
CARITAS DIOCESANA
DE RONDONOPOLIS

CNPJ (MF) 03.435./143/000í-01

BAt"ANçO PATR|MONTAt

COMPARATIVO - 2O2l e 2020 em REAIS

HISTóRICO

ATIVO
ATIVO CIRCUTANTE

Disponibilidades
Caixa

Banco (Recursos LÍvres)

Banco (Recursos Restrição)
Aplicações Finan. (Rec. Livres)
Aplicações Finan. (Rec. Restrição)

Créditos a Receber em Curto Prazo
Almoxarifado

ATIVO NÃO CIRCUTANTE

Ativo Realizávela Longo Prazo
lnvestimentos

Participação em outras empresas
lmobilizado

Co nstruções/Edif ícios

Terrenos
Móveis e Utensílios
Máquinas e equipamentos
Computadores e Periféricos
Veículos
Construções em andamento
(-) Depreciação Acumulada

PASSIVO

PASSIVO CIRCUTANTE

Credores por funcionamento
Plano de saúde a pagar

PASSIVO NÃO ORCUIANTE

PATRIMÔNIO SOCIAT

Fundo lnstitucional
Fundo Social Próprio
Cota Capital/ Cooperativa SicrediSul MT
Superavit/Défi cit Acumulado
Ajuste de Exercícios Anteriores
Su perávit/Déficit Acum ulado
Superávit do Período

Nota
Explic.

VALORES EM RS

,1.L2.2021
6.973.065,48
4.319.rt03,99
4.O81.775,14

2.470,30
o,0o

268,24
3.868.375,27

210.661,33
0,00

237,628,74

2.653.661,6A

0,00
72.983,69
72.983,69

2.580.677,9L
L.682.994,55

465.274,96
439.687,95

54.017,92
64.4LL,38

146.064,03
385.500,00

-657.272.,88

6.973.065,48
4.055,01
4.055,01
4.055,01

0,00

6.969.OLO,47

5.O79.4?6,73
5.006.453,04

72.993,69
L.889.573,74

0,00
0,00

!,889.573,74

VALORES EM RS

3!.L2.2020
5.061.805,23
3.200.052,33
2.879"555,10

744,25
1,00

437,25
2.801.763,62

76.608,98
0,00

320.497,23

1.861.752,9O
0,00

55.352,19
55.352,19

L.806.4@,7t
7.542.994,55

2L5.274,96
404.390,62

0,00
59.4Lg,7g

146.064,O3
0,00

-561,742,23

5.051.805,23
0,00
0,00
0,00

0,00

5.061.805,23
L.245.48t,O7
7.189.728,88

55.352,19
3.8t6.724,!6

0,00
2.693.Ot7,10
7.L23.707,06

08

10

05

15

16

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial relativo ao exercício findo em 3t.l2.2011,, no
montante de RS 6.973.065,48 (seis milhões e novecentos e setenta e três mil e sessenta e cinco reais e quarenta
e oíto centavos).

de Macêdo



CARITAS DIOCESANA
DE RONDONOPOLIS

CNPJ (MF) 03.435.'t4310001-01

DEMONSTRAçÃO DO RESUTTADO DO PERíODO

COMPARATIVO - 202Í e 2020 em REAIS

HISTóRICO

RECEITA OPERACIONAT BRUTA
(+) RECEITAS BRUTA DE EDUCAçÃo

Receitas de (Parceria) Termo de Fomento
Receitas de Doações

{+} RECETTAS BRUTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAI
Receitas de Doações

Receitas de (Parceria)Termo de Fomento
(+) RECEITAS BRUTA DE CULTURA

Receitas de Doações
(+) OUTRAS RECEITAS

Receitas Financeiras

(-) DEDUçôES DA RECETTA BRUTA

(=)RECE|TA ríQUtDA

{-} cusro Do sERVrço EDUcAooNAT GRATUTTo

Despesas com Remuneração e Encargos Sociais

Despesas com Manutenção e funcionamento
Despesas com Alimentação e Mat. Didático

{-} cusros Ass§TÊNcrA socrAr GRATU|TA

Despesas com Remuneração e Encargos Sociais

Despesas com Manutenção e funcionamento
Despesas com Alimentação e Mat. Didático
Auxílios (Doações) e Parceria

(=) RESULTADO OPERACIONAT BRUTO

(, DESPESAS OPERACTONATS

Despesas com Remuneração e Encargos Sociais

Despesas com Manutenção e funcionamento
Gastos Financeiros
Gastos de Depreciação

(=) RESUTTADO FINANCEIRO

(+/-) rsENÇÃo usuFRUíDA
Renúncia Fiscal Obtida (INSS Patronal)
Renúncia Fiscal Obtida (PlS sobre folha pagamento)
Obtenção de serviços voluntários

{=} suPEúvlT Do EXERCíOO

Rondonópolis-MT, 31 de dezembro de 2027

Nota
Exp.

