 - Porto Alegre RS Brasil - CEP:90150-050 - Fone:+55 Oxx51 3235.6000 
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, 8 - NF-e (nota fiscal eletrônica), CT-e (conhecimento de .transporte eletrônico), CF-e (cupom fiscal 

eletrônico), NFS-e (nota fiscal de serviços eletrônica) checagem do XML (arquivo digital). validação, 

manifestação, énfim todos procedimentos previstos em legislação; 

9 - Parametrização e contabilização da folha de pagamerto, provisões de férias e décimo, . terceiro 

salário; 

10 - Prestações de serviços com ênfase em ICMS; 

11- Conci liação em geral: clientes, fornecedores, da folha de pagamento, provisões e impostos; 

12 - Consultoria tributária em todos aspectos concernentes ao cump'rimento de obrigações tributárias 

principais e assessórias, assim como ao planejamento tributário da Companhia; 

13 - Assessoramento em outras atividades que se fizerem necessárias na área con,tábi/; 

Os serviços foram prestados de acordo com as Normas pertinentes do setor, Normas Internacionais de 

Contabilidade (IFRS) e demais normativos legais, cumprindo plena~nte as exigências contratuais 

quanto à qualidade e prazos. 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: 

- Roger Maciel de Oliveira-

- Gedeão dos Santos Fagundes-

CRC/RS 071505/0 - Responsável Técnico 

CRC/RS 068479/0 - Contador 

Declaramos que a COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO - CRM, fundada em 10 de maio de . , 
1973, inscrita no CNPJ sob nO. 92.724.145/0001-53, é uma sociedade de economia mista, sendo sua 

principal atividade a extração de carvão mineral. 

A CRM possuía um quadro de 393 funcionários; e a seguinte posição financeira em 31/12/2013: 

Ativo Total: 

Capital Social: 

Patrimônio Líquido: 

Receita Total: 

. Valores em milhares de reais 

R$ 371.647 

R$ 251.465 

R$ 278.123 

R$ 171.672 ..... 
Porto Alegr ~,19 de fe~7rdi1015 . 

ICheoJsfh~ 
Gerente Contábil 

CPF 763.863.410-1S 

Rua Botafogo 610 - Porto Alegre RS Brasi l - CEP:90150-050 - Fone: +55 Oxx51 3235.6000 



MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa MACIEL CONSULTORES S/S 
Ltda. - EPP, sediada à Avenida Bastian, 366, Bairro Menino Deus, CEP 90130-020, 
no Município de Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nO 10.757.529/0001-08, 
vem prestando desde 09 de junho de 2014, até a presente data, através do Contrato 
de Prestação de Serviços nO 27/2014, serviços de assessoria contábil. 

I. Atividades: Liquidação de notas fiscais 

a) controle de recebimento e tramitação interna de notas fiscais e faturas; 
b) assessoria aos fiscais de contrato na liquidação das despesas, através da 
conferência de valores de notas fiscais, faturas e de ordens de serviços a 
elas anexadas, à luz das propostas de preços em vigor, conforme o caso; 
c) conferência da documentação anexa às notas fiscais/faturas; 
d) conferência dos cálculos de dedução de tributos a serem retidos na 
fonte; ..... . 

e) registro e controle de quantidades utilizadas nas contratações para 
subsidiar decisões gerenciais, bem como para nortear novas contratações, 
aditamentos para reduzir ou ampliar os quantitativos ou rescisões 
contratuais. 

11. Atividade: Análise contábil de pedidos de repactuação, reajuste e 
reequilíbrio econômico-financeiro (também se aplica às novas 
contratações) 

a) conferência das planilhas apresentadas pelas empresas; 
b) correção das planilhas apresentadas pelas empresas; 
c) conferência dos percentuais de reajuste apresentados; 
d) comparação de preços encontrados em pesquisas de preços através de 
planilhas e gráficos. 

111. Atividade: Processos de reposição ao erário 
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~ivado no CRC/OF, nos le!mos da Lei n' 
8.666193, com redação dada pela Lei n' 8.883194. 

