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1 INTRODUÇÃO

O trabalho interdisciplinar (TI) do sexto período do curso de Ciências Contábeis da

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Campus Contagem, foi desenvolvido de

acordo com os conhecimentos adquiridos nas disciplinas ao longo do semestre.

O objetivo do estudo foi  demonstrar  a continuidade  da empresa  simulada,  Rebello

Indústria e Comércio de Móveis Ltda, evidenciando interdisciplinarmente os conhecimentos

adquiridos  ao  longo  do  curso  de  Ciências  Contábeis.  Para  a  elaboração  deste  trabalho

considerou-se  os  aspectos  contábeis  envolvendo  as  disciplinas  deAnálise  de  Custos,

Contabilidade e Orçamento Empresarial, Auditoria, Ética Profissional, Sistemas Contábeis II

e Contabilidade Governamental.

A disciplina de Análise de Custos auxiliou no entendimento dos custos da entidade,

bem como os critérios de custeio a serem utilizados (absorção e variável), as suas vantagens e

desvantagens para a empresa, auxiliando na tomada de decisões.

A Contabilidade e Orçamento Empresarial foi utilizada para elaboração de orçamentos

de  vendas,  produção,  matéria-prima  e  mão-obra-direta,  abordando  sua  integração  com  o

processo de planejamento operacionalizando técnicas orçamentárias.

A  fim  de  entender  o  controle  interno  da  empresa,  utilizou-se  dos  conhecimentos

adquiridos  na  matéria  de  Auditoria  para  desenvolver  ferramentas  que  eliminem  as

inconformidades presentes nos processos internos da entidade.

A Rebello  Indústria  e  Comércio  de Móveis  Ltda  desenvolveu seu código de  ética

procurando promover um ambiente de trabalho que se destacasse pela justiça orientando a

postura a ser adotada pelo colaborador em seu relacionamento profissional.

Através  da  disciplina  de  Sistemas  Contábeis  II  foi  elaborado  um  estudo  sobre  o

ambiente SPED, e a modernização da sistemática de arquivos que visa otimizar a quantidade

de obrigações acessórias a serem entregues pela empresa Rebello Indústria e Comércio de

Móveis Ltda.



A  Contabilidade  Governamental  possibilitou  conhecimento  dos  métodos  contábeis

adotados na administração pública, bem como, apresentar os instrumentos de controle interno

utilizados para gestão dos recursos públicos.

No desenvolvimento deste trabalho utilizamos as normas para trabalhos de pesquisa

acadêmica, reuniões para discussão do conteúdo a ser abordado em cada disciplina, e também,

recursos da internet, de livros e consulta aos orientadores do trabalho.



2 CONTINUIDADE DA EMPRESA

Visando uma melhoria no resultado e otimização dos lucros, buscamos aperfeiçoar as

práticas realizadas nos orçamentos elaborados a fim de evitar o desperdício de matéria prima

e acelerar o aumento da produção.

Iniciamos ainda um estudo sobre o SPED para otimizar os processos de entrega de

obrigações acessórias capacitando a equipe para conhecimento do novo SPED e-social.

Houve a 4º alteração contratual da entidade em que a Sócia Priscila de Lima Freitas

resolveu sair da entidade, transferindo parte de suas cotas para a nova Sócia Gabriela Dias de

Araújo,  equivalente  a  R$ 300.000,00 (trezentos  mil  reais)  ou 15% (quinze  por  cento)  do

capital social, nada mais tendo a tratar, ou questionar sobre suas cotas vendidas. Sendo assim

Gabriela Dias de Araujo se tornou a nova sócia da organização.

Contudo, a Rebello Indústria e Comércio de Móveis Ltda, segue não apenas atendendo

as  expectativas  de  nossos  clientes,  mas  sim  excedendo  -  as  com  grandes  diferencias:

atendimento por excelência, localização de fácil acesso, preços acessíveis e produtos de boa

qualidade.



3 ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS

O  orçamento  é  um  instrumento  de  gestão  que  se  faz  necessário  para  qualquer

organização empresarial, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, independentemente da

atividade  financeira.  O orçamento  pode  ser  definido  como a  quantificação  estratégica  do

planejamento  da  empresa,  nele  é  fixadas  metas  de  receitas,  ganhos,  despesas,  perdas.

(SANTOS, 2009).

Nesse sentido, Frezatti (2009), define orçamento como um plano financeiro que tem

como objeto materializar as estratégias da empresa em determinado período. É bem mais do

que uma simples previsão, pois há um envolvimento dos gestores em cumprir com o que foi

acordado. É um importante instrumento de planejamento e controle.

Os  benefícios  do  orçamento  podem  ser  resumidos  com  um  sincronismo  dos

departamentos e setores da empresa que permitem a sustentação da base de todo o sistema:

obtenção de dados fiéis e a disposição instantânea. Relacionam-se ainda, como definição, três

benefícios do orçamento:

A - O orçamento, formalizando suas responsabilidades pelo planejamento, obriga os
administradores  a  pensarem  a  frente;  sem  conduto,  terem  o  receio  de  errar
impedindo ações de sucesso.
B  -  O  orçamento  estabelece  expectativas  definitivas  que  são  a  melhor  base  de
avaliação do desempenho posterior;
C - O orçamento ajuda os administradores a coordenarem seus esforços, de forma
que seus objetivos da organização como um todo se harmonizem com os objetivos
de suas partes. Zacharias (2015)

3.1 Premissas orçamentárias Rebello Móveis Ltda

A Rebello Móveis Ltda para elaboração do seu orçamento de vendas embasou-se no

modelo ascendente, que utiliza como base o conhecimento da equipe de vendas (vendedores,

supervisores,  gerentes  etc.).  O  preço  de  venda  das  mercadorias  cadeiras  e  mesas  foram

definidos  pelo  composto  mercadológico,  portanto  a  participação  da  equipe  de  vendas  é

fundamental na precificação dos produtos, de modo que não haja desclassificação no mercado

com relação aos concorrentes.

Na  definição  do  preço  de  venda  a  empresa  Rebello  móveis  levou  em  conta  as

seguintes premissas:

1.a)A empresa deseja obter um lucro desejado por unidade 20 %



1.b) O preço de venda é composto pelas seguintes variáveis: Custo de Fabricação(Mão

de Obra, Matéria Prima e Custo Indireto de Fabricação), impostos indiretos, margem de lucro

e comissões.

3.2 - Orçamento de Vendas

A Rebello Móveis para realizar a elaboração do orçamento de vendas considerou 

algumas premissas de mercado consumidor, mercado fornecedor e recursos financeiros.

O  orçamento  de  vendas  é  uma  avaliação  do  que  poderá  acontecer  diante  das
perspectivas conhecidas e depende da força da ação dos profissionais envolvidos no
controle  operacional  das  empresas,  possuindo  como  base  o  mercado.  Todos  os
demais  orçamentos  envolvidos  em  função  do  orçamento  de  vendas,  pois  ao
determinar o que, quanto e quando será vendido a gerencia ou os administradores
sabem  quais  os  recursos  necessários  para  o  entendimento  dessas  vendas  em
quantidade, qualidade e por qual período de tempo. MILANEZ (2012)

Sendo assim para elaboração do orçamento  de vendas o preço unitário  de vendas

Janeiro a Junho segue inalterado e considerando contribuições e imposto que fazem parte do

preço de venda com as seguintes alíquotas:

Federais:

PIS: 0,65%

COFINS: 3%

IPI: 10%

Estaduais:

ICMS: 18%

Tabela 1 – Mapa de Apuração dos Custos Totais por



Produto



Fonte: Elaborada pelos autores



Tabela 2 - Preço Unitário de Vendas por Produto

Fonte: Elaborada pelos autores



A projeção do orçamento de vendas foi realizada por região geográfica que 

permite a comparação dos esforços de vendas realizados em cada região e seus resultados:

Tabela 3 – Previsão de Vendas em Unidades Região SUL

Fonte: Elaborada pelos autores

Tabela 4 – Previsão de Vendas em Unidades Região NORTE

Fonte: Elaborada pelos autores



3.3 - Orçamento de Produção – Unidades a Fabricar

Conforme  Milanez  (2012)  o  objetivo  de  um orçamento  de  produção  é  originar  a

quantidade  de bens  que devem ser  fabricados  durante o exercício  do orçamento,  ou seja,

produtos que devem ser fabricados levando em conta o volume de vendas projetado para cada

período. Este orçamento tem sua base nos estoques inicias e finais de uma empresa.

Para elaboração do Orçamento de Produção – Unidades a Fabricar a Rebello Móveis

definiram as quantidades de produtos a serem fabricados:

Tabela 5  – Unidades a Fabricar

Fonte: Elaborada pelos autores



Tabela 6 – Previsão de Estoques Finais

Fonte: Elaborada pelos autores

3.4 – Orçamento de Matéria Prima

A Rebello Móveis considerou informações necessárias para elaboração do orçamento

de Matéria Prima como a quantidade de produtos a fabricar, preços unitários de compra de

matéria prima que são gerados pela área de fabricação.

Para a elaboração deste orçamento a entidade utilizou duas matérias primas: Cola e

Madeira  para  fabricar  Mesa  e  Cadeira,  em que  ambos  os  produtos  fabricados  utilizam a

mesma matéria prima para fabricação.

Usar como base o orçamento de produção é saber identificar qual o material que
compõe  cada  produto  fabricado,  com  isso,  pode-se  orçar  as  matérias-primas
necessárias para o período. O orçamento da matéria-prima está ligado diretamente
com a logística da empresa, pois é ela que determina a quantidade de matéria-prima
necessária para fabricar o que foi planejado. MILANEZ (2012)

Abaixo  estimação  do  consumo  médio  de  matéria-prima  para  cada  produto  a  ser

fabricado:

Tabela 7 – Orçamento de Matérias Primas Exigida para Consumo -  Cadeira



Fonte: Elaborada pelos autores

Tabela 8 – Orçamento de Matérias Primas Exigida para Consumo –  Mesa

Fonte: Elaborada pelos autores

3.4.1 Orçamento de Compra de Matéria Prima

Conforme o consumo de matéria prima a Rebello Móveis realizou o seu orçamento de 

compras de matéria prima conforme a quadro abaixo:

Tabela 9 – Orçamento de Compra de  Matérias Primas  –   Madeira

Fonte: Elaborada pelos autores



Fonte: Elaborada pelos autores



Tabela 10 – Estoques Finais Janeiro a Junho

Fonte: Elaborada pelos autores

3.4.2 Orçamento do Consumo e Movimentação no Estoque das Matéria Primas

Neste  orçamento  será  considerada  a  quantidade  em custos  de  matérias  primas  por

período, o consumo permite  projetar o custo das matérias primas que compõe o custo de

fabricação de cada produto, conforme quadro abaixo:

Tabela 11 – Orçamento do Consumo e Movimentação no Estoque de 

Matéria Prima – Madeira e Cola



Fonte: Elaborada pelos autores



3.4.3 Projeção do Custo Matéria Prima Por Produto Fabricado

No quadro abaixo foi realizado a Projeção do Custo Matéria Prima Por Produto 

Fabricado: Mesa e Cadeira.

