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Relatório: 078/2013 
Exercício: 2012  
Termo de Cooperação Técnica e Financeira - TCTF: 064/2012 
Unuidade Gestora Microrregional – SOCIEDADE DE APOIO SOCIO AMBIENTALISTA E 
CULTURAL - SASAC 
Data de envio relatório: 08/11/2013 
 
 
Em att. Ilmos.(as) Srs. (as): 
 

Antônio Carlos S. de Santana Presidente  

Eduardo Santos Rodrigues Coordenador  

Valdirene Alves Santana Santos Gerente  
    
Responsáveis pelo acompanhamento do Programa Um Milhão de Cisternas – P1MC da 
Sociedade de Apoio Socio Ambientalista e Cultural - SASAC. 
 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 

Apresentamos os resultados decorrentes do trabalho de auditoria correspondentes ao 
período de Junho a Dezembro/2012, referentes ao P1MC - MDS, realizado entre os  dias 04 à 
07 de fevereiro de 2013. 
 
O presente relatório foi dividido em quatro partes: 
 

I. Escopo do trabalho 
II. Resultado dos exames da auditoria da AP1MC  

III. Conclusão do trabalho 
IV. Anexos I, II  e III 

 
Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

julgados necessários. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Andrea Lima 
Auditoria Interna AP1MC 
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PARTE I – Escopo do Trabalho 
 
 Os trabalhos de auditoria foram realizados por amostragem, analisando documentação 
do período de 18/06/2012 a 31/12/2012, do Programa Um Milhão de Cisternas, financiador 
MDS, tomando como base para nosso trabalho o relatório de registro de gastos realizados do 
SIGANet.  Este relatório contempla as seguintes áreas: 
 
1.   Registro: Examinar os Termos de Cooperação Técnica e Financeira do período 

correspondente ao TCTF entre a UGM Sociedade de Apoio Socio Ambientalista e Cultural - 
SASAC e a AP1MC.  

2. Área Financeira: Analisar a movimentação financeira na conta específica do P1MC, 
mediante verificação dos extratos bancários da conta aberta destinada ao programa e da 
documentação. 

3. Processos de Compras: Analisar por amostragem a documentação relacionada aos 
Processos de Compras, Obras e Serviços realizados para execução do P1MC pela Sociedade 
de Apoio Socio Ambientalista e Cultural - SASAC. 

4. Área Trabalhista: Revisar por amostragem os cálculos dos tributos incidentes sobre folha 
de pagamento dos funcionários contratados para execução do P1MC. 

5. Prestadores de Serviço: Revisar por amostragem os cálculos dos tributos incidentes sobre 
prestadores de serviço para o P1MC. 

6. Contabilidade: Examinar os livros contábeis relacionados aos recursos oriundos do P1MC. 

7. Documentação apresentada: Analisar, por amostragem, a documentação contábil-
financeira no decorrer da execução do programa, com base no Sistema Integrado de 
Gestão e Auditoria – SIGA Net. 

8. Organização do arquivo contábil: Observar se a entidade preserva e organiza a 
documentação contábil-financeira referente ao P1MC de forma apropriada. 



Associação Programa Um Milhão 
de Cisternas para o Semi-Árido (AP1MC)  

Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA)
 

 
 
 
 
 

 
Rua Nicarágua, 111 – Espinheiro – Recife – PE  

CEP: 52020-190 – Fone: (81) 2121-7666 – FAX: 81 2121-7629 / 7624 
www.asabrasil.org.br / CNPJ: 05.080.329/0001-23 

3

PARTE II – Resultado dos Exames da Auditoria  

 
Dados Gerais sobre a UGM 
 
A SOCIEDADE DE APOIO SOCIO AMBIENTALISTA E CULTURAL, inscrito sob o CNPJ de nº. 
05.550.187/0001-10, está situada à Rua Antonio Manuel de Carvalho, 79 – Centro- Simão 
Dias/SE, Cep: 49.480-000. É uma Associação Civil, de direito privado, de caráter Sócio 
Ambientalista e Cultural sem fins econômicos, de utilidade pública estadual, de duração 
indeterminada e tem como finalidade defender e proteger o meio-ambiente e os recursos 
naturais, preservando áreas ecologicamente importantes, conservando a biodiversidade e 
estimulando a criação de unidades de conservação. 
 