07

VALORES EM RS

?1.t2.202t
6.823.L34,24
3.692.427,36
2.836.04L,79

856.386,17
3.016.141,65
2.631.038,84

385.102,81
0,00
0,00

114.565,23
1L4.565,23

0

6,82?.134,24

3.692.427,36
3.152.796,70

235.945,L4
303.685,52

1.270.131,65
401.250,6L
336.603,95

25.770,82
507.106,27

L.859.975,23

659.163,09
106.236,59
434.O22,L4

23.373,71
95.530,65

L.20í).812,!4

688.761,60
636.354,47

18.456,49
33.950,64

L.889.573,74

VALORES EM RS

tL.L2.2020
4.827.065,00
3.154.280,r2
2.978.?94,O4

L75.886,28
1.596.543,08
1.485.860,27

1L0.682,87
20.000,00
20.000,00
56.241,,60
56.241-,60

0

4.827,065,00

3.095.651,56
2.808.347,69

119.006,06
768.?97,87

669.216,43
339.515,47
258.122,42
71.578,54

0,00

L.062,197,01.

578.154,80
!49.287,45
375.L32,30

16.9L1,4L
36.833,64

48/..032,21

639.674,85
606.118,65

0,00
33.556,20

t.123.7O7,06

L4

11

!2

t6

09

Tesoureira



CARITAS DIOCESANA
DE RONDONOPOLIS

GNPJ (MF) 03.435.443/0001-0í

DEMoNsTRAçÃo DAs MUTAçÕrs Do PATRIMÔrulo soclAt
COMPARATIVO - 2021E2O2O em REAIS

ITENS

rUNDO

socrAL

RESERVAS suprnÁvr ou
oÉRctt

ACUMUIÁDO

TOTAL

CAPITAL
nelvauaçÃo supeRÁvm

exencícro

Saldo Anterior (31, I Ll I 2020li 1.245.081,07 3.8L6,724,L6 5.061,805,23

Ajustes de Exerc. Anteriores

Fundo socia I 131,/ 12/ 202t1

Superavit do Período

INVESTIMENTO

cota Capital Coop. Sicredi Sul -

MT

rnaóvsts

Realização de Res. de Reav.

1.189.728,88

72.983,59

L.889.573,74 3.8!6.724,16

0,o0

1.189.728,88

5.706.297,9O

72,983,69

Saldo l3Ll!2l2a2Ll t,262,1L2,37 0,00 0,@ L.889.573,74 3.8t6.724,t6 6.969.OL0,47

Rondonópolis - MT, 3L de dezembro de 2021

il$"@
Maria Aparecida de Oliveira Rossatto

Tesoureira



GARITAS DIOCESANA
DE RONDONOPOLIS

GNPJ (MF) 03.435.443/0001-01

DEMONSTRAçÂO DE FTUXO DE CArXA

COMPARATIVO - 2OZl e 2020 em REAIS

1. Atividades Operacionais

(+) Recebimentos de Recursos Fínanceiros

(-) Pagamento de custeio de programas sociais

(-) Pagamentos de despesas operacíonais

{-) Pagamentos de despesas financeiras

(+) Recebimentos de Receitas Financeiras

FIuxo de caixa das atividades operacionais

2. Atividades de lnvestimentos

Aquisição de lmóveis

Aquisição de Móveis e Maquinas e equipamentos

Aquisição de Computadores e Periféricos

Aquisição de Veículos

Fluxo de Caixa das atividades lnvestimentos

Atividades de Financiamentos

Aumento das disponibilidades

Saldo de caixa + Equivalente de caixa em3!lL2l2O2O

Saldo de caixa + Equivalente de caixa em3tl1,2l202í-

Rondonópolis-MT, 31de dezembro de 202L

4.