Brasllia-DF, d <; I Q;L I 1. , c:; 



a) cá lculos de montantes a serem devolvidos; 

b) conferência/auditoria contábil de notas fiscais e ordens de serviços 

pagas; 
c) cálculos de glosa de pagamento para repor recursos ao erário. 

IV. Atividade: Processos de penalização 

a) cá lculo de multas a serem aplicadas a empresas; 
b) aná lise de cá lculos apresentados pelas empresas em defesa prévia ou em 
fase recursal das penal idades. 

V. Atividade: Planejamento quantitativo de novas contratações 

a) cá lcu lo da média de itens consumidos em contratos anteriores; 
b) cá lculo estimativo de itens a serem consumidos em contratações 
inéditas. 

Atestamos ainda que a referida empresa vem cumprindo a contento com todas 
as obrigações assumidas não havendo, até o presente momento, nada em nossos 
arquivos que desabone sua capacidade técnica e/ou gerencial. 

" 

Brasília/DF, 23 de Fevereiro de 2015. 

i ~ 00 394 536/0006-43 ., 
Ministério daa RetaçOes Ext8r\oreS 

DivisA0 de SeIviços Gerais 
Esplanada dos Mlni8t6rk>8 81. H 

CEP 70170-090 

BRASILlA- DF 
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I ATESTADO 

Atestamos a quem interessar possa , qU,e a empresa Maciel Aud itores e 
Consu ltores S/S Ltda, CNPJ 10,757,529/0001-08 , prestou ao Conse lho , , , 

Regional de Engenharia , Arquitetura e Agronomia do Estado do Parana 
(CREA-PR), referente ao ' exerciç io de 2009, serviços de apoio técnico 
especializado. 

Detalhamento dos serviços prestados: 
Na área contábi l: , 
1. Anál ise dos valores de receiia e despesa á vista dá d0cumentação própria , 
comparando com d constante nas demonstrações fi llance,i ras e contábe is; : 
2, Anál ise ,da execução orçamentária comparativamente entre o orçado e o 
executado; . , 
3, Empenhamento da despesa de acordo com a Lei 4,320/64 ; 

, I 

4, Verificação dos vàlores consignados em Restos a Pagar, tanto ,inscrição 
como baixa ; . 
5, Análise dos itens consignados tanto ,no At ivo como no Passivo do Balanço 
Patrimon ial; 
6, Anál ise e aferições da conf iabilidade das informações geradoras dos 
reg ist ros contábeis das receitas, despesas , consignações e outras que fazem 
parte do bolet im barlcário; , 
7. Verificação dos Controles internos do Departamento; 
8, Anál ise do Balanço Financeiro ;' 

Na á:rea finance ira: 
, 1, Anál ise do controle de entrada e saída de numerário; 

2, Anál ise da conci liação bancária ; 
3, Análise das operações refe rentes a ap'ticações financeiras; 
4, Análise da sistemática de pagamentos uti lizada; 
5, Análise 1:10 ' controle de rece ita observando as deduções das despesas' 
bancárias /' 

, 6, Aná lise dos critérios de concessão e prestação de contas (prazos, normas 
ele) dos suprimentos de fundos e legalidade dos documentos de despesas 
awesentados, 

, 
Na área de Pessoal : 
1, Verificação do cumprimento da legislação trabalhista quanto á admissãO, 
de'missão, concessão de férias, pagamento de décimo terceiro salário, 
pagamento de horas extras, consignações em folha de pagamento, ,salário 
família e obrigações patronais (INSS, ISS, IRRF, PASEP), inclusive: ) 
l, 1 , Benefícios (Vale-transporte, Auxílio-a limentação, Assistência médica e 
odontológica, Auxíl io Creche);' , 
1,2, Cumprimento das normas regulamentadoras do MTE: 
a) PPRA - Programa de P(evenção de Riscos Ambientais; 
b) PCMSO - Programa de Controle Médico e Saude Operacional ; 
c) PPP - Perfil Prôfissiográfico Previdenciário; " rQ/ 

[9] C.~&~~!l . r 
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d) C IPA - Comissão Interna de Prevenção de ACidentes; 
e) Cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho ; 
f) GFI P, RA IS, GACEG; 
g) Plano de Cargos e Salários. 