Os objetivos da Instituição segundo o Art. 2º do seu Estatuto são: 
 

1. Estimular e desenvolver o pleno exercício de cidadania através da educação ambiental 
para melhorar a qualidade de vida da população; 

 
2. Estudar, pesquisar e divulgar as causas dos problemas ambientais e as possíveis 

soluções visando e desenvolvimento ecológico sustentável; 
 

3. Promover a assistência social beneficente nas áreas do meio ambiente, (ou também 
incluir: saúde, infância, adolescência e educação para pessoas carentes), difundir 
atividades educativas, culturais e científicas realizando pesquisas, conferências, 
seminários, cursos, treinamentos, editando publicações, vídeos, processamento de 
dados, assessoria técnica nos campos ambiental, educacional e sócio-cultural, bem 
como comercialização de publicações, vídeo, serviços e assessorias, programas de 
informática, camisetas, adesivos, materiais destinados a divulgação e informação 
sobre os objetivos da SASAC, desde que o produto desta comercialização reverta 
integralmente para realização desses objetivos, estimular a parceria, o diálogo local a 
solidariedade entre os diferentes segmentos sócios, participando junto as outras 
entidades de atividades que visem interesses comuns; 

 
4. Promover a conscientização do papel feminino na sociedade; 
 
5. Apoiar a agricultura familiar, desenvolvendo atividades organizativas e difusão da 

tecnologia apropriada ao modelo de agricultura alternativa (sem uso de agrotóxico e 
fertilizantes quimícos; 

 
6. Realizar intercâmbio com outras instituições para a promoção e divulgação de 

trabalhos realizados. 
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Composição da Diretoria 
 
O Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Executivo, Conselho Fiscal, Suplentes, foram 
eleitos, segundo Assembléia realizada em 25 de fevereiro de 2012 e Ata de posse conforme 
descrito abaixo:  
 

Nome Função 

Antonio Carlos Santos de Santana Diretor Presidente 

Ana Gardênia Santana Nascimento Diretor Financeiro 

Claudio Batista Santos Filho Diretor Executivo 

Ana Angélica Rocha e Silva Conselho Fiscal 

Glézio Souza de Santana Conselho Fiscal 

Geovan Bispo dos Santos Conselho Fiscal 

Paula Fernanda Correa de Andrade Suplente 

Ricardo Rocha Santana Suplente 

 
Notas:  
 

• A diretoria  tem um mandato de 02 (Dois) anos, conforme Ata da Assembléia Geral 
Ordinária, realizada em 25 de fevereiro de 2012; 

 
1 – Contratos da Entidade celebrados com a AP1MC 
 

1.1. - Dados do Termo de Cooperação Técnica e Financeira 

 
Observamos a existência do contrato entre a Sociedade de Apoio Socio Ambientalista e 

Cultural - SASAC e a AP1MC, válidos para o período correspondente a nossa análise.  
 

Termo de Cooperação Técnica e Financeira - TCTF Nº: 064/2012 
Vigência: 18 de junho de 2012 até 17 de janeiro de 2013. 
Valor: R$ 604.551,00 (Seiscentos e Quatro Mil, Quinhentos e Cinquenta e Um Reais).  
 

1.1.1 – Dados Bancários 

 
Financiador MDS 

 

Conta Corrente:  23.605-5 
Agencia:  2691-3 
Banco do Brasil 

 

 

2 - Área Financeira 

 

• O recurso repassado pela UGC foi aplicado ao objeto do TCTF entre a Sociedade de 
Apoio Socio Ambientalista e Cultural - SASAC e a AP1MC;  
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• O recurso quando não utilizado foi mantido aplicado em conta bancária, conforme 
recomenda o TCTF em sua cláusula nona. 

• O rendimento financeiro líquido acumulado até dezembro de 2012 é de R$ 494,50 
(Quatrocentos e noventa e quatro Reais e cinquenta Centavos). 