VALORES ÊM R$

31.1?'2021

6.708.559,01

(4.246.694,76l,

(481.037,88)

(23.373,77)

114.565,23

2.072.027,89

(775.500,00)

(89.315,25)

(4.992,60)

0,00

(E69.807,85)

0,00

t.zo2.22o,o4

2.879,555,t0

4.A81.775,14

VALORES EM R$

31.12.2020

4.770.823AA

(3.126.984,98)

(524.419,7s1

(16.911,41)

56.241,60

1.158.748,86

(816.801,35)

(119.768,32)

(18.845,84)

(63.005,00)

(1.018.420,51)

0,00

t4a.?28,35

2.739.226,75

2.879.555,10

Maria Aparecida de Oliveira Rossatto

Tesoureira

6.



CARITAS DIOCESANA
DE RONDONOPOLIS

CNPJ (MF) 03.435.443/0001 -0í

NOTAS EXPUCATIVAS SOBRE A5 DEMONSTRAçÕES CONTÁBEIS EM

31 DE DEZEMBRO DE 2A2L

NOTA N.9 01- CONTEXTO OPERACIONAT

A CÁRITAS DIoCESANA DE RoNDONÓpOt ts é uma associação de direito privado, de caráter filantrópico
que foi constituída em 07/O9/t942, comemorando, portanto, 79 (setenta e nove) anos de atividades sociais. Tendo

como os seus objetivos sociais; l) Realizar ações e atividades de educação de base, buscando soluções adequadas

mediante os processos educacionais de acordo com a legislação em vigor; ll) realizar e articular ações de assistência

social, cultural, educação de base e promoção da solidariedade a famílias e pessoas empobrecídas, em especial
crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas em situação de rua e outros que se encontram em situação de risco,
para que vigorem a justiça social, a fraternidade humana e a caridade cristã; llll promover atÍvídades e finalidades
de relevância pública e social; lV) representar a sociedade defendendo os seus interesses e valores, junto às

autoridades ou organismos e conselhos públicos; V) realizar açôes solidárias de geração de trabalho e renda e de
preservação do meio ambiente; Vl) formar e capacitar agentes para a ação social e o exercício de cidadania.

Regendo-se pelo seu Estatuto Social e pela legíslação que lhe for aplicável.
Portanto a Cáritas Diocesana de Rondonópolis com base em seu Estatuto Social mantém como ações de

Educação, Assistência Social e Cultura, tendo os seguintes projetos e programas prioritários: Unidades de Educação
lnfantil, Recanto dos ldosos, Projeto de Construção Casas, Projeto Afilhados (Alemanha), e Parceria com outrâs
lnstituições.

NOTA N9 02 - ATENDIMENTO DA IEGISIAçÃO
No atendimento ao disposto no inciso Vl do artigo 3e do Decreto ne 2.536/98, a exemplo de outros anos,

no exercício social de 2021 todas as atividades desenvolvidas por esta associação caracterizam-se por serem

totalmente gratuitas. E também respeitando a Lei 13.019/2014 e suas alterações e decretos, conhecidos como Novo

Marco Regulatório do Terceiro Setor.

NOTA N9 03 - APRESENTAçÃO DAS DEMONSTRAçÔES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis da Cáritas Diocesana de Rondonópolis, foram elaboradas respeitando o
Regime de Competêncía, os Princípios FundamentaÍs de Contabilidade, em especial o príncípio da Oportunidade, de

acordo com as determinações da NBC T 10.19. e da Res. CFC Ne. t4O9/12, de 21 de setembro de20t2, que aprovou
a ITG ne 2002 - Entidade sem finalidade de lucros com as suas alterações posteriores. A Associação também está de
acordo com a Lei N.e 6.404/76 e suas alterações posteriores e em conformidade com as Normas Brasileiras e

lnternacionais de Contabilidade, aprovadas pela Resolução CFC n.s 750/93 devidamente atualizada pela Resolução
cFc N. 1282110.

NOTA NS 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) As operações realizadas foram registradas segundo os princípios de contabilidade adotados no Brasil,

de modo a possibilitar a elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as normas internacionais de

relatórios financeiros (IFRS).

b) Os direitos estão avaliados pelo valor líquído realizável e as obrigações atualizadas por valores reais
correspondentes na data do encerramento dos Balanços.