Tabela 12 – Projeção do Custo Matéria Prima Por Produto Fabricado

Fonte: Elaborada pelos autores

3.5 – Orçamento de Mão de Obra Direta

A política salarial é que fornecerá os parâmetros gerais quanto  as  taxas  

horárias  a  serem  utilizadas  no   orçamento.

Mão de Obra direta significa que o trabalho está diretamente ligado a fabicação de
um  bem  ou  um  serviço  de  uma  empresa,  como  por  exemplo,  horas  extras,
contratações, treinamento, recrutamento, administração salarial, entre outros. O seu
objetivo é estimar qual a necessidade de mão de obra para atender a demanda dos
produtos. MILANEZ (2012)

O descanso semana remunerado corresponde a R$ 8,16  para cada grupo de  48



horas de M.OD trabalhadas e a taxa habitual de encargos sociais é de  60%.

Para elaborar o orçamento de mão-de-obradireta foram utilizados os

seguintes dados:

Tabela 13 – Orçamento de Mão de Obra Direta



Fonte: Elaborada pelos autores

3.6 - Orçamento dos Custos Indiretos de Fabricação

Conforme Santos (2008) os custos indiretos de fabricação representam todos os gastos

que ocorrem na fabricação e que não é possivel apropriar diretamente nas unidades

produzidas. Como por exemplo o gasto com energia elétrica,  não é possivel saber quanto

gastou-se de energia para produzir o produto cadeira e mesa, sendo que a energia é comum a

ambos produtos.

A Rebello Móveis Ltda possui os seguintes custos indiretos de fabricação:

a) O aluguel da fabrica é departamentalizado com base na área ocupada de cada setor;

b) Energia  elétrica  é  rateada  como  base  no  nº  de  kW/hconsumido  por  cada  unidade

administrativa;

c) A depreciação é realizada levando em conta o valor ativado de cada máquina;

d) Os primeiros custos a serem departamentalizados referente ao departamento não produtivo, são

os com a supervisão da fabrica, e são realizados com base no numero de empregados;

e) Posteriormente são departamentalizados os gastos com almoxarifado, de acordo com o mesmo

critério dos custos com supervisão da fábrica.



Tabela 14 – Custos Indiretos de Fabricação





Fonte: Elaborada pelos autores



4 CONTABILIDADE DE CUSTOS

A contabilidade de custos surgiu com o crescimento do sistema produtivo das 

empresas. Até este momento, a contabilidade atendia com riqueza as empresas comerciais. 

Mas com a Revolução Industrial, na Inglaterra, no final do século XVIII, era necessário um

controle mais especifico que fosse capaz de avaliar os custos de transformação de cada 

processo e os custos de mão de obra. (FERREIRA, 2007).

Pode se dizer também que, a contabilidade de custos nasceu da necessidade de gerar

informações que permitissem uma tomada de decisão mais precisa. Com o advento da 

Revolução Industrial, as empresas começaram a adquirir matérias primas para serem 

transformadas em novos produtos. Estes novos produtos estavam carregados da própria 

matéria prima, outros materiais e serviços. (BRUNI, 2003).

Neste contexto, Eliseu Martins (2014) explicita o seguinte: “Até a Revolução

Industrial (século XVIII), quase só existia a contabilidade Financeira (ou Geral), que

desenvolvida na Era Mercantilista, estava bem estruturada para servir as empresas 

comerciais”.

A partir deste momento, a contabilidade de custos junto com a contabilidade gerencial

e  financeira  passou a  gerar  mais  informações  para  seus  usuários.  E  Adriano  Leal  Bruni

(2003) apresenta assim os seguintes termos:

Contabilidade Financeira: Condicionada as imposições
legais e requesitos fiscais;

Contabilidade  Gerencial:  Voltada  à  administração  de
empresas, não se condiciona às imposições legais, tem
o objetivo de gerar informações úteis para a tomada de
decisões;

Contabilidade de Custos:  Voltada à analise dos gastos
realizados pela entidade no decorrer de suas operações.

A contabilidade de custos ganhou mais importância logo após a I e II Guerra Mundial.

Pois através dela era possível o controle dos próprios custos e das operações. Neste momento,

ela foi considerada como um instrumento da administração. E sendo assim, todas as 

informações dela extraída eram analisadas para a tomada de decisão. (Leone, 2001).

Pode se dizer que, a ultima grande mudança veio com a adoção das normas 

internacionais de contabilidade, os métodos e critérios de apuração de estoque, estão no CPC

16. Através deste, é possível ter uma orientação quanto ao valor de custo dos estoques, o



reconhecimento como despesa em resultado, métodos e critérios para atribuir custo aos

estoques. (CPC 16).

4.1 TIPOS DE CUSTOS

Antes de adentrarmos nos tipos de custo, é importante definirmos algumas 

nomenclaturas que toda área técnica possui. Assim, adotaremos as definições de (MARTINS

2014) para Gasto, Desembolso, Investimento, Custo, Despesa e Perda:

1.a) Gasto: Aquisição de um serviço ou produto qualquer, que gere desembolso financeiro para a

entidade,  desembolso  representado  por  entrega  ou  promessa  de  entrega  de  ativos.

(MARTINS, 2014, p. 24).

1.b) Desembolso: “Pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço.”  (MARTINS, 2014, p.

25).

1.c) Investimento: “Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis futuro(s)

período(s).” (MARTINS, 2014, P 25).

1.d) Custo: “Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços.”

(MARTINS, 2014, p. 25).

1.e) Despesa:  “Bem ou serviço consumido direta  ou indiretamente  para obtenção de receitas.”

(MARTINS, 2014, p. 25).

1.f) Perda:  “Bem  ou  serviços  consumidos  de  forma  anormal  e  involuntária.”

(MARTINS, 2014, P.26).

4.2 Custo Direto

Custo Direto é aquele que pode ser identificado e apropriado diretamente aos 

produtos. Ou seja, não é necessário fazer nenhum rateio para atribuí-lo a um determinado

produto. (MARTINS, 2014).

Segundo Adriano Leal Bruni (2003), Custo Direto ou Primários “são aqueles 

diretamente incluídos no calculo dos produtos. Consistem nos materiais diretos usados na

fabricação do produto e mão de obra direta. Apresentam a propriedade de serem 

perfeitamente mensuráveis de maneira objetiva”.



4.3 Custo Indireto

Quando se trata de custo indireto não é possível apropria-lo diretamente aos produtos.

Sendo assim, a sua alocação será estimada e muitas vezes arbitrária. E para que estes custos 

sejam alocados aos produtos, serão usados bases de rateio que tenham afinidade com o 

produto ou serviço produzido. (MARTINS, 2014; BRUNI, 2003 ).

4.4 Custo Fixo e Semifixos

Conforme (MARTINS, 2014) os custos fixos são aqueles que não têm alteração no

valor quando a produção aumenta ou diminui.

Segundo (BRUNI, 2003), “são custos que, em determinado período de tempo e em 

certa capacidade instalada, não variam, qualquer que seja o volume de atividade da empresa. 

Existem mesmo que não haja produção”.

Os semifixos são aqueles que são fixos em determinados níveis, passando a ser

variáveis quando esse nível for ultrapassado. (BRUNI, 2003)

4.5 Custo Variável e Semivariáveis

Segundo (MARTINS, 2014) os custos variáveis são aqueles que variam

proporcionalmente a quantidade produzida ou as atividades.

De acordo com (BRUNI, 2003), “seu valor total altera-se diretamente em função das

atividades da empresa. Quanto maior esta produção, maiores serão os custos variáveis”.

Os semivariáveis são aqueles que são variáveis e que não seguem diretamente a 

oscilação da produção, mas aos saltos, mantendo-se fixos dentro de certos padrões. (BRUNI,

2003).

4.6 METODOS DE CUSTEIO

Segundo (MARTINS, 2014) “custeio significa apropriação de custos.” E os métodos 

de custeio são: Custeio por Absorção, Custeio Variável, ABC e RKW. Para apurar o custo 

dos produtos, bens e serviços utilizam-se métodos de custeio, e deve ser analisado o melhor 

para cada empresa. Será abordado o Custeio por Absorção e o Custeio Variável e suas 

diferenças.



4.7 Custeio Absorção

Custeio de Absorção é o método resguardado pelos princípios de contabilidade 

geralmente aceitos. Este método permite à apropriação de todos os custos de produção aos

bens fabricados. Todos os esforços relativos à produção são distribuídos para todos os 

produtos ou serviços feitos. (MARTINS, 2014).

Este método também é aceito em vários países, valido para apresentação de Balanço 

Patrimonial e Demonstração de Resultados. No Brasil, a legislação do Imposto de Renda 

costumeiramente já o utiliza. Com algumas pequenas exceções, como por exemplo, o caso da

depreciação. (MARTINS, 2014).

Ferreira destaca que “[...] o custo por absorção é usado para identificar qualquer

sistema de acumulação no qual os custos fixos são aplicados à produção e incluídos nos

estoques”. (FERREIRA, 2007, p. 158).

Uma parcela que distorce este método é a dos custos indiretos. A apropriação destes

custos deve ocorrer de forma arbitrária para alocação aos produtos e serviços. Sendo assim,

por mais que se utilizem critérios de rateios mais próximos dos produtos, ainda não será 

possível dizer que o valor dos custos em determinado produto ou serviço é exato, pois este 

critério é subjetivo. (FERREIRA, P. 160).