 

3 – Aplicação do Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços da AP1MC 

 
Analisamos todos os processos de compras realizados pela Sociedade de Apoio Socio 

Ambientalista e Cultural - SASAC, referente às aquisições de produtos e prestação de serviços 
do período auditado.  
 

3.1 – Consistências encontradas nos processos analisados: 

 

• As cotações possuem todas as condições comerciais exigidas no artigo 6º do 
Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços da AP1MC;  

• Evidenciamos a utilização de contrato para compras parceladas, conforme o art. 30º 
do Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços da AP1MC. 

• Os processos analisados apresentavam todos os documentos constantes no art. 4º do 
Regulamento de Compras da AP1MC; 

Orientamos que todas as compras de entrega parcelada ou pagamento parcelado, seja 
emitida uma Ordem de Fornecimento para cada Pagamento.  

 

3.2 – Inconsistências encontradas nos processos analisados: 

 

• Evidenciamos em alguns dos processos analisados, de valor superior a R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), que as CND’s Municipais foram emitidas em cópias não 
autenticadas. 

Recomendamos o cumprimento do Art. 10º do Regulamento de Compras, Contratação 
de Obras e Serviços  da AP1MC, parágrafo único. 

• Não verificamos, em alguns processos analisados, a evidência da verificação das 
Autenticidades das Certidões Negativas de Débito dos fornecedores para os processos 
acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

A verificação da autenticidade está prevista no texto da própria CND e é emitida nos 
“sites” correspondentes. Recomendamos o cumprimento do Regulamento de Compras, 
Contratação de Obras e Serviços da AP1MC. 

A Comissão de Compras foi nomeada através de Resolução nº 002/2012 datada em 
19/06/2012 sendo constituída por: Elaine Ribeiro Araujo, Felipe Rodrigues Santana, Antônio de 
Jesus Santos e como membro rotativo José Américo Santos Fontes com vigência de 
19/06/2012 até 19/06/2013. 
 
Nota: Realizamos a análise por amostragem dos processos de compras correspondentes ao 
período auditado e a relação dos processos analisados encontra-se no Anexo I deste 
relatório. 
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4 – Área Trabalhista   

 
              4.1 – Considerações Gerais: 

 

• Analisamos a folha de pagamento dos funcionários integrantes da equipe P1MC, bem 
como os encargos incidentes sobre os salários; 

 

• Analisamos o Livro Registro dos funcionários, empregados vinculados ao projeto, 
correspondente ao período auditado. 

 
4.2- Dados Levantados: 

 
4.2.1 – Relação dos Funcionários da Instituição 

 

FUNCIONÁRIO FUNÇÃO FOLHA PGTO. DATA ADMISSÃO SALARIO BRUTO 

Eduardo Santos Rodrigues Coordenador  19/06/2012 2.910,00 

Valdirene Alves Santana Santos Gerente ADM  19/06/2012 2.550,00 

Elaine Ribeiro Araújo Aux. Téc. Adm. 19/06/2012                       750,00 

Antonio de Jesus Santos Téc. De Campo 19/06/2012 1.563,00 

Felipe Rodrigues Santana Téc. De Campo 19/06/2012                    1.563,00 

 
4.2.2 - Análise da folha de pagamento: 

 

• Para fins de amostragem, analisamos os meses de junho a dezembro de 2012  da folha 
de pagamento dos funcionários pertencentes ao projeto;  
 

• Constatamos uso da planilha de detalhamento para pagamento de encargos referente 
aos custos de cada funcionário e prestadores de serviço, especificando todos os 
encargos recolhidos; 
 

• Não evidenciamos relação de parentesco entre a equipe do P1MC com membros da 
diretoria desta UGM; 
 

    
5 – Prestadores de Serviço 
 

• Analisamos os pagamentos realizados aos prestadores de serviços, bem como os 
encargos incidentes sobre estes; 

• Em nossa análise não constatamos incoerência nos cálculos dos encargos incidentes 
sobre os serviços prestados.  
 