NOTA NE 05 - DEPRECIAçÃO

A depreciação dos itens do imobilizado foi calculada com base no método linear, pelas taxas constantes
das lN/SRF ns L62/98 e 130/99, cuja contrapartida foi contabilizada nas seguintes contas "Depreciação de Bens

Móveis" e "Depreciação de Bens lmóveis".
O saldo acumulado das Depreciações é de RS 657.272,88 (seiscentos e cinquenta e sete mil e duzentos e

setenta e dois reais e oitenta e oito centavos).
No Exercício de2OZt, foram depreciados os seguintes Bens Móveis e lmóveis:

Depreciações de Edifícios
Depreciações de Móveis e Utensílios
Depreciação de Veículos
Depreciações de Computadores e Periféricos

TOTAL

RS

Rs

RS

Rs

RS

57.8L7,O9

20.217,O7

t2_488,99
5.007,50

95.530,q5

\K
t\

\\r,eY*@



CARITAS DIOCESANA
DE RONDONOPOLIS

CNPJ (MF) 03.435.443/0001 -0í

NOTA NS 06 _APLICAçÃO DOS RECURSOS

Os recursos da entidade foram íntegralmente aplícados em suas finalidades institucionais, de
conformídade com seu Estatuto Social, e deliberado por sua Diretoria executiva, conforme evídenciado nos

balancetes e relatórios contábeis.

NOTA Ng 07 - RECEITAS DESTINADAS AO CUSTEIO DAS GRATUIDADES

O total de receitas auferidas para custeio dos Projetos Sociais do
distribuídas da seguinte forma:

Termo de Parceria com Poder Público

Receita de Doaçôes lnternacional (País Alemanha) * PF

Receita de Doações lnternacional (País Alemanha) - PJ

Receita de Doações PF (Pessoa Física)

Receita de Doações PJ (Pessoa Jurídica)

Renda de Títulos (Aplicações Financeiras)

TOTAL

NOTA NS 08 - ATMOXARIFADO (MATERIAL DE USO}

Exercício Social de 2021, estão

Rs 3.221.144,00
Rs 1.242.000,00

Rs L.O73.812,22

R5708.77O,71-

Rs 462.842,08

Rs 114.565,23

R$ 6.823.134,24

Rs 166.258,85

Rs 36.294,69

Rs 16.019,7s

Rs 18.149,50

R$ 905,95

R$237.628,74

os seguintes recursos

R§ 2.836.041,19

Rs 31A.079,72

Rs 75.A23,O9

Rs 3.221.144,00

Rs 385.500,00
Rs 31.150,00
Rs 9.545,35

Rs 425.195,35

Rs M.472,57
Rs 3.016,65
RS 47.489,22

O estoque final de material de uso e consurno, para os projetos sociais estão distribuídas na seguinte
forma:

Alímentos
Material de Limpeza e Higiene

Material Didático e Pedagógico

Material de Consumo

Material de Primeiro Socorros

TOTAL

NOTA N9. 09 - PARCERIAS COM PODER PÚBLICO

A Cáritas Diocesana de Rondonópolis recebeu no exercício social de 2O2!
financeiros, através do Termo de Parceria com o Governo Municipal de Rondonópolis:

Termo Parceria / Governo Municipal / Unidades Educação lnfantil
Termo Parceria / Governo Municipal I Curso de cabelereiro

Termo Parceria / Governo Municipal / Recanto ldosos

TOTAI

Construção em Andamento (UEl Vila Operária)
Móveis e Utensílios
Máquinas e equipamentos

TOTAL
lnvestimento em lmobilizado do Projeto Curso de Cabelereiros e Barbeiros:

Máquinas e equipamentos
Móveis e Utensílios

TOTAT
lnvestimento em lmobilizado - Cáritas Gerais:

NOTA N9 10 - IMOBILIZADO
No ano de2O27, a Cáritas Diocesana de Rondonópolis, iniciou a obra de reforma e ampliação da Unidade

de Educação lnfantil, do bairro Vila Operária, onde os seus registros contábeis estão sendo lançado na conta
"construções e andamento".