Abaixo o modelo de um fluxo do sistema de custeio por absorção:

A seguir, serão listadas algumas vantagens e desvantagens deste sistema de custeio:



4.8 Custeio Variável

Neste sistema, serão alocados aos produtos somente os custos variáveis. Assim, os 

custos fixos ficarão separados e considerados como “despesas do período, indo direto para o 

resultado; para os estoques só vão, como consequência, custos variáveis”. (MARTINS, 2014).

Ferreira também destaca que este método está focado em reconhecer que somente os 

custos e despesas variáveis devem ser alocados aos produtos e que os custos e despesas fixas

devem ser direcionados para o resultado. Isso evidencia que os valores de custos e estoques 

serão mais baixos. Assim, permite verificar qual é a contribuição que cada produto traz a 

empresa. (FERREIRA, 2007).

Este método tem sido utilizado pelos gestores do sistema de produção como 

ferramenta na tomada de decisão. Isso se evidencia, porque este sistema é mais simples do

que o sistema de absorção. Apesar dos custos dos produtos terem valores mais baixos, os 

valores são mais próximos da realidade. E justamente no rateio dos custos indiretos que 

surgem a subjetividade em alocar os custos indiretos. (FERREIRA, 2007).

De acordo com (MARTINS, 2014), o custeio variável surgiu de alguns problemas,

dentre os quais se podem listar três grandes:

Primeiro: Por sua própria natureza, os custos fixos existem 
independentemente da produção ou não desta ou daquela unidade, e 
acabam presentes no mesmo montante, mesmo que oscilações (dentro
de certos limites) ocorram no volume de produção; tendem os custos 
fixos a ser muito mais um encargo para que a empresa possa ter 
condições de produção do que sacrifício para a produção específica 
desta ou daquela unidade; são necessários muito mais para que a



indústria possa operar, ter instalada sua capacidade de produção, do
que para produzir uma unidade a mais de determinado produto.
Segundo: Por não dizerem respeito a este ou àquele produto ou a esta
ou àquela unidade, são quase sempre distribuídos à base de critérios 
de rateio, que contêm, em maior ou menor grau, arbitrariedade; quase
sempre grandes graus de arbitrariedade. A maior parte das 
apropriações é feita em função de
fatores de influência que, na verdade, não vinculam efetivamente cada
custo a cada produto, porque essa vinculação é muito mais forçada do 
que costumamos acreditar. Se, a fim de avaliar um produto para efeito
de estoque, isso pode ser uma forma de minimizar injustiças, para 
efeito de decisão simplesmente mais confunde do que auxilia; o fato 
de se apropriar de uma forma pode alocar mais custo em um produto 
do que em outro, e, se alterarmos o critério de rateio, talvez façamos o
inverso. Por se alterar um procedimento de distribuição de custos 
fixos, pode-se fazer de um produto rentável um não rentável 
(aparentemente), ou transformar um superavitário em deficitário, e 
vice-versa. E não há lógica em se alterar o grau de rentabilidade de 
um produto em função de modificações nas formas de rateio; essa é 
uma maneira de se auto-enganar. (O uso do ABC ameniza esse 
problema.) Terceiro: O valor do custo fixo por unidade depende 
ainda do volume de produção: aumentando-se o volume, tem-se um 
menor custo fixo por unidade, e vice-versa. Se se for decidir com base
em custo, é necessário associar-se sempre ao custo global o volume 
que se tomou como base. Se a empresa estiver reduzindo um item por 
ser pouco lucrativo, pior ainda ficará sua posição, devido à diminuição
do volume; ou, se um produto estiver com baixo lucro, o aumento de 
preço com base em seu alto custo poderá provocar uma diminuição de
sua procura, e, consequentemente, reduzir seu volume, e assim 
aumentar ainda mais o custo de produção, num círculo vicioso. Pior 
do que tudo isso, o custo de um produto pode variar em função da 
alteração de volume de outro produto, e não da sua própria; ao se 
aumentar a quantidade dos outros bens elaborados, o montante a ser 
carregado para um determinado produto será diminuído, já que os 
custos fixos globais serão agora carreados mais para aquele item, cuja 
quantidade cresceu. O custo de um produto pode, então, variar em 
função não de seu volume, mas da quantidade dos outros bens 
fabricados.

A seguir, serão listadas algumas vantagens e desvantagens deste sistema de custeio:



A segur será exposta uma confrontação entre os dois sistemas abordados acima:

Depois de analisarmos os dois métodos, percebemos que ambos atingem necessidades 

diferentes. Pois cada sistema tem sua importância, seja ela para efeitos fiscais e societários, ou

para a tomada de decisão.



4.9 Conclusão Custos

Depois  do que foi  abordado podemos  dizer  que  a  contabilidade  de custos  tem um papel

significante para a tomada de decisão. Sobretudo através do método variável,  que permite

demonstrar um resultado mais preciso para a tomada de decisão.



5 CONTROLE INTERNO

Ultimamente  empresas  começaram  a  dar  as  devidas  importâncias  aos  métodos

científicos, voltadas para a administração. Apesar de não serclaro o significado de controle

interno, já que às vezes imagina-se o mesmo como sinônimo de auditoria interna.

ParaAttie (2011) essa ideia é completamente equivocada, já que a auditoria interna é

uma atividade independente cujo objetivo é realizar avaliação e consultoria, desenhada para

agregar  valores,  diminuir  possibilidades  de  fraudes  e  melhorias  nas  operações  de  uma

entidade e o controle interno se refere a procedimentos de organização adotados como planos

estáveis da empresa.

De acordo com Attie (2011), o Comitê de Procedimentos de Auditores do instituto

Americano de Contadores Públicos Certificados, AICPA, afirma:

“O controle interno compreende o plano de organização e o  conjunto  coordenado
dos  métodos  e  medidas,  adotadas  pela  empresa,  para  proteger  seu  patrimônio,
verificar a exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência
operacional  e encorajar  a adesão à política traçada pela administração.” (ATTIE,
2011, p.188).

Já Crepaldi (2013) apresenta outra definição de controle interno que são um conjunto

de  procedimentos,  métodos  ou  rotinas  com  intuito  de  proteger  e  resguardar  os  ativos,

fornecendo  dados  contábeis  autênticos  bem  como  ajudar  a  administração  a  conduzir

ordenadamente os negócios da entidade.

De acordo com o The

CommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayCommission (COSO) o controle interno

é  um  processo  e  métodos,  efetuados  pelos  agentes  de  uma  entidade.  “Este  processo  é

projetado para fornecer segurança razoável quanto à realização dos objetivos de eficácia e

eficiência das operações, confiabilidade dos relatórios financeiros e conformidade com as leis

e regulamentos aplicáveis.” (COSO, 2014).



Assim, é possível resumir controle interno como um conjunto de práticas adotadas

pela empresa para diminuir os riscos de falhas (fraudes ou erros) e aumentar a credibilidade

das demonstrações contábeis e financeiras.

Attie (2011) ainda sobre controle interno, define  4  (quatro) objetivos  básico,    sendo

eles:

1) A salvaguarda dos interesses da empresa: que se refere à proteção do patrimônio  da

empresa contra possíveis perdas e riscos gerados em consequência de erros ou irregularidade.

Existem alguns meiosque podemoferecer suporte a este objetivo como, seguro, segregação de

função, rotação de funcionários, sistema de autorização e aprovação entre outros.

2) Precisão  e  confiabilidade  dos  informes  e  relatórios  contábeis,  financeiros  e

operacionais:neste objetivo,  pode ser compreendida a geração de informações adequadas e

oportunas, que vão de encontro com a necessidade da administração para que possam ser

compreendidos  os  eventos  realizados  na  organização.  O  objetivo  é  alcançado  através

daconciliação, documentação fidedigna, plano de contas, tempo hábil, equipamento mecânico

e etc.

3) Estimulo  à  eficiência  operacional:é  a  promoção  de  regras  e  normas  a  serem

executadas  para  otimizar  as  atividades  operacionais,  tornando-as  mais  eficientes.  Este

objetivo se dá por meio de seleção,  treinamento,  manuais  internos,  plano de carreira,  por

exemplo.

4) Aderência às políticas existentes: é a avaliação do atendimento as regras e metas

determinadas  pela  empresa,  ou  seja,  é  a  confirmação  que  os  desejos  da  administração,

definidos pela politica e indicados por meios de seus procedimentos, estão sendo respeitadas e

cumpridas pela as pessoas. Este objetivo é atendido por meio da coordenação, avaliação e

auditoria interna, por exemplo.

5.1 Importância do Controle Interno

De acordo com que Attie (2011) assegura toda organização possui controles internos,

podendo ser um modelo mais básico ou completo onde a organização irá adequá-lo as suas

necessidades.  Para  um bom controle  interno,  todos  os  departamentos  da  empresa  devem

continuar  as operações,  fornecendo informações  no intuito  de coordenar  os empresários  e

administradores na tomada de decisões importantes.



Segundo  Crepaldi  (2011)  a  administração  da  empresa  é  a  que  fica  a  cargo  pelo

estabelecimento do sistema de controle interno, pelo acompanhamento de seu cumprimento

pelos empregados e por suas alterações, visando adaptá-lo às novas circunstâncias.

Um sistema de controle interno bem expandido segundo Attie (2011) pode abranger o

controleorçamentário, custo-padrão, relatórios operacionais e periódicos, análises estatísticas,

programa de treinamento  do pessoal e até  mesmo auditoria  interna.  Os controles  internos

podem ser atípicos tanto à contabilidade como administrativo.

 Os  Controles  Contábeis  são  essenciais  na  contabilidade,  pois  como  relata  Attie  (2011)

incluem  todos  os  métodos  e  procedimentos  adotados,  especialmente  com  a  proteção  do

patrimônio e confiabilidade dos registros contábeis.

 O Controle  Administrativo  em regra,  utiliza  indiretamente  os  registros  financeiros,  e  de

acordo  os  relatos  de  Attie  (2011)  envolve  toda  coordenação,  todos  os  métodos  e

procedimentos que dizem respeito à eficácia operacional bem como a deliberação da política

preparada pela administração.