O não recolhimento do imposto devido gera multas e juros por parte do órgão competente, 
que é de obrigação única e exclusiva da Organização, conforme claúsula sexta, alínea “e” do 
TCTF.   
 
Nota: Realizamos a análise por amostragem dos prestadores de serviços correspondentes ao 
período auditado e a relação encontra-se no Anexo II deste relatório. 
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6 – Contabilidade 
 

Atualmente o período societário da Sociedade de Apoio Socio Ambientalista e Cultural 
- SASAC é de 01/01/2012 a 31/12/2012 do ano corrente.  

 

6.1 - Considerações Gerais: 
 

• O contador responsável pela contabilidade da Sociedade de Apoio Ambientalista e 
Cultural - SASAC é Ana Maria de Jesus Santos, CRC  nº 005869/SE; 

 

• A contabilidade no ato da visita encontrava-se escriturada até o mês de 
novembro/2012, estando desatualizada com o projeto.  

 
6.2 - Dados levantados: 

 
6.2.1 – Consistencias evidenciadas na Contabilidade 

 

• Foi-nos apresentado o balancete, conforme solicitado, nos possibilitando analisá-lo; 
 

• O balancete enviado faz referência a conta de aplicação do projeto que a Instituição 
encontra-se executando; 

 
6.2.2 – Inconsistencias evidenciadas na Contabilidade 

 

• Na análise do balancete de novembro/2012, evidenciamos algumas diferenças entre a 
contabilidade e o SIGA NET NET, conforme anexo III. 

 
Solicitamos que haja uma verificação desses saldos, correção dessas divergências 

 

• Não foi possível verificar os valores totais gastos por componente e rubrica do projeto, 
visto que o plano de contas não trás subsídios necessários para esse tipo de análise. De 
acordo com o balancete é possível verificar apenas virificar o total gasto do projeto; 

 
Solicitamos que haja uma revisão no plano de contas de acordo com o Plano de 
Trabalho contratado entre a UGM e a AP1MC. 

 

• Evidenciamos que a contabilidade não foi  elaborada por fundos, conforme nossa 
orientação e legislação vigente para o terceiro setor; 

 
A contabilidade estuda o patrimônio das entidades e para os casos específicos do 
terceiro setor, quando se trata de recursos com restrição no qual a Organização 
possui obrigações de apresentar os resultados do projeto, esta precisa ser feita por 
fundos, ou seja cada projeto deve contemplar um Conjuntos de recursos de uma 
Entidade Contábil com contas Próprias que realizam atividades específicas para fins 
específicos. 
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• Evidenciamos os registros contábeis feitos para execução do projeto P1MC em contas 
de resultado, não transitando pelas contas patrimoniais, junto ao financiador. Daí 
porque é impróprio alocar os recursos de terceiros em contas de resultado; 

 
Solicitamos  que os recursos do projeto sejam reconhecidos mensalmente nas contas 
patrimoniais referentes ao projeto, por se tratarem de recursos recebidos do 
financiador, pelo qual somos responsáveis e devedores de posterior prestação de 
contas, sejam detalhadas e específicas para este fim, com a mesma nomenclatura 
das contas do SIGA NET (idêntico ao relatório resumo geral por natureza) 

 
Nota: Análise da Contabilidade correspondente ao período auditado encontra-se no Anexo 
III deste relatório. 
 
7 - Análise da Documentação Contábil/Financeira  
 

Foi analisada por amostragem, a documentação relativa ao período de Junho a 
Dezembro/2012 do P1MC - MDS.  
 

7.1 – Consistencias evidenciadas na documentação financeira 
 

• Todos os Cheques analisados são nominais ao favorecido; 
 

• Todos os documentos analisados são nominais a Instituição e possuem carimbo de 
vinculação; 
 

• Constatamos que os cupons fiscais em papel térmico são arquivados com suas 
respectivas cópias; 
 

• Evidenciamos a utilização da planilha de controle e uso dos veículos utilizados pelo 
projeto e encontravam-se atualizadas; 
 

• Verificamos indícios de conferências nos documentos analisados, os testes realizados 
em algumas notas não identificaram erros nos cálculos da documentação 
comprobatória das despesas; 
 

• Verificamos que fazem conferência das autorizações de emissão dos DANFE’s e NFS-
e’s; 

 
8 – Organização do Arquivo 
 

8.1 – Consistencias Gerais evidenciadas no arquivamento da documentação 
 

• A documentação correspondente ao P1MC encontra-se em ótimo estado de 
organização e conservação. 
 