Foi recebido uma doação de 02 imóveis localizados nos bairros de Vila Operária e Jardim Luzdayara, no
valor de RS 250.000,00 (duzentos e cinquenta míl reais). Compondo assim ao patrimônio e sendo registrado na conta
"terrenos".

lnvestimento em lmobilizado do Projeto Educação lnfantil:

Terrenos
Construçôes / Edifícios
Computadores e Periféricos
Móveis e Utensílios

xi ii333t33
, RS 4'992,60

rorAt 
YMZ*@ ( 

T'*lll3;13
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r@ CARITAS DIOCESANA
DE RONDONOPOLIS

CNPJ (MF) 03.435./143/000í -01

NOTA N9 11-OBTENçÃO DE RENÚNCIA FISCAL

Nos termos da legislação em vigor esta associação, goza de isenção total da contribuição patronal ao INSS

e a isenção contribuição do imposto do PIS sobre a folha de pagamento.
As obtenções de renúncia fiscal, auferidas no ano de 2021, estão distribuídas da seguinte forma:

Benefício de lsenção da cota patronal (INSS)

Benefício de lsenção do PIS sobre a folha de pagamento

TOTAI

Despesas com Remuneração e Encargos Sociais
Despesas com Alimentação e Mat. Didático
Despesas com Manutenção e funcionamento

TOTAT

Manutenções Gerais de todos os Projetos
Afilhados (Padrinho na Alemanha)
Recanto dos ldosos
Apoio aos Padres ldosos
Fundo Solidário
Curso de cabeleireiros e barbeiros
Parceria com outras lnstituições

TOTAT

Rs 636.354,47
Rs 18.456,49

Rs 654.810,96

NOTA NE 12.TRABATHO VOTUNTÁRIO / ESTATUTÁRIO

Os trabalhos desenvolvidos pela Diretoria Estatutária são totalmente voluntários conforme Estatuto
Social da referida Associação, e contabilizado conforme as determinações da Res. CFC Ne. 1,409/12, de 21 de
setembro de 2OL2, que aprovou a ITG ne 2OOZ - Entidade sem finalidade de lucros. Conforme já foi mencionado
anteriormente foi contabilizado como gratuidades auferidas neste exercício social de 2O2t e somou a importância
de R§ 33.950,64 (trinta e três mil e novecentos e cinquenta reaís e sessenta e quatro centavos).

NOTA N9 13 - SERV!çOS EDUCACIONAT GRATUITO

As despesas com serviços de Educação lnfantil, fornecidos de forma gratuíta concedidas pela entidade,
no exercício social de 2021., conforme evidenciado na Demonstração do Resultado Exercício. A despesas foram
distribuídas da seguínte maneira:

Despeses operacional do Projeto:

NOTA N9 14 - SERVIçOS ASSISTÊNCN SOCIAT GRATUITA
As despesas com serviços de fusistência Social, fornecidos de forma gratuita no exercício social de 2021.,

através dos Projetos Sociais, conforme evidenciado na Demonstração do Resultado Exercício. Distribuídos nos
seguintes Projetos Sociais :

Rs 3.152.796,70
Rs 303.685,52
Rs 235.945,74
Rs3.692.427,36

R$ 333.272,90
Rs 294.665,7!
Rs 270.033,32
Rs 2tO.285,82
Rs 75.725,79
Rs 52.048,71
Rs 34.7AO,OO

Rs 1.270.731,65

NOTA N9 15 _ SUPERAVIT ACUMUTADO E CAPITAL SOCIAL PRÓPRIO

O superávit acumulado dos exercícios anteriores no valor de RS 3.816.724,L6 (Três milhões e oitocentos
e dezesseis mil e setecentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), foi incorporado ao capital socíal próprio,
totalizando o saldo de RS 5.006.45?,04 (cinco milhões, seis mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e
quatro centavos).

NOTA NS 16 - SUPERAVIT DO EXERCíCIo

O resultado econômico apurado no Exercício Social de 2021 evidência um Superávit do exercício no valor
deR$1.889.573,74(Ummilhãoeoitocentoseoitentaenovemil equinhentosesetentaetrêsreaisesetentae
quatro centavos).
Rondonópolis-MT, 31 de dezembro de 2O2t

Maria Aparecida de Oliveira Rossatto

Tesoureira
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RELATORTO DOS AUDTTORES TNDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAçÕES
CONTÁBEIS

llustríssimos Senhores Associados e Gonselheiros da:
CÁRITAS DIOCESANA DE RONDONOPOLE

Opinião

Examinamos as demonstraçÕes contábeis da CÁRITAS DIoGESANA DE RONDONOPOLIS,
que compreendem o balanço patrimonial elaborado por sua administração, em 31 de dezembro
de2Q21, e as rêspectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis adotadas pela entidade.

