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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
 
À 

Administração e o Conselho de Administração do 

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico – NDHE - Marabá 

Marabá – PA 

 

 
Examinamos as demonstrações contábeis do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico – 

NDHE –Marabá, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 

demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 

findo nessa data. 

 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 

os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Núcleo de Desenvolvimento Humano e 

Econômico – NDHE - Marabá em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os 

seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil. 

 

 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 

responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 

“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 

relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 

e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 

a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

 

  

Opinião 

Base para Opinião 
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Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais 

significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de 

nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre 

essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses 

assuntos. 

 

 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 

determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 

capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 

com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 

contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou 

não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

 
Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 

processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 

conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 

relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, 

não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 

decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 

Principais assuntos de auditoria 

 Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações  

 contábeis 

 Responsabilidade da auditoria nas demonstrações contábeis 
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possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 

com base nas referidas demonstrações contábeis. 

 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 

exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 

auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 

suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 

resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 

burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 

expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade. 

 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 

relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 

de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 

chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 

demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 

inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 

data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais 

se manter em continuidade operacional. 

 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 

as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e 

os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
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Comunicamos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 

planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 

deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

 

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as 

exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos 

os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 

independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 

 

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 

aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do 

exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos 

esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido 

divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que 

o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 

comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para 

o interesse público. 

 

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2019. 

 

 

 

Francisco Gonçalves de Albuquerque Júnior 
FAJ Consulting & Management 
CRCMG 075234/O-4 
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NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE MARABÁ 

Balanço Patrimonial 

Valores em R$ 

     

  31/12/2018  31/12/2017 

     

Ativo  10.813.039,85  11.698.475,22 

     

Circulante  633.222,49  1.531.552,25 

Banco Conta Movimento  432.874,63  (149,04) 

Aplicações Financeiras  162.264.86  1.531.701,29 

Empréstimo  38.083,00  - 

     

Não – Circulante  10.179.817,36  10.166.922,97 

Imobilizado  10.098.797,46  10.085.903,07 

     Bens em Operação  9.749.725,69  9.749.725,69 

     Móveis e Utensílios  156.487,00  156.487,00 

     Equipamentos e Utensílios Esportivos  7.200,00  2.200,00 

     Máquinas e Equipamentos Fotográficos  11.183,55  7.739,10 

     Computadores e Periféricos  30.057,12  25.607,18 

     Imobilizações em Andamento   173.109,94  173.109,94 

     (-) Depreciação Acumulada  (28.965,84)  (28.965,84) 

Diferido  81.019,90  81.019,90 

     

Passivo  10.813.039,85  11.698.475,22 

     

Circulante  169.527,10  371.616,02 

Fornecedores  6.871,81  25.326,81 

Obrigações Soc/Trabalhista/Previdenciária  100.990,28  74.473,11 

Obrigações Tributárias  13.945,62  31.677,97 

Provisões  1.005,17  55.138,13 

Convênios a Executar  -  185.000,00 

Empréstimos  46.714,22  - 

     

Patrimônio Social  10.643.512,75  11.326.859,20 

Superávit / Déficit Exercícios Anteriores  10.643.512,75  11.220.933,13 

Ganhos / Perdas  -  105.926,07 
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NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE MARABÁ 

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício 

Valores em R$ 

     

  31/12/2018  31/12/2017 

     

RECEITA OPERACIONAL  1.696.121,24  2.205.000,00 

Receita Doações de Pessoa Jurídica  1.696.121,24  2.205.000,00 

     

DESPESAS  (2.564.467,69)  (2.099.073,93) 

Despesas com Pessoal  (815.221,88)  (1.029.332,06) 

Encargos s/ Salários e Ordenados  (317.934,61)  (354.089,03) 

Benefícios Diversos  (69.115,86)  (82.094,51) 

Prestação de Serviços  (952.596,13)  (395.748,80) 

Despesas de Comunicação  (10.839,58)  (6.135,35) 

Despesas Mensais Fixas  (35.456,83)  (24.664,90) 

Despesas com Consumo  (96.753,00)  (5.914,00) 

Despesas com Bens  (3.210,04)  - 

Despesas com Viagem  (63.552,42)  (31.458,09) 

Despesas com Manutenção  (8.865,00)  (422,00) 

Propaganda/Publicidade/Brindes  (897,65)  - 

Despesas Gerais  (119.366,34)  (2.025,92) 

Rendimento s/ Operação Financeira  26.063,39  78.716,35 

Descontos Obtidos  350,00  - 

Despesas Tributárias  (86.570,60)  (241.163,62) 

Encargos Financeiros  (10.501,14)  (4.742,00) 

     

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO  (868.346,65)  105.926,07 
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NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE MARABÁ 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

Valores em R$ 

     

MOVIMENTAÇÔES    Superávit (Déficit) acumulado 

     

Saldo em 31/12/2017    11.326.859,20 

Ajuste de Exercício Anterior    185.000,00 

Déficit do Exercício de 2018    (868.346,45) 

Saldo em 31/12/2018    10.643.512,75 
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NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE MARABÁ 

Demonstração do Fluxo de Caixa 

Valores em R$ 

     

  31/12/2018  31/12/2017 

     

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais     

Resultado do exercício  (868.346,45)  105.926,07 

Fornecedores  (18.455,00)  (238.253,70) 

Obrigações Trabalhistas  37.774,55  (62.537,62) 

Encargos a Pagar  (11.257,38)  7.084,07 

Provisões Trabalhistas  (54.158,73)  33.990,60 

Provisões Tributárias  25,77  (85,16) 

Impostos e Contribuições a Recolher  (17.732,35)  1.291,03 

Valores a Receber  (38.083,00)  - 

Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais  (970.232,59)  (152.584,71) 

     

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento     

Variação das Aplicações Financeiras  1.369.436,43  396.506,63 

Variação do Ativo Imobilizado  (12.894,39)  181.227,12 

Caixa Líquido Aplicado em Investimentos  1.356.542,04  577.733,75 

     

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento     

Subvenções Econômicas  -  185.000,00 

Variação do Capital  -  - 

Outros Valores  46.714,22  - 

Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamento  46.714,22  185.000,00 

     

Redução Líquida dos Saldos de Disponibilidades  433.023,67  610.149,04 

     

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício  (149,04)  610.000,00 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício  432.874,63  (149,04) 

Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa  433.023,67  610.149,04 

     

 


