
Apresentação 
de relatórios 
contábil e 
financeiro

Coordenadora: Márcia Penha

Equipe: Deiverson, Regina, Cleiton, 
Marciele, Maiara, Rosiani e Maria.

Dos trimestres : 05, 06 e 07 



Objetivo e
objeto da
auditoria
contábil e
financeira

O principal objetivo desta auditoria
contábil financeira é inspecionar e avaliar, de
forma periódica e ao longo do processo de
execução, a prestação de contas da assessoria
técnica no território de Degredo, a ATI-ASPERQD,
buscando dar clareza de que o dinheiro gasto
está alinhado com o plano de trabalho.



Situação 
cadastral 

Certidões
5º, 6º e 7º 
trimestre



Introdução 
sobre as 
parcelas 

recebidas e os 
gastos 

trimestrais 



Do 
detalhamento 
das despesas 
por categoria
5º trimestre



Do 
detalhamento 
das despesas 
por categoria
6º trimestre



Do 
detalhamento 
das despesas 
por categoria
7º trimestre



Despesa de 
pessoal 

Mês de Novembro / Dezembro e Janeiro

❖ Iniciamos o quadro permanente no mês de novembro 
com 27 colaboradores.

❖ Edital para contratação de auxiliar de serviços gerais –
Suprir o afastamento devido licença maternidade .

❖ Contratação do colaborador Damiani Paolo Gomes –
Assessor nível médio superior- Janeiro.

❖ Desligamento da colaboradora Tais Pereira Santos -
08/12/2021

❖ Desligamento do colaborador Jose leite Costa - 13/01/22

❖ Finalizamos o mês de janeiro com 27 colaboradores.

❖ Durante este período também houve gastos com 6 ( seis ) 
colaboradores que gozaram férias.



Despesas 
administrativas 

❖Valor Orçado 193.880,05 houve um gasto de 29.872,04

❖Despesas com eventos

❖Encontro temático

❖Grupo de trabalho

❖Oficinas com os atingidos

❖Viagens de assessoramento técnico



Da 
movimentações 

bancarias 
A ASPERQD-AT está aplicando em um CDB de liquidez diária de baixo risco, e

desde agosto de 2020 até o final de janeiro de 2022 obteve um rendimento bruto

de R$ 54.661,78.



Conclusão

❖O abastecimento dos veículos sejam realizados
no pontal do Ipiranga.

❖Abastecimentos realizados pelos coordenadores

❖Política de abastecimento.

❖Diálogo com a fundação renova com o objetivo
de acorda um encaminhamento para a situação
de contas não aprovadas.

❖Redistribuição Orçamentaria.

❖Horas Extras : recomendação de compensação
de horas trabalhadas.


