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RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

À Diretoria e Conselheiros 

Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Maranhão – OAB/MA 

São Luís – MA 

 

INTRODUÇÃO 

 

1. Revisamos as informações financeiras publicadas com base nos 

relatórios contábeis disponibilizados pela administração da OAB/MA, as 

quais compreendem o período de 01/01/2017 a 31/12/2017. 

 

METODOLOGIA APLICADA 

 

2. Essa revisão consistiu na realização de aplicação de procedimentos 

analíticos e de outros procedimentos de revisão, como seleção e 

inspeção de documentação comprobatória de registros contábeis. 

 

 RESPONSABILIDADES  

 

3. É de responsabilidade da Administração deste órgão que apresentem 

de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Instituição, 

bem como os critérios contábeis e financeiros para apresentação 

dessas informações a sociedade. 

 

4. A responsabilidade do auditor consiste em expressar uma opinião 

profissional e independente, baseada no exame das informações 

financeiras. 

DAS ANÁLISES 
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5. O exame a que procedemos foi efetuado através de cruzamentos com 

informações contábeis e inspeção documental avalizando com uma 

razoabilidade satisfatória as informações aqui publicadas. 

 

6.  A classificação das informações financeiras não representa 

obrigatoriamente a mesma disposição do Plano de Contas da 

contabilidade. 

 

7. Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base aceitável 

para expressão da nossa opinião. 

 

ASSUNTOS RELEVANTES 

 

8. Os adiantamentos diversos encontrados nas rubricas do Ativo, referem-

se a valores como: repasses as subseções, fornecedores (obras) e a 

servidores. Desse ponto merece atenção e destaque o fato de que a 

prática deste órgão, em relação as subseções, é que os valores 

repassados são condicionados ao recebimento da prestação de conta 

do repasse do mês imediatamente anterior. Os saldos encontrados em 

31/12/2017 foram baixados nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, 

mediante ao recebimento da prestação de conta das respectivas 

subseções. No que se relaciona a adiantamentos a fornecedores e 

servidores, os valores antecipados foram descontados no pagamentos 

das faturas apresentadas por estes por meio de medições, conforme 

contrato firmado, não ocasionando prejuízo a esta instituição. Por fim, o 

saldo relativo aos servidores, refere-se a adiantamentos para realização 

de  atividades tais como viagens, foram devidamente prestado conta 

ou devolvidos ao cofre da Seccional, novamente, sem prejuízo à 

instituição.  
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9. O resultado operacional para o exercício de 2017 demonstra que a OAB 

Maranhão encerrou o exercício com um superávit financeiro (SF= 

disponibilidades-obrigações à pagar) de R$ 387.715 ( trezentos e oitenta 

e sete mil e setecentos e quinze reais, conforme evidenciado no 

demonstrativo das Variações Patrimoniais. Acrescenta-se também, que 

nesse exercício as despesas de capital representaram 11% da Receita 

Efetivamente Arrecadada. 

10.  Utilizando da técnica de inspeção documental, verificamos o contrato 

com a empresa responsável pela obra da subseção de São João dos 

Patos, a MCP Construções e Serviços Ltda, ao qual expressa que o 

mesmo deverá se manter fixo e irreajustável. De fato não houve reajuste 

nos preços planilhados e contratados, e sim aditivo contratual 

relacionado a serviços extras, conforme evidenciado em ata de reunião 

no dias 08 de janeiro de 2018, com a devida justificativa técnica para 

tais. Frisamos que a auditoria contábil se atém a formalidade da 

documentação e a relação com as informações financeiras e 

contábeis, eximindo-se aqui, de qualquer detalhamento técnico 

relativo a obra citada nesse contrato. 

11. Por fim, verificamos que os lançamentos realizados na conta CAIXA são 

decorrentes da venda de material da loja de advogado. Os ajustes 

nessa conta são realizados manualmente.  

 

OPINIÃO  

 

12. Em nossa opinião, as referidas informações financeiras apresentam de 

forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente 

relevantes, a posição financeira de receita e despesas da OAB/MA em 

31/12/2017. 
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São Luís, 21 de setembro de 2018. 

 

 

 André Luiz Siqueira Santos 

           Contador CRC 01114-O-0 

 

 