5.1.2 Limitações do Controle Interno

Os controles  internos  são  imprescindíveis  na  comprovação  de  fraudes  e  erros  que

podem  prejudicar  o  objetivo  da  empresa,  porém  até  mesmo  o  melhor  controle  interno

apresenta algumas limitações. De acordo com Crepaldi (2013) segue abaixo as limitações do

controle interno:

 Conluio de funcionários na apropriação de bens da empresa (CREPALDI, 2013, p.482);

 Instrução inadequada dos funcionários com relação às normas internas  (CREPALDI, 2013,

p.482);

 Negligência dos funcionários na execução de suas tarefas diárias (CREPALDI, 2013, p.482);

5.1.3 Princípios Fundamentais de Controle Interno

A administração  da  empresa  é  responsável  pela  aplicação  do  sistema  de  controle

interno, pelo acompanhamento e cumprimento por parte dos funcionários ao que foi proposto,

no sentido de se adaptar às novas circunstâncias. (Almeida, 2012)



Segue a definição de cada princípio de acordo com Almeida (2012).

 Responsabilidade: as competências de cada empregado devem ser claras e limitadas

preferencialmente descritas em manuais internos da empresa.

 Objetivos  do  controle  interno:inclui  a  conferência  das  informações,  verificação  da

obediência às normas da empresa e a eficiência e eficácia dos processos.

 As rotinas internas devem ser elaboradas pela empresa e redigidas como manual da

mesma. No manual deve conter detalhadamente os procedimentos que os funcionários devem

seguir na realização das atividades da empresa.

 Acesso  aos  ativos:  deve  ser  limitado  aos  funcionários,estabelecimento  de  controle

físico sobre esses, evitando assim possíveis fraudes.

 Segregação de funções: é necessário para aumentar o controle que os departamentos

possuem entre si. Assim um funcionário poderá adulterar informações, mas será barrado pela

limitação de suas funções.

 Confronto dos ativos com os registros: deve ser feita periodicamente evitando assim

erros, e registro inadequado dos ativos.

 Amarração  do  sistema:deve  estar  disposto  de  maneira  que  apenas  as  transações

autorizadas sejam registradas limitando a alteração das informações após seu registro, por isso

é  necessária  que  as  informações  estejam  corretas,  obedecendo  assim  o  princípio  da

competência.

 Auditoria interna: é a verificação da eficiência e eficácia dos controles internos.

 Custo do controle não pode ultrapassar os benefícios trazidos por este, assim controles

mais rígidos devem ser utilizados em processos mais relevantes.

 Limitações  do Controle  Interno:  um exemplo  é  a  falta  de garantia  de alcance  dos

objetivos, pois só é possível auxiliar. As limitações são encontradas em situações de conluio

de empregados, falta de instrução e negligência dos funcionários.

5.1.4 Correlação com os Princípios Fundamentais de controle

interno Setor de compras da Rebello Indústria e Comércio de 

Móveis Ltda

Execução do processo de cotação, seleção do fornecedor e formalização da compra; 

(Responsabilidade)

Conferência da NF; (Responsabilidade) 

Conferência da mercadoria; (Responsabilidade)



Formulário  de  cotação  de  preços  para  solicitar  preços  aos  fornecedores;  (Rotinas

Internas)

Ordem de compra; (Rotinas Internas)

Controle físico do estoque de mercadoria pelo almoxarifado; (Acesso aos Ativos) 

Pagamento   dos   fornecedores   realizado   pelo   departamento   de   contas   a  pagar;

(Segregação de Função)

Confronto  da  NF com as  mercadorias,  caso  divergente  emitir  nota  de  devolução;

(Confronto dos ativos com os registros)

Cadastro do fornecedor pré-aprovado no sistema integrado; (Confronto dos ativos com

os registros)

Assinatura  do  responsável  pelo  almoxarifado  no  formulário  de  pedido;

(Responsabilidade).

5.2 Coso: Ferramenta de Avaliação do Controle Interno

Segundo  Sergio  Dias  (2010,  p.  28)  “o  coso  é  uma  entidade  sem  fins  lucrativos,

dedicada  à  melhoria  dos  relatórios  financeiros  através  da  ética,  efetividade  dos  controles

internos e governança corporativa”.

O coso é utilizado como uma ferramenta para avaliar o controle interno, esta avaliação

é importante para definir natureza, oportunidade e quantidade de testes substantivos a serem

realizados. Esta ferramenta possui cinco componentes que estão dispostos na figura abaixo:

Figura



Fonte: Google imagens

Como pode se observar na figura acima, o COSO é um processo multidirecional e

interativo o qual quase todos os componentes influenciam os outros. Segue a descrição de

cada um dos cinco componentes:

Ambiente  Interno:  é  a  compreensão  da  cultura  do  controle  organizacional.  Este

componente abrange a postura moral e ética dos funcionários, que se comprometem a agirem

de maneira correta. Os colaboradores da empresa devem conhecer suas responsabilidades e

limitações  possibilitando  a  disciplina  e  a  prática  de  um ambiente  de  trabalho  saudável  e

adequado.

Avaliação de riscos: a empresa poderá avaliar fatores que impeçam o alcance de seus

objetivos  e  metas.  Esta  avaliação  poderá  ser  realizada  sob  dois  aspectos  probabilidade  e

impacto.

Atividade  de  controle:  são  politicas  e  procedimentos  que  orientam  as  ações

individuais. Estas atividades podem ser classificadas de acordo com a natureza dos objetivos

da entidade.

Informações e Comunicações: é a troca de informações dentro da empresa em todos os

níveis hierárquicos, de forma eficiente e eficaz. As informações devem ser transmitidas com

credibilidade e segurança, para que somente atinjam os colaboradores que delas necessitem

em tempo hábil.

Monitoramento: poderá ser realizado por meio de atividades gerenciais contínuas, ou

avaliações  individuais  ou  ambas.Este  acompanhamento  possibilita  fazer  as  adequações

necessárias nos processos da empresa.

5.3 Registro do controle interno

As formas mais utilizadas para o registro dos procedimentos de controle interno são

três: a descritiva, a de utilização de fluxogramas e questionários.

Segundo  Attie  (2011,  p.292)  “em  qualquer  dos  casos  utilizados  o  registro  dos

procedimentos  dever  ser  feita  de  forma  clara  e  objetiva...  feito  por  assunto  com  a

pormenorização dos controles existentes e seus reflexos contábeis”.

5.3.1 Memorando Narrativo



O método descritivo segundo Attie (2011) baseia- se:

Na  descrição  detalhada  das  características  do  sistema  que  se  está  conhecendo,
considerando  explicações  referentes  às  funções,  aos  procedimentos,  registros,
impressos, arquivos, empregados e departamentos envolvidos no sistema; (ATTIE,
2011, p.292).

Vale ressaltar que para aplicação deste método é possível encontrarmos pessoas que

não tem habilidade suficiente para expressar suas ideias por escrito, de forma clara e objetiva,

dificultando assim o entendimento e até mesmo falta de informação necessária para à boa

compreensão do objeto em análise.

Abaixo  segue  o  memorando  narrativo  do  processo  de  compra  de  mercadoria  para

revenda da Rebello Imóveis:

Memorando Narrativo do Processo de Compras da Empresa Rebello Indústria e

Comércio de Móveis Ltda

A Empresa Rebello Imóveis Ltdadispõe de um sistema integrado, onde a solicitação

dos pedidos é feita por cada setor responsável através de um formulário próprio, que obtém

espaços  para  especificar  de  forma  clara  quais  produtos  requisitados.  O setor  de  compras

confirmará se o pedido é valido, caso haja algum erro informará ao requerente do pedido para

retificação. Com o pedido correto, será confirmado no sistema se há saldo para realizar o

pedido de compra. Se não houver saldo a diretoria será informada e decidirá se a compra

poderá ou não ser realizada. Se a diretoria não autorizar o pedido, a compra será cancelada.

Havendo a disponibilidade de recursos o setor responsável por compras realiza a cotação com

no mínimo três fornecedores já cadastrados no sistema,verificando requisitos mínimos como

qualidade,  prazo  de  entrega,  preço,  politica  de  credito,se  não  houver  fornecedor  para

disponibilizar o material necessário é realizado a contratação de novos fornecedores que por

sua vez serão cadastrados.

Diante  dos orçamentos  é  realizado o confronto de custo e  beneficio  em seguida a

ordem de compra é encaminhado para o gerente do departamento de compras que aprova os

pedidos no valor máximo de R$ 5 mil reais, acima deste valor o pedido é encaminhado para o

superintendente da empresa que realiza a aprovação ou não. Caso o pedido não seja aprovado

será devolvidapara o seu setor de origem com informações  da rejeição.  Com o pedido de

compra aprovado emitirá a ordem de compra e este será encaminhado para o fornecedor.



O recebimento das mercadorias é realizado pelo setor do almoxarifado, que realiza a

conferência  dos  dados  da  nota  com  o  produto.  Ao  verificar  a  mercadoria,  e  constatar

divergências com o pedido ou danos, o setor deverá entrar em contato com o fornecedor para

solucionar os erros e se necessário realiza a devolução destes produtos.

Com a NF em mãos o almoxarifado realiza o registro de entradas  das mesmas no

sistema, o qual já é integrado com um banco de dados que direciona informações para o setor

de compras, almoxarifado (estoque), fiscal, financeiro e contábil. A nota fiscal é direcionada

para o setor  fiscal  que  realiza  o registro e  as  deduções  dos  impostos  em seguida  para  o

financeiro onde é registrada no contas a pagar para que ocorra a quitação com fornecedor e

logo apos direcionada para o setor contábil.

5.3.2 Fluxogramas

De acordo com Attie (20011) o auditor que escolhe as formas de registro, sendo a

utilização de fluxogramas a mais aplicável a todos os trabalhos facilitando a compreensão dos

mesmos.

Os fluxogramas apresentam algumas vantagens como descreve o autor Attie (2011):

 Efetuar o levantamento numa sequencia lógica e ordenada;
 Visualizar,  num lance de olhos,  as áreas em conjunto, o que não se pode
obter com o uso de questionários, normalmente divididos em seções e, muito menos, com o método descritivo;
 Evitar  a  duplicidade  de  descrições  que  quase  sempre  exigem  e  uso  de
formulários quando várias áreas são alcançadas por determinada operação;
 Facilitar a identificação de deficiências de controle interno em especial, pois
evidenciam aspectos  relacionados com a eficiência operacional,  que podem passar  despercebidos quando se
empregam questionários (por exemplo, a duplicidade de trabalhos ou trabalhos desnecessários);
 Evitar  problemas  de  semântica,  que  ocorrem  na  utilização  de  métodos
narrativos, desde que a simbologia utilizada seja perfeitamente definida e não suscite dúvidas.  (ATTIE, 2011,
p.293).