Na área administrativa: 
1. Verificação 'do atend imento .da legislação no que se refere às compras, 
contratação . de serviços, análise dos processos licitatórios, modalidade 
utilizada, dispensas e aquisições efetuadas diretamente Ou p0r me io de 
Supiimento de FundQs; i 
2. Verificação dos mecanismos de aq uIsição de passagens aé reas e o 
pagamen'to de diárias, ' - . . 
3. Ve ri ficação da uti lização, manutenção e abastecimento de veícu los; 
4. Verif icação do e'stoque de mate riais em almóxarifado, movimentação 
oco rrida e o inventário finaido eXeícicio; 
5. Verificação dos bens móveis e imóveis, inventário fís ico , 'termos de 
responsabi lidade e a respectiva compatibi lização com .os reg istros contábe is. 
Elaboração de re latório trimestra l circunstanciado e conc lusivo. das análises 
realizadas e a situação encontrada ; 
Elaboração de comentá rios sob,re as demonstrações contálDeis e finance iras 
que compreendem : 
1. Balancete de Receita e 'Oespesa; 
2. Balanço Financeiro; 
3. Balanço Patrimonial ; 
4. Demonstração do resul tado do exe rcício. 
Eláboração dé sugestões sobre práticas e controles in ternos, ressaltando as 
principais deficiências; 
Elaboração de parecer forma'l dos audito res sobre .as demonstrações acima 
re feridas; . 
Emissão de Certificado de Audi toria; 
Declaramos ainda que o saldo patrimonial do CREA-PR em 31. 12.2009 é de 
R$ 29.373.485,65 (vinte e ,nove milhões, trezentos e se tenta e três mi l;, 
quatrocentos e oitenta e cinco reais e ses~enta e cinco céntavos) , 

Com. re jação élOS serviços acimá participar.am os seguintes profissionais: . 
- Roger Maciel de Ol ive ira - Responsável Técnico 

" - Nai.ro Tadeu de Olive ira Santos, - Gerellte de Audi toria 
- SCllange Martinechen Si lva - Assistente de Auditoria 
- Maria Roseli Nunes - Aud itora \ 

Curi tiba/PRo 02 de m 
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

A TE STADO 

Atestamos a quem interessar possa. que a empresa Maciel Audit.ores e Consultores S/S 
Ltda. inscrita no CNPJ 10.75"7529/0001-08, com sede na Rua dos Andradas. n" 943 sala 
1605, no centro de Porto Alegre. RS. CEP 90020-005 prestou a CONSELHO REGIONAL 
DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO .- CREAlRJ, serviços de 
Auditoria nas Demonstrações contábeis do Exercício do Ano de 2011 . conforme contrato 
de N° 1,057/11 no período de 12 meses a contar da data de assinatura do contrato em 05 
de Agosto de 2011 . 

Atividades desenvolvidas ' 

a) Na área contábil . Análise dos valores de receita e despesa â vista da documentação 
própria, comparando com o constante nas demonstrações financeiras e contábeis . 
análise da execução orçamentária comparativamente entre o orçado e o executado. 
verificação dos valores consignados em Restos a pagar. tanto inscrição como baixa. 
análise dos itens consignados tanto no Ativo como no PassIvo do Balanço Patrimonial 
e Análise do Balanço Financeiro. 

b) Na área financeira, Análise do controle de entrada e saída de numeráno, análise das 
operações referentes a aplicações financeiras, análise da sistemática de pagamentos 
utilizada e análise do controle de receita observando as deduções das despesas 
bancárias definida pela Decisão do Confea de n" CD-1845/98, de 25i09/1998. 