Em nossa opinião, as demonstraçôes contábeis, acima referidas, foram elaboradas em todos os
aspectos relevantes de acordo com a Lei no 6.4A4n6 e suas alterações posteriores, bem como
de acordo com as diretrizes da NBC ITG 2002(R1), atualizada em 02 de setembro de 2015;
apresentam, portanto, a posição do patrímônio sociale dos fluxos financeiros representatívos das
atividades operacionais, de investimentos e financiamentos, assim como o desempenho das
operações sociais e as mutações do patrimônio social da CÁRITAS DIOCESANA DE
RONDONÓPOLIS, em 31 de dezembro de 2A21.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de contabilidade técnicas de
auditoria - NBC's TA. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades dos auditores pela auditoria das
demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à organizaçáo auditada, portanto,
estando em compliancê com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Etica
Profissional do Contador, nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, o que significa que cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme
as normas pertinentes. Acreditamos que as evidências de auditoria obtidas são suficientes e
apropriadas para fundamentar nossa opiníão.

Responsabilidades da administração e governança corporativa pelas demonstraçôes
contábeis

Os Gestores ê a Governança Corporativa da Cáritas Diocesana de Rondonópolis são
responsáveis pela elaboração das demonstraçôes contábeis de acordo com a Lei no 6.404176 e
suas alteraçÕes posteriores e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade
aplicáveis, assim como pelos controles intemos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorçôes relevantes,
independentemente se causada porfraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis,
a Administração e a Governança Corporativa são responsáveis pela avaliação da capacidade da
Cáritas Diocesana de Rondonópolis continuar operando e 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, em conjunto, pretendam liquidá-la ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encenamento
das operações. Ressalta-se que os responsáveis pela Governança Corporativa sáo aqueles com
responsabilidade pela supervisão do procêsso de elaboração das demonstrações contábeis.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoâvel de que as demonstraçôes contábeis, tomadas
em conjunto, estejam livres de distorçôes relevantes, independentemente se causada por fraude
ou eno, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. É oportuno esclarecer'que
segurança razoável é um alto nível de sElurança, mas, não, uma garantia de gue a auditoria
realizada de acordo corn as Normas Brasileiras de Contahi[idade Técnicas de Auditoria - (NBC's
TA), sempre detectam as eventuais distorçôes relevantes existentes. As distorções que podem
ser decorrentes de traude ou etro são consideradas relevante quando, indiúdualmente ou em
conjunto, possam inf,uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões eeonômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

A auditoria foi realizada de acordo com as normas técnicas de auditoria em vigor no Brasil, isso
significa dizer que exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao
longo de todo o processo da auditoria. Além disso:

(a) ldentiftcaÍnos 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 obtivemos eüdências de
auditoria apropriadas e súcientes para fundamentar nossa opinião. É oportuno ressaltar
que o risco de não detecção de distorção relevante resultante de faude é maior do que o
proveniente de eno, já que a traude pode envolver o ato de burlar os controles intemos,
conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais.

(b) Obtivemos entendimento dos controles intemos relevantes para a auditoria como
evidência para planejarmos os procedimentos de auditoria apropriados nas
circunstâncias, mes não com o objeüvo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles intemos da Cáritas Diocesana de Rondonópolis.

(c) Avaliamos a adequaçâo das políticas contábeis utilizadas ê a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria da Cáritas Diocesana
de Rondonópolis.

(d) Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade
operacional e, com fundamerúo nas evidências de auditoria obtidas, ficou claro que náo
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que podem levantar dúvida
signiÍicativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade de acordo
com a NBC TA 570 - (lSA 570).

Comunicamo-nos con os responsáveis pela Govemança Corporativa da Cáritas Dioesana de
Rondonópolis a respeito, êntre oufos aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
das constatagôes signiÍicativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles intemos que identiÍicamos durante nossos Fabalhos.

Rondonópolis{lT, í5 de fevereiro de 2822
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