Com estas vantagens o uso do fluxograma tem sido constante, uma vez que o mesmo

compõe uma técnica analítica, que permitem representar graficamente os ciclos operacionais

da empresa e oferecem, em comparação com outros métodos.

Abaixo segue o fluxograma do processo de compra da Rebello Imóveis:



Fonte: Elaborado pelo grupo

5.3.3 CheckList

Conforme Crepaldi (2013) checklist é uma lista de questionamentos sobre determinada

área ou processo da empresa. As perguntas devem ser respondidas com ‘sim’ ou ‘não’. As

questões são elaboradas de forma que a resposta ‘não’ evidencia uma falha do controle. O

checklist é importante por demonstrar de forma simples a existência e efetividade do controle

interno.

Attie (2011) apresenta algumas vantagens que este método possui sobre os outros:

 Caso o auditor tenha muitas tarefas semelhantes, permitem redução dos 
custos;

 Facilitam a administração do trabalho, por sistematizarem os exames;
 Orientam o auditor na tarefa de conhecimentos e avaliação de sistemas 
simples e podem evitar omissões na consideração de algum aspecto do sistema;
 Quando as perguntas devem ser respondidas com “sim”, “não”, ou “não 
aplicável”, facilitam a identificação de deficiências. (ATTIE, 2011, p.294)

Ao ser feito os questionários deve-se ter muita atenção para quenão exista margem

para duplicidade das respostas no momento da entrevista, assim os resultados obtidos serão

satisfatórios.

A seguir o checklist do processo de compra de mercadoria para revenda da Rebello

Imóveis:



EMPRESA REBELLO IMÓVEIS COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA 
CHECK LIST - COMPRAS

QUESTIONÁRIO SI
M

NÃ
O

JUSTIFICATI
VA

Existe um sistema integrado? X

Existe formulário proprio para realizar 
os pedidos de forma clara e objetiva?

X

O sistema verifica se há saldo para 
custear a compra?

X

Há autorização do pedido de compra por 
parte da diretoria?

X

Existe cotação de preços com mais de
um fornecedor?

X

Após as cotações, as propostas passam
por processo de avaliação?

X

Os fornecedores possuem cadastro no 
sistema?

X

Existe conferência das especificações 
do produto?

X

È realizada a conferência da NF 
com a mercadoria?

X

O lançamento da nota fiscal no sistema é
realizado por pessoa com conhecimentos da X
área contábil?

Os lançamentos são 
registrados tempestivamente 
no sistema?

X

Fonte: Elaborado pelo grupo



6 ASPECTOS ÉTICOS PROFISSIONAIS

Quando se pensa em um ambiente onde é necessário que várias pessoas trabalhem com

o propósito de atingir um objetivo, é imprescindível que se estabeleça alguns padrões de

comportamento, então logo surge nesse contexto, a ética, que de acordo com Lisboa 2005, o

termo ética assume diferentes significados dependendo do contexto envolvido. Uma de suas

definições. Relacionadas ao ambiente empresarial, diz que a “ética nos negócios é o estudo da

forma pela qual normas morais pessoais se aplicam as atividades e aos objetivos da empresa”.

A ética ao longo do tempo se confunde com a moral, e por vezes esses termos são

utilizados  aleatoriamente  com o mesmo significado.  As duas  palavras  têm a mesma base

etimológica:  a palavra grega ethos e a palavra latina mores,  ambas significando hábitos e

costumes. (Lisboa, 2005)

Nesse contexto, a empresa Rebello Móveis optou por elaborar um código de ética para

assegurar  padrões  de  comportamentos  no  ambiente  empresarial,  visando o bem estar  dos

colaboradores junto a empresa e a sociedade. Esse código ainda orienta a postura empresarial

a ser adotada pela empresa no seu relacionamento com os mais diversos públicos.

6.1 CÓDIGO DE ÉTICA

Segundo  Lisboa  2005,  o  código  de  ética  pode  ser  entendido  como   umarelaçã

o das praticas de comportamento estabelecidas no exercício da profissão. Ocódigo de étic

a  não  consegue abranger  todos  os problemas sociais que aparecem,todavia,  serve  para  c

oibir   procedimentos  antiéticos  através  de  diretrizes  sobreprincípios éticos gerais e regra

s particulares sobre alguns problemas específicos quesurgem no dia a dia das  organizações.

O código de  ética  é  um conjunto  de  princípios  que  apresenta  as  principaispratic

as  de  comportamento  permitidas  e  proibidas  no  exercício  da  profissão.  Paraque  ele  seja

eficaz e alcance o  seu propósito  é  imprescindível  que  sua  utilizaçãoaconteça  primeira

mente  como  instrumento  da   Administração   e   liderança   econsequentemente pelos

demais profissionais, para que seja eficaz.(Lisboa, 2005)

Cada  indivíduo  tem  os  seus  próprios  valores.  Por  isso, torna-

se necessárioque cada empregado, no exercício de suas atividades, busque adequar os 

seusvalores individuais aos os valores da Entidade, expressos em princípios éticos  ecumprir



os compromissos assumidos no contrato de trabalho, com zelo, atenção ecompetência. 

(Lisboa,2005)

6.2 CÓDIGO DE ÉTICA DA REBELLO MÓVEIS

O presente  código  de  ética  e  conduta  aplica-se  a  todos  os  membros  estatutários  e

empregados da Rebello Móveis, bem como a terceiros que exerçam qualquer atividade nas

dependências da empresa. Os princípios éticos aqui descritos devem pautar o relacionamento

desses com os colegas de trabalho, fornecedores e prestadores de serviços contratados pela

entidade, e com todas as demais pessoas que devam relacionar-se durante o exercício de suas

atividades profissionais.

Esse código de ética tem como objetivos principais:

 Definir princípios éticos a serem observados pelos seus empregados e dirigentes no

exercício de suas funções e no limite de suas competências;

 Reduzir a subjetividade das interpretações pessoais sobre os princípios morais e éticos

e viabilizar o comportamento baseado em valores incorporados por todos, tendo-os

como justos e pertinentes;

 Colaborar  para  o  objeto  da  empresa  de  forma  honesta,  justa,  legal  e  transparente,

visando promover o bem-estar de seus participantes, assistidos e beneficiários;

É de grande relevância que o colaborador da Rebello móveis obedeça aos princípios

éticos profissionais que fundamentalmente se apoiam em:

Os empregados Devem:

 Seguir as normas, Procedimentos e Instruções providas pelo superior 

hierárquico;

 Zelar pela ordem e asseio do local de trabalho, pela boa conservação das 

instalações,equipamentosemáquinas,comunicandoasanormalidades

constatadas;

 Fazer uso dos uniformes, quando concedidos, mantendo-os em bom estado



de apresentação;

 Usar os meios de identificação estabelecidos;

 Manter a chefia sempre informada sobre os serviços, dificuldades

e

problemas;

 Se presenciar qualquer ato de outro empregado que seja danoso à empresa, 

comunicar imediatamente e exclusivamente ao superior;

 Respeitar a hierarquia da empresa

 Evitar o desperdício e incentivar a economia;

 Manter o sigilo de informações confidenciais na hipótese de afastamento ou 

desligamento do empregado. Após o desligamento ou afastamento é vedada a  cópia

ou retenção de quaisquer documentos que contenham informações confidenciais.

Os empregados não devem:

 Aceitar contratos que firam a dignidade da organização  e  se  contraponham  

aos princípios deste código;

 Em casos de conflitos de interesses, atuar sem transparência , em prol dos 

próprios interesses;

 Admitir  discriminação  relativa   a   idade,   sexo,   cor,   raça,   credo   religios o,

ascendência, etc;

 Desrespeitar a estrutura da organização do cliente e o profissional que ele 

destaca para atendimento à empresa.

Princípios individuais que se referem a conduta de todos os indivíduos que integram a 

empresa relacionado aos seguintes valores:

 Honestidade: probidade, honradez, decência e respeito nos relacionamentos pessoais e 

para com os bens de terceiros;

 Zelo: preocupação, diligência e empenho com as tarefas assumidas;

 Sigilo: sigilo com o conhecimento e manuseio de informações corporativas e de 

terceiros;

 Competência: dedicação e capacitação constante para o cargo exercido;

 Humildade; conhecimento das próprias limitações, modéstia e simplicidade;



 Justiça: atitude em conformidade com o que é direito, legal e justo;

 Respeito a quaisquer diferenças, sejam sociais, culturais, etárias, físicas, religiosas, de gênero,

de raça, de orientação sexual, de condição social e de opção político partidária, entre outras;

 Manutenção de ambiente  de trabalho saudável,  caracterizado pela  consideração,  confiança

mútua, transparência e credibilidade;

 Excelência no atendimento ao público interno e externo;

 Promoção  da  educação  e  de  capacitação  contínua  dos  componentes  da  estrutura

organizacional;

 Agir de forma a satisfazer as diferentes necessidades;

 Manter  canal  de  recepção,  encaminhamento  e  processamento  de  opiniões,  sugestões,

reclamações,  críticas e denúncias sobre os mais variados assuntos, inclusive transgressões

éticas;

 Afastar  atividades  particulares  das  rotinas  diárias  de  trabalho,  em  especial  aquelas  que

interfiram no tempo de trabalho necessário à função assumida;

 Trabalho em equipe, com respeito recíproco e consideração, que inspirem a harmonia  e a

comunicação, em todos os relacionamentos;

 Manter  um  relacionamento  empresa-empregado  transparente  e  de  respeito  integral  à

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Legislação previdenciária, normas de segurança e

medicina do trabalho vigente;

 Garantir  a  qualidade  no  ambiente  de  trabalho  observando  a  segurança  e  saúde,

disponibilizando para isso todas as condições e equipamentos necessários;

 Preservar a privacidade dos colaboradores evitando exposições demasiadas.