c) Na área de pessoal. verificação do cumprimento da legislação trabalhista quanto à 
admissão, demissão, concessão de férias, pagamento de décimo terceiro salário, 
pagamento de h~ràs extras, consignações em folha de pagamento, salárío família e 
obrigações patronais (INSS, ISS. IRRF. PASEP),lnclusive beneficios (Vale-transporte, 
Auxílio-alimentação. Assistência médica e odontológica , Auxilio Creche). 
Cumprimentos das normas Regulamentadoras do MTE, PPRA - Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO - Programa de Controle Médico e Sallde 
Operacional . PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário . CIPA - Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes, Cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho Plano. GFIP. 
RAIS. GACEG e Plano de Cargos e Salários, 

d) Na área adrmnistrativa . verificação do atendimento da legislação no que se refere às 
compras , contratação de serviços, análise dos processos licltatónos, modalidade 
utilizada, dispensas e aquisições efetuadas diretamente ou por meio de Suprimento de 
Fundos e Juntamente a verificação dos mecanismos de aquisição de passagens 
aéreas e o pagamento de diárias , do estoque de materiais em almoxarifado, 
movimentação ocorrida e o inventário final do exercicio, utilização, manutenção e 
abastecimento de veiculas e dos bens móveis e imóveis. inventário físico. termos de 
responsabilidade e a respectiva compatibilização com os registros contábeis, 

e) Na área institucional . Composição do Plenário. AtiVidades do Plenário. CompOSIção da '1-
Diretoria - livro posse. 
Hua Buenos Aires r," 40 - Centro PM3X. (21) .2 ·1 7~-2000 www crea .. rj .oig.br 
Hlo de Janeiro .- HJ - 20070-022 CENTRAL DE HELACIONAMENTO. (21 ) 21 79-2007 crea·rJ@creéHi 0'9 Or 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO '" CREA-RJ 

Os serviços foram realizados com a emlssao de relatório e pareceres de Auditoria 
obedecendo ao disposto na Legislação que rege o sistema bem como a aplicável às 

entidades de mesma natureza, e as demonstrações financeiras foram elaboradas em 
obediência aos Preceitos da Lei nO 4.320, de 17 Março de 1964. 

Profissionais Envolvidos: 

• Roger Maciel de Oliveira - Responsável Técnico ' 

• Maria Galdina de Paula Marques - Supervisora • 

- Caetano Almeida Motta - Supervisor 12 s. 

- Eduardo da Silva Dias - Auditor -

· Fabiano Souz.a da Luz- Auditor Assistente -

Declaramos que a Empresa é uma autarquia dotada de personal idade jurídica de direito 
público , com um quadro de 403 funcionários, com a seguinte posição financeira em 
dezembro de 2011 : . '. 

Ativo Total : 
Patrimônio Liquido: 
Receitas Correntes: 

R$ 54.1 53.581 .80 
R$ 26.373.338.92 ( a descoberto) 
R$ 49.604 .721 ,83 

Rio de Janeíro/RJ , 23 de Abril de 2012 . 
REGISTRADO NO CRC·RJ, NOS 

TERMOS DA LEI N° 8G6GJ93 

Roa Buenos Ares nO 40 .. Centro 
RIO de .Janelro - RJ - 20070-022 

Norma Ris~e Oliveira 
CRC/RJ~t~c 145iO.1 

CPF 006.742 .157-10 

-_.~ 

COM RE . ·çÁO OA:JDÃ". LA 
LEI N<1 ./l31M . 

RJ. 02 O .. ~'. 2sct2.. - .-;;;to...--" ~ 

PA8X: (21) 2H9·2000 www crea -r) .org .br 
crsa·· r,@crS'l-rj .or9 .br CENTRAL DE RELACiONAME NTO' (21) 2119-7001 





CREMESP 
ATESTADO 

Atestamos a quem interessar possa , que a empresa MACIEL CONSULTORES E 

AUDITORES S/A - LTDA, CNPJ nO 10.757 .529/0001-08, com Rua dos Andradas, 

943, sala 1605, Centro, na cidade de Por1o Alegre/RS, CEP 90.020-005, prestou ao 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Autarquia 

Federal instituída pela Lei Federal Lei nO 3.268/57, inscrito no CNPJ/MF sob nO. 