• Constatamos que os cupons fiscais em papel térmico são arquivados com suas 
respectivas cópias. 
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• Os documentos são arquivados em pastas separadas, identificados por financiador e 
organizados na ordem do Relatório de Registro de Gastos – Conciliação de 
Documentos; 

 

• Evidenciamos a utilização das planilhas de controle do uso dos veículos preenchidas de 
forma adequada e atualizada; 

 

• Os documentos originais decorrentes dos pagamentos da área trabalhista (contra-
cheques e guias de encargos) encontram-se arquivados separadamente da 
documentação financeira, com cópia anexada.  

 
A documentação da área trabalhista deve ser arquivada separadamente, conforme 
indica o item 5.7 do Manual Administrativo-Financeiro da AP1MC e devem ser 
arquivadas durante 35 anos, como menciona o item 10 do referido manual. 

 
8.2 – Inconsistências gerais evidenciadas na Organização do Arquivo 

 

• Evidenciamos que o pagamento de pessoal e encargos encontra-se sem memória de 
cálculo.  

 
Recomendamos que os pagamentos referentes aos encargos sociais de pessoal e 
prestadores de serviços para o P1MC e P1+2 sejam acompanhados de planilha, com 
detalhamento do custo de cada funcionário e cada prestador de serviço e seu total 
pago pelo projeto.  
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Parte III - Conclusão do Trabalho 
 

1. De acordo com os nossos levantamentos, testes e análises documentais procedidas, 
concluímos que os controles internos atualmente mantidos pela UGM Sociedade de 
Apoio Socio Ambientalista e Cultural - SASAC são satisfatórios; 

2. Apesar de algumas fragilidades evidenciadas nos processos analisados, entendemos 
que, conforme regra, foram cumpridos os princípios que regem o Regulamento de 
Compras, Contratação de Obras e Serviços da AP1MC;  

3. Os encargos incidentes sobre folha de pagamento foram retidos e recolhidos 
tempestivamente; 

4. Os encargos sobre prestadores de serviços foram retidos e recolhidos; 

5. A contabilidade não feita de acordo com a legislação vigente referente ao terceiro 
setor. Evidenciamos também diferenças quando confrontada com os valores 
registrados no SIGANET, conforme anexo III. Solicitamos que haja uma verificação 
desses saldos e correção dessas divergências. 

6. Avaliamos que no geral a Sociedade de Apoio Socio Ambientalista e Cultural - SASAC 
tem procurado seguir as orientações da AP1MC em relação às práticas mais adequadas 
a execução financeira; 

7. Nos trabalhos realizados, não evidenciamos inidoneidade no uso dos recursos 
repassados pela AP1MC; 

8. No entanto, recomendamos que tomem as medidas cabíveis orientadas pela nossa 
equipe a fim de oferecer garantias satisfatórias para o Programa de Formação e 
Mobilização Social para Convivência com o Semi-Árido Brasileiro, quanto à efetiva 
execução do principal objetivo do programa, que é a preservação, o acesso, o 
gerenciamento e a valorização da água como direito essencial à vida e à cidadania, 
ampliando a compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária com o 
ecossistema na região do semiárido brasileiro, registrados através dos Termos de 
Cooperação Técnica e Financeira assinados entre as partes;  

9. Entendemos, por fim, que a Sociedade de Apoio Socio Ambientalista e Cultural - SASAC 
apresentou boa execução em nossa primeira visita. 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer pela cooperação e atenção que nos foram 
dispensadas no decurso de nossos trabalhos por todas as pessoas com as quais mantivemos 
contato. 