 Agir com respeito ao indivíduo e à sua integridade moral e física, buscando sempre tornar

agradável e amigável o ambiente de trabalho;

 Contribuir  com  seus  conhecimentos,  capacidade  e  experiência  para  que  os  objetivos  da

empresa e os seus clientes possam ser alcançados;

 Não fazer uso dos equipamentos da companhia ou facilidades para fins pessoais;

 Respeitar o direito à privacidade, não monitorando pessoas, por meio de imagens, conversas

e/ou por quaisquer meios eletrônicos sem prévia e expressa autorização e comunicação;



 Reconhecer  o  mérito  de  cada  um  e  propiciar  a  igualdade  de  acesso  às  oportunidades  de

desenvolvimento  profissional  eventualmente  existentes,  segundo  as  características,  as

competências e as contribuições de cada profissional; 1

Outras atribuições, além das relacionadas acima, poderão ser fixadas pela

administração da Madeira e Arte, se julgado oportuno e necessário.

Direitos fornecidos aos empregados:

A Rebello Móveis oferece aos seus empregados além do que já está previsto em lei, os

seguintes direitos:

 Convênios com restaurantes para que o preço seja mais acessível;

 Uma área de lazer com churrasqueira, quadras de futebol e vôlei, para que seja utilizada 

nos fins de semana;

 O empregado tem acompanhamento semestral para saber como está seu andamento no 

trabalho;

 Todo colaborador tem o direito de sugerir, criticar as coisas que acontecem no local de 

trabalho, para que sempre melhore, para isso temos uma caixa de sugestões.

Compete aos  empregados,  dirigentes  zelar  pelo  cumprimento  deste  Códigode  Ética

e agir  preventivamente na adoção  de  medidas  que  inibam  eventuaisirregularidades.

Além  disso,  todos  devem empenhar-

se na apuração de  possíveisinfrações ao disposto neste Código de Ética e Conduta, presta

ndo informações aosseus superiores  hierárquicos  quando  estas  foremverificadas,  para  qu

e  as  açõesdisciplinares adequadas possam ser tomadas.

A inobservância dos princípios éticos  aqui  descritos  ou qualquer outra açãoou  omiss

ão que cause prejuízos materiais  ou  à  imagem  da  empresa  terão  porconseqüência  ríg

idas ações disciplinares que poderão resultar  no  desligamento doempregado da organizaçã

o.

Adaptado pela Rebello Móveis



Quando se trabalha de forma ética, respeitando todos sem nenhum tipo de preconceito,

descriminação e interesse pessoal, o ambiente fica mais agradável, e o trabalho se torna ainda

mais prazeroso.Agir de forma correta tem que ser uma escolha e não uma obrigação, isso é ser

ético



7 SISTEMAS CONTÁBEIS II

Ambiente SPED

De acordo com a Receita Federal do Brasil (2007) com base no decreto 6.002/2007

que institui o Sistema Público de Escrituração Fiscal (SPED), define o projeto SPED como

um  “instrumento  que  unifica  as  atividades  de  recepção,  validação,  armazenamento  e

autenticação  de  livros  e  documentos  que  integram  a  escrituração  contábil  e  fiscal  dos

empresários  e  pessoas  jurídicas  [...]”.  Sendo essas  informações  emitidas  através  de  uma

assinatura digital em um formato digital especifico e padronizado, a ser entregue via internet.

(RFB, 2007).

Conforme  a  Secretaria  do  Estado  da  Fazenda  (2014),  o  SPED  consiste  na

modernização dos  processos atuais  dos  comprimentos  das obrigações  acessórias efetuadas

pelo  contribuinte  para  os  órgãos  fiscalizadores,  englobando  as  três  esferas  de  governo

(Estadual, Federal e Municipal). Contudo, o projeto SPED otimizou o tempo de conferência

de dados, agilizando e simplificando os processos que envolvem as obrigações acessórias dos

contribuintes, obtendo assim informações concretas em tempo hábil,  minimizando risco de

fraudes e sonegação.  (SEF, 2014)

Ainda de  acordo com a  RFB (2014) o  projeto  SPED iniciou-se  com três  grandes

projetos, o ECD (Escrituração Contábil Digital), o EFD (Escrituração Fiscal Digital), e a NF-e

(Nota Fiscal Eletrônica); e atualmente esta em andamento o projeto de EFD-Contribuições

(Escrituração Fiscal Digital Contribuições), o ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e o E-Social

(Escrituração Social). (RFB, 2014)

Segundo a Receita Federal do Brasil (2014) as premissas que regem o projeto SPED

são:

 Propiciar melhor ambiente de negócios para as empresas do país;

 Eliminar a concorrência desleal com o aumento da

competitividade entre as empresas;

O documento oficial é o documento eletrônico com validade 

jurídica para todos os fins;

 Utilizar a Certificação Digital padrão ICP Brasil;

 Promover o compartilhamento de informações;



 Criar na legislação comercial e fiscal a figura jurídica da Escrituração Digital e da Nota Fiscal

Eletrônica;

 Manutenção da responsabilidade legal pela guarda dos arquivos eletrônicos da Escrituração

Digital pelo contribuinte;

 Redução de custos para o contribuinte;

 Mínima interferência no ambiente do contribuinte;

 Disponibilizar aplicativos para emissão e transmissão da Escrituração Digital e da NF-e para o

uso opcional pelo contribuinte. (RFB, 2014)

A completa integração do SPED busca atingir os seguintes objetivos, segundo o portal

da RFB (2014):

 Redução de custos com a dispensa de emissão e armazenamento de documentos em papel;

 Eliminação do papel; redução de custos com a racionalização e simplificação das obrigações 

acessórias;

 Uniformização das informações que o contribuinte presta às diversas unidades federadas;

 Redução do envolvimento involuntário em práticas fraudulentas;

 Redução do tempo despendido com a presença de auditores fiscais nas instalações do 

contribuinte;

 Simplificação e agilização dos procedimentos sujeitos ao controle da administração tributária

(Comercio exterior, regimes especiais e trânsito entre unidades da federação);

 Fortalecimento do controle e da fiscalização por meio de intercâmbio de informações entre as 

administrações tributárias;

 Rapidez no acesso às informações;

 Aumento da produtividade do auditor através da eliminação dos passos para coleta dos 

arquivos;

 Possibilidade de troca de informações entre os próprios contribuintes a partir de um leiaute 

padrão;

 Redução de custos administrativos;



 Melhoria da qualidade da informação;

 Possibilidade de cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais

 Disponibilidade de cópias autenticadas e válidas da escrituração para usos distintos e 

concomitantes;

 Redução do “custo Brasil”;

 Aperfeiçoamento do combate à sonegação;

 Preservação do meio ambiente pela redução do consumo de papel. (RFB, 2014)

7.1 SPED ECD

Um dos projetos integrante do SPED é o ECD (Escrituração Contábil Digital), que tem

por objetivo a substituição da escrituração emitida através de papel, pela a escrituração 

emitida digitalmente. Segundo a RFB (2014), o ECD ira substituir os seguintes livros 

impressos: “livro diário e seus auxiliares se houver, livro razão e seus auxiliares se houver e 

livro balancetes diários, balanços e fichas de lançamento comprobatória dos assentamentos 

neles transcritos”. Portanto denominando o ECD de uma forma mais similar de SPED 

Contábil. (RFB, 2014)

De acordo com o Manual de Orientação da ECD (2013), estão dispostos sobre os 

procedimentos,

[...] para a validade e eficácia dos instrumentos de escrituração dos

empresários  individuais,  das  empresas  individuais  de

responsabilidade  Ltda  –  Eireli,  das  sociedades  empresárias  das

cooperativas,  dos  consórcios,  dos  grupos  de  sociedades,  dos

leiloeiros,  dos  tradutores  públicos  e  intérpretes  comerciais.

(Manual de Orientação da ECD, p. 7, 2013).

Conforme a RFB com base na IN RFB 787/07, estão obrigados a adotar a ECD a partir

do  ano-calendário  2009  todas  as  sociedades  empresárias  tributadas  pelo  lucro  real

independente  se  houve  ou não movimento  no  período,  sendo que  para  outras  sociedades

empresárias a entrega é facultativa. (RFB, 2014)



Porém de acordo com o Manual de Orientação do ECD (2013) baseado na Instrução

Normativa RFB 1420/2013, estabelece que estão obrigadas a adotar a ECD, considerando os

movimentos contábeis ocorridos a partir de 1° Janeiro de 2014: as pessoas jurídicas optantes

pela tributação com base no lucro real;“[...] pessoas jurídicas tributadas com base no lucro

presumido que  distribuírem,  a títulos  de lucros,  sem incidência  do Imposto sobre  Renda

Retido na Fonte (IRRF) [...]”,e as pessoas jurídicas isentas ou imunes, as demais sociedades

simples,  microempresas e empresas de pequeno porte permanecem dispensadas a adotar o

ECD. (Manual de Orientação do ECD, p.7, 2013).

Como  previsto,  com  a  implantação  da  ECD  há  uma  otimização  de  tempo  do

contribuinte além de economia de papeis, o Manual de Orientação do ECD (2013) prevê de

acordo com a IN RFB 1.420/2013 “[...] há uma dispensa implícita: a impressão dos livros.”

(Manual de Orientação do ECD, p.8, 2013)

O  prazo  para  a  apresentação  dos  livros  digitais,  de  acordo  com  o  Manual  de

Orientação do ECD (2013) baseando se no art. 5º da IN RFB 1.420/2013 estipula que a ECD

deverá ser “transmitida anualmente ao SPED ate o último dia útil do mês de Junho do ano

seguinte do ano-calendário a que se refira à escrituração” (Manual de Orientação do ECD,

p. 8, 2013).