63.106.843/0001 -97, com sede na Rua da Consolação, 753 - 6° andar - Centro 

01301-910 São Paulo/SP, serviços de Audítoria Independente, referente ao 

exercicio de 2014. 

Contrato: 12.00.666 - Segundo termo Aditivo, com vigência de 25/04/2014 a 

24/04/2015. 

Período de execução dos trabalhos: 25/07/2014 a 06/03/2015. 

Foi utilizada uma carga horária de 700 horas para execução dos seguintes serviços: 

DO OBJETO: 

- Revisão Limitada das demonstrações contábeis trimestrais do exercicio de 2014; 

- Auditoria das demonstrações contábeis referentes ao exercício financeiro a ser 

encerrado em 31 de dezembro de 2014; 

- Auditoria dos Controles Internos; 

- Acompanhamento do inventário físico dos estoques; inspeção física dos bens do 

imobilizado e exame da documentação relativa ao imobilizado; controle de utilização 

de veículos; 

- Exame da folha de pagamento; auditar os processos de admissões e demissões, 

controle de recolhimento de obrigações sociais, tais como INSS, IRRF, Pis/Pasep 

etc., consignações em folha de pagamento e outros, bem como o controle interno da 

divisão, com abrangência no controle de pagamentos de horas extras, faltas, 

atestados médicos e abonos de faltas;·e demais normas 'trabalhistas; 

- Exame dos processos licitatórios (compras e contratações de obras e serviços); 

exame dos contratos firmados com fornecedores e prestadores de serviços. 

Os serviços foram realizados de acordo com o estabelecido na Lei n.o 4.320/1964, 

Normas Brasileiras de Contabilidade, convergidas às Normas Internacionais de 
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~lCONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DO ESTADO DE SÁO PAULO 

CRCSP 

Arquivado 110 C RC-SP IIOS termos da Lei 
n' 8666 de 21 junho de 1993, com redação 

dada pela Lei li' 8883 de 08 de junho de 1994. 

7872 

São Paulo/ O 5. 

1 } aléria Va~a de q:'\9iíos Pinezi 
Chefe do DeNfo. deJA tcndimcnto 



CREMESP 
Contabilidade Pública aplicável ao CREMESP. Foram executados conforme prazos e 

especificações estabelecidas em contrato. 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: 

- Rosangela Pereira Peixoto - CRC-RS 065932/0 - Responsável Técnico 

- Roger Maciel de Oliveira - CRC/RS 071505/0 - Responsável Técnico 

- Ana Cláudia dos Santos Sturza - CRC/RS 066310/0 - Supervisora 

- Rui Leme Padilha - CRC/SP 096894/0 - Auditor Sênior 

- Urbano Franca Filho '- CRC/SP 16'1533/0 - Auditor 

- Priscila Ferreira Batista dos Reis -CRC/RS 297790/P - Auditora 

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) é uma entidade 

de direito público, criada com o advento da Lei nO. 3.268, de 30 de setembro de 1957 e 

regulamentada por meio do Decreto nO. 44.045, de 19 de julho de 1958. A instituição 

tem como finalidade principal a supervisão da ética profissional ao mesmo tempo em 

que atua como órgão julgador e disciplinador da classe médica. Cabe ao Cremesp 

zelar e trabalhar pelo desempenho ético da medicina e pela imagem da profissão e 

dos que a exerçam legalmente. 

O CREMESP possuía um quadro de 378 funcionários e a seguinte posição financeira 

em dezembro de 2014: 

Valores em milhares de Reais 

Ativo Total 

Patrimônio Líquido 

Superávit no Exercício 

R$ 

R$ 

R$ 

134.186 

115.057 

27.345 

São Paulo/SP, 20 de março de 2015. 

®~A~S~~ 
Gerente Financeiro 

CPF: 257.941.728-19 
CRC 1 SP246.150/0-9 

Rua da Consolação, 753 - Centro 
CEP 01301-910 São Paulo - SP 

FONE: (11) 3017-9389 - FAX: (11) 3123-8727 www.cremesp.org.br 
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