RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA ENTRE OS PERÍODOS DE 2005 E 2010

Aos Srs.
Membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Associados
ASSEMCO – Associação dos Servidores da Prefeitura Municipal de Colombo
Colombo - Paraná

Examinamos a movimentação Financeira da ASSEMCO – Associação dos Servidores da Prefeitura
Municipal de Colombo, que compreendem, no período de 01 de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de
2010 às seguintes averiguações:
• Documentação comprobatória das movimentações financeiras;
• Desempenho econômico-financeiro entre 2005 e 2010;
• Movimentação de caixa e bancos;
• Contas a pagar e a receber;
• Bens da Instituição;
• Financiamento bancário;
• Obrigações fiscais e sociais;
• Receitas e Despesas;
• Contabilidade.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre a movimentação financeira e sobre o
desempenho administrativo em face do patrimônio em gestão.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Nessa avaliação de riscos,
o auditor considera os controles internos relevantes para planejar os procedimentos de auditoria que
são apropriados nas circunstâncias. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração,
bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Opinião sobre a movimentação financeira entre os períodos de 2005 a 2010
Foram aplicadas normas de gestão sem a política de controles internos e administrativos
ocasionando, efetivamente, em uma margem para a ocorrência de erros dentro da Associação.
Foi detectado uso inadequado de recursos na gestão. Os relatórios detalhados que confirmam a
opinião da auditoria se encontram em posse da atual gestão.

Curitiba, 28 de novembro de 2011.
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Auditor Independente
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