7.2 SPED EFD

Como visto o SPED é constituído de vários projetos, alguns em vigor e outros em

andamento, sendo que o EFD (Escrituração Fiscal Digital) segundo a RFB (2014) é “[...] um

arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de

outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da receita

Federal do Brasil [...]”, incluindo também “[...] registros de apuração de imposto referentes

ás operações e prestações praticadas pelo contribuinte [...]”.(RFB, 2014)

Conforme  determina  a  SEF/MG  (2014)  considerando  as  publicações  as  portarias

SAIF:  “016/2013  –  indica  que  TODOS os  contribuintes  MINEIROS NÃO optantes  pelo

simples nacional passam a ser OBRIGADOS a partir de Janeiro de 2014.” (SEF/MG, 2014)



De acordo  com a  SEF/MG (2014)  a  implantação  do SPED EFD irá  substituir  as

obrigações de emissão dos seguintes livros fiscais:

 Registro de Entradas;
 Registro de Saídas;
 Registro de Inventários;
 Registro de Apuração do IPI;
 Registro de Apuração do ICMS;
 Documento de Controle de Crédito do ICMS do Ativo 

Permanente - CIAP. (SEF/MG, 2014)

Segundo  a  RFB (2014),  a  partir  dos  dados  emitidos,  a  empresa  deverá  gerar  um

arquivo digital conforme o leiaute do EFD estabelece em conjunto com a COTEPE,  “[...]

informando todos os documentos fiscais e outras informações de interesse dos fiscos federal e

estadual, referente ao período de apuração dos impostos ICMS e IPI.” Portanto, a EFD trata-

se da  escrituração  fiscal  do  ICMS/IPI  conhecido simploriamente  como EFD -  ICMS/IPI.

(RFB, 2014).

De acordo  com a  RFB (2014)  os  dados  importados  poderão  ser  conferidos   pelo

próprio  Programa  Visualizador  e  Assinador  (PVA)  podendo  efetuar  pesquisas  e  emitir

relatórios  sobre  os  registros  existentes,  além  de  que  poderão  também  utilizar  outras

funcionalidades  do  PVA,  conforme a  RFB (2014)  cita;  como  “[...]  digitação,  alteração,

assinatura digital da EFD, transmissão do arquivo, exclusão de arquivos, geração de cópias

de  segurança  e  sua  restauração.”  Sendo  que  sua  obrigatoriedade  de  entrega  deverá  ser

efetuada mensalmente, até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subseqüente a sua apuração. (RFB,

2014)

As penalidades serão calculadas de acordo com a Lei 6.763/75,

Art. 53º. As Multas serão calculadas tomando-se como base:
 O valor da unidade fiscal de referência – UFIR – Prevista no

artigo 224 desta lei, vigente na data em que tenha ocorrido a
infração  e,  quando  for  o  caso,  o  valor  do  imposto  não
declarado;

 O valor das operações ou das prestações realizadas ou da base  
de cálculo estabelecida pela legislação;

 O valor do imposto não recolhido tempestivamente no todo ou 
em parte;

 O valor do crédito de imposto indevidamente utilizado, 
apropriado, transferido ou recebido em transferência;

 O valor do imposto a ser informado em documento fiscal por



exigência da legislação. (SEF/MG, 2014)

Conforme a RFB (2014) com base na Lei 6.763/75, Art.54º, define que o contribuinte

que  deixar  de  entregar,  ou  entregar  com irregularidades  em desacordo  com a  legislação

tributária ocultando informações da escrituração digital fica a penalidade de 5.000 (cinco mil)

por infração. (RFB, 2014)

7.3 SPED EFD-Contribuição

De  acordo  com  a  RFB  (2014)  a  EFD-Contribuição  trata-se  de  um  dos  projetos

instituído pelo SPED, sendo que essa modalidade de SPED é para os contribuintes

[...]  de  direito  privado  na  escrituração  da  contribuição  para
PIS/Pasep  e  da  Cofins,  nos  regimes  não-cumulativo  e/ou
cumulativo,  com base  no  conjunto  de  documentos  e  operações
representativos das receitas auferidas, bem como custos, despesas,
encargos  e  geradores  de  crédito  da  não-  cumulatividade.
(RFB,2014)

Portanto, o EFD-Contribuição segundo a RFB (2014), além constar documentos já

dito anteriormente, deverá também conter a escrituração das contribuições sociais e dos

créditos, “[...] bem como da contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, será

efetuada de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.” (RFB, 2014)

Conforme  a  RFB (2014)  estabelece,  com base  na  IN  RFB 1.252/2012  que  estão

obrigados a EFD em referência:

 Em  relação  à  contribuição  para  o  PIS/Pasep  e  à  Cofins,
referentes  aos  fatos  geradores  ocorridos  a  partir  de  1º  de
Janeiro de 2012, as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do
Imposto de Renda com base no Lucro Real;

 Em  relação  à  contribuição  para  o  PIS/Pasep  e  à  Cofins,
referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de Julho
de 2012, as demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação do
Imposto de Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado;

 Em  relação  à  contribuição  para  o  PIS/Pasep  e  à  Cofins,
referentes  aos  fatos  geradores  ocorridos  a  partir  de  1º  de
Janeiro de 2013,as pessoas jurídicas referidas no inciso 6º,8º e
9º do art. 3º da Lei nº 9.718, 27 de Novembro de 1998 e na Lei
nº 7.102, de 20 de junho de 1983;

 Em  relação  à  contribuição  para  o  PIS/Pasep  e  à  Cofins,
referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de Março



de 2012, as pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades
relacionadas nos arts. 7º e 8º da Medida Provisória nº 540, de 2
de agosto de 2011, convertida na Lei nº 12.546, de 2011;

 Em  relação  à  contribuição  Previdenciária  sobre  a  Receita,
referente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de Abril
de 2012, as pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades
relacionadas no inciso 3º e 4º do art. 7º e nos incisos II a V do
caput do art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (RFB, 2014)

Considerando a RFB (2014) o contribuinte  poderá retificar  os arquivos importados

originais até o último dia útil do ano-calendário ao que se referir a escrituração sem nenhuma

penalidade. Esse arquivo digital deverá ser validado, assinado digitalmente e transmitido via

internet ao ambiente SPED. (RFB, 2014)

As  informações  serão  geradas  através  do  PVA (Programa Validador  e  Assinador)

fornecido  pela  RFB,  além das  funções  de  validador,  com possibilidades  de  pesquisas  de

registros ou emissão de relatórios o programa gerador de escrituração possibilitará:

 Importar o arquivo com o leiaute da  EFD-Contribuições 
definido pela RFB;

 Criar uma nova escrituração, mediante digitação completa de 
dados;

 Validar o conteúdo da escrituração e indicar dos erros e avisos;
 Editar via digitação os registros criados ou importados;
 Emissão de relatórios da escrituração;
 Geração do arquivo da EFD-Contribuições para assinatura e 

transmissão ao SPED;
 Assinar do arquivo gerado por certificado digital;
 Comandar a transmissão do arquivo ao SPED. (RFB, 2014)

De  acordo  com a  RFB (2014),  o  prazo  de  transmissão  desses  arquivos  digitais  é

mensal, “[...] devendo ser transmitido após a sua validação e assinatura digital, até o 10º dia

útil do segundo mês subseqüente ao de referência da escrituração.” (RFB, 2014)

A negligência em relação á transmissão do arquivo ao ambiente SPED, poderá resultar em 
penalidade que segundo a IN RFB 1052/2010 no art.7º estabelece que “a não-apresentação 
da EFD-PIS/Cofins no prazo fixado no art.5º acarretará a aplicação de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário ou fração.” (RFB, 2010)

7.4 SPED ECF



De acordo com o Manual de Orientação da ECF (2014), a ECF (Escrituração Contábil

Fiscal) é uma nova obrigação impostas para as pessoas jurídicas brasileiras, substituindo a

Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), “[...] entrando em

vigor a partir do ano-calendário de 2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês

de Junho de 2015, no ambiente Sistema Público de Escrituração Publico (SPED).”(Manual

de Orientação da ECF, p.11, 2014)

Conforme a IN RFB 1.422/2013 art.1º parágrafo 2º estabelece que a obrigatoriedade

da apresentação ECF, não se aplica

 Às  pessoas  jurídicas  optantes  pelo  regime  unificado  de
arrecadação  de  tributos  e  contribuições  devidos  pelas
microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  (Simples
Nacional), de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de
Dezembro de 2006;

 Aos órgão públicos, às autarquias e às fundações públicas;e
 Às pessoas jurídicas inativas de que trata a Instrução Normativa

RFB nº 1.306, de 27 de Dezembro de 2014 (RFB, 2014)

Ainda de acordo com a IN RFB 1.422/2013 art.3º prevê que

A  ECF  será  transmitida  anualmente  ao  Sistema  Público  de
Escrituração Digital (SPED) até o último dia útil do mês de Julho
do ano seguinte ao ano-calendário que se refira
§1º A ECF deverá ser assinada digitalmente mediante a utilização
do certificado digital válido.
§2º  nos  casos  de  extinção,  cisão  parcial,  cisão  total,  fusão,
incorporação, a ECF deverá ser entregue pelas pessoas jurídicas,
extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas e incorporadoras, até
último dia útil do mês subseqüente ao do evento.
§3º A obrigatoriedade de entrega da ECF, na forma prevista no
§2º, não se aplica à incorporadora, nos casos em que as pessoas
jurídicas,  incorporadora  e  incorporada,  estejam  sob  o  mesmo
controle societário desde o ano-calendário anterior ao evento.
§4º  Nos  casos  de  extinção,  cisão  parcial,  cisão  total,  fusão  ou
incorporação,  ocorrido  de Janeiro a  Junho do ano-calendário,  o
prazo de que trata o §2º será até o último dia útil do mês de Julho
do  referido  ano,  mesmo  prazo  da  ECF  para  situações  normais
relativas ao ano-calendário anterior.
§5º  O  prazo  de  entrega  da  ECF  será  encerrado  às
23h59min59s(vinte  três  horas,  cinqüenta  e  nove  minutos  e
cinqüenta  e  nove  segundos),  horário  de  Brasília,  do  último  dia
fixado para entrega da escrituração. (RFB, 2013)



que

Conforme prevista na IN RFB 1.422/2013 sobre a não apresentação o art.6º estabelece

Art.6º A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram
o imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do
Lucro Real, nos prazos fixados no art. 2º, ou a sua apresentação
com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, ao infrator,
das multas previstas no art.8º a da lei 12.973 de 13 de Maio de
2014. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.489, de
13 de Agosto de 2014)

7.5 SPED E-social

De acordo com a RFB (2014), o E-social é parte integrante do projeto SPED, que visa

a unificação das informações pelo empregador em relação aos empregados, armazenando no

ambiente nacional do E-social, possibilitando assim aos órgãos participantes do projeto, sua

efetiva utilização para fins trabalhistas, previdenciários, fiscais e de apuração de tributos e do

FGTS. (RFB, 2014)

Segundo o Manual de Orientação do E-social (2013) as informações a serem emitidas

virtualmente podem ser classificadas em três tipos:

 Eventos trabalhistas: é uma ação ou situação advinda da relação entre empregador e
tabalhador, como por exemplo, admissão do

empregado, alteração de salário, exposição do trabalhador a agentes nocivos, etc.;

 Folha de pagamento;

 Outras informações tributárias, trabalhistas e previdenciárias: são aquelas previstas na lei nº
8212,de 1991, e em Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
(Manual de Orientação do E-social, p. 3, 2013)

Conforme o Manual de Orientação do E-social (2013) demonstra que a transmissão

dos eventos trabalhistas, os arquivos relativos  “[...] deverão ser gerados e transmitidos na

medida  em  que  ocorreram,  observando  os  prazos  previstos  na  legislação  para  cada

informação,” e que a folha de pagamento e outras informações previdenciárias, trabalhistas  e



fiscais, deverá ser “[...] composta de diversos arquivos, cujo o número vai variar de acordo 

com o conteúdo a ser transmitido.” (Manual de Orientação do E-social,  p. 5, 2013)

De acordo com a CENOFISCO (2014), os orgãos participantes do E-social são:

 Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF);
 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
 Ministério da Previdência Social e Assitência Social (MPAS);
 Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
 CaixaEconômica Federal (CEF);
 Tribunal Superior do Trabalho (TST);

 Tribunais Regionais do Trabalho (TRT). (Cenofisco, p.12, 2014)

Os objetivos do E-social de acordo com a CENOFISCO (2014), são de

 Garantir direitos trabalhistas e previdenciários para o trabalhador e tornar mais fácil o acesso a 
eles;

 Simplificar e padronizar o cumprimento das obrigações acessórias;
 Melhorar a fiscalização das obrigações trabalhistas e previdênciarias;
 Aumentar a formalização do emprefo e inclusão previdenciária;

 Reduzindo custo de administração dos empregadores(por exemplo redução de custos com a
dispensa de emissão e armazenamento de documentos em papel);

 Aumentar a recadaçãoespontânia sem aumento de carga tributária;
 Aprimorar a qualidade da informação com redução do gasto público;

 Redução de fraudes na concessão de beneficios previdenciários e do seguro desemprego. 
(Cenofisco, p. 14, 2014)

Como um dos objetivo da implantação do SPED é de otimizar e diminuir o número de

obrigações  a  serem  entregues  pelo  contribuinte,  com  o  E-social  de  acordo  com  o

CENOFISCO  (2014)  haverá  simplificação  e  substituição  das  das  seguintes  obrigações

acessórias :

livro  de  registro  de  empregado,  folha  de  pagamento,  GPS,  GFIP,

RAIS,  CAGED,  DIRF,  Comunicação  Acidente  de  Trabalho,  Perfil

Profissiográfico  Previdenciário,  arquivos  eletrônicos  entregues  a

fiscalização  (Manad),  Termo  de  Rescisão  e  Formulário  do  Seguro

Desemprego. (Cenofisco, p. 16, 2014)



8 CONTABILIDADE PÚBLICA

◦ Município de Caxias do Sul

O município de Caxias do Sul esta localizado na encosta superior do Nordeste do Rio

Grande do Sul, a 125 km da capital Porto Alegre. A história do município começa quando a

região era percorrida por tropeiros, ocupada por índios e chamada Campo dos Bugres. Em

1875, chegaram os primeiros imigrantes italianos em busca de um lugar melhor para viver.

Dois anos após, a sede da colônia do Campo dos Bugres recebeu a denominação de Colônia

de Caxias. No dia 20 de junho de 1890 foi então criado o Município, e em 24 de agosto do

mesmo ano, foi efetivada a sua instalação. No dia 1º de junho de 1910, Caxias foi elevada à

categoria de cidade e, neste mesmo dia, chegava o primeiro trem, ligando a região à capital do

Estado. Vários ciclos econômicos marcaram a evolução de Caxias do Sul ao longo destes

séculos: do cultivo da uva e do vinho ao segundo polo metalmecânico do Brasil. Junto com os

imigrantes,  outras  etnias  partilharam  desse  caminho.  Aconteceram  a  miscigenação  e  a

aculturação.  Ao  lado  do  lastro  cultural  itálico,  convive  a  tradição  gaúcha.  A  garra  e

determinação herdadas dos imigrantes são a marca do povo caxiense. A ele foi erguido, em

1954, o Monumento Nacional ao Imigrante, na cidade da Festa da Uva. “Somos uma nação de

nações.  É  justo  que  se  erguesse  aqui  esse  marco  memorável”,  disse  na  ocasião  da

inauguração, o presidente Getúlio Vargas.

O  desenvolvimento  da  economia  caxiense  ao  longo  das  últimas  décadas  pode  ser

considerado  o  principal  fator  de  expansão  da  cidade.  O  culto  ao  trabalho  e  a  vocação

empreendedora trazida pelos imigrantes deu origem a uma indústria de transformação muito

diversificada,  um  comércio  competitivo  e  uma  prestação  de  serviços  cada  vez  mais

qualificada.  É  um  polo  centralizador  da  região  mais  diversificada  do  Brasil.  Em  2014

comemorou  124  anos  de  desenvolvimento  com  laboriosos  trabalhadores  numa  soma  de

diversidades, vinícolas, parque industrial e um comércio rico e dinâmico.

Dados segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014).

 População: 435.564 hab;

 População estimada 2014: 470.223 hab;

 Área 1.644,296 km2;

 Bioma: Mata Atlântica;

 Instalado em   01/01/1939;



 Área da unidade territorial (km²) 1.644,296;

 Densidade demográfica (hab/km²) 264,89;

 Gentílico: caxiense;

 Prefeito 2013/2016 : Alceu Barbosa Velho

◦ Relatório do Município de Caxias do Sul

Atualmente o município é administrado pelo Prefeito Alceu Barbosa Velho (2013-2016),

responsável pela execução dos serviços público, que são definidos pelo autor Heilio Kohama

como,

Consideram-se  serviços  públicos  o  conjunto  de  atividades  e  bens  que  são
exercidos  ou  colocados  à  disposição  da  coletividade,  visando  abranger  e
proporcionar o maior grau possível de bem-estar social ou da prosperidade pública.
(KOHAMA, 2014).

De acordo com Rocha (2008),  o  orçamento  público  é  a  descriminação  das  receitas  e

despesas para mostrar a maneira como irá atuar a política econômica financeira e o programa

de trabalho do governo, obedecendo aos princípios de unidade, universalidade e anualidade. A

lei de orçamentos comtemplará todas as receitas inclusive operações de credito autorizadas

em lei e compreendera todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração

centralizada, o que por intermédio deles devem se realizar.

Com aprovação da lei 4.320 de 1964, que estabelece normas gerais de direito financeiro

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios

e do Distrito Federal o orçamento público.

Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de

forma a evidenciar  a política econômica financeira  e  o programa de trabalho do

Govêrno,  obedecidos  os  princípios  de  unidade  universalidade  e  anualidade

(BRASIL,1964).

Conforme Rosa (2013) a Lei Orçamentária é também chamada de “lei de meios” ou “lei

de orçamento” ou ainda “orçamento”. Formalmente, a lei do orçamento não difere das demais

leis, mas resulta de projeto iniciado no poder executivo, é apreciada pelas demais casas, como

regime comum, e depois como objeto de sanção e publicação.



No ano de 2014 o município aprovou a Lei Orçamentária com previsão de receitas de R$

1.403.732.312,89,  e  as  despesas  fixadas  de  R$  1.403.732.312,89,  portanto,  prevendo

equilíbrio orçamentário.

Segundo Kohama (2014) receita pública é todo e qualquer recolhimento feito aos cofres

públicos, assim com as variações ativa vindas de registro do direito a receber no instante da

ocorrência do fato gerador, quer seja bens representativos de valores ou através de numerário.

A  receita  pode  ser  classificada  na  categoria  econômica  como  Receitas  Correntes   e

Receitas de Capital, conforme demonstrado no art.11da lei 4.320/64.

§  1º  -  São  Receitas  Correntes  as  receitas  tributária,  de  contribuições,
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes
de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado,
quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

§  2º  -  São  Receitas  de  Capital  as  provenientes  da  realização  de  recursos
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e
direitos;  os  recursos  recebidos  de  outras  pessoas  de  direito  público  ou  privado,
destinados  a  atender  despesas  classificáveis  em Despesas  de  Capital  e,  ainda,  o
superávit do Orçamento Corrente”. (BRASIL,1964).

De acordo com Rosa  (2013)  a  gestão  da  receita  orçamentária  é  dividida  em duas

etapas, planejamento e execução. Sendo que na etapa de planejamento é realizada a previsão

da  arrecadação  e  que  estará  no  projeto  de  lei  do  orçamento  e,  após  votação  na  Lei

orçamentário anual.  Esta previsão é importante,  pois constitui  o limite  para a fixação das

despesas orçamentárias.

Tabela 15- Receita Orçamentária - Município de Caxias do Sul – 2014

Fonte: SITE TESOURO NACIONAL DO GOVERNO BRASILEIRO

A  seguir  poderá  ser  analisado  através  de  um gráfico  comparativo  entre  a  receita

prevista,  atualizada  e  realizada,  separadas  por  categoria  econômica  corrente  e  capital,

observando que receita realizada está acima da receita prevista.



Gráfico 1- Receita Orçamentária - Município de Caxias do Sul – 2014

Fonte: SITE TESOURO NACIONAL DO GOVERNO BRASILEIRO

Segundo Rosa (2013) na etapa de execução da receita orçamentaria é divididas

em três  estágios:  lançamento,  arrecadação  e  recolhimento.  O lançamento  é  tratado  como

procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação

referente,  ou  seja,  os  débitos  futuros  dos  contribuintes  de  impostos  diretos,  cotas  ou

contribuições prefixadas ou decorrentes de outras fontes de recursos, efetuados pelos órgãos

competentes que analisam a procedência do crédito e a natureza da pessoa do contribuinte

(física ou jurídica) e o valor correspondente. O lançamento é a legalização da receita pela sua

instituição e a respectiva inclusão no orçamento.

A arrecadação ainda segundo a autora é a entrega,  realizada pelos contribuintes ou

devedores,  aos  agentes  arrecadadores  que  são bancos  autorizados  pelo  ente,  dos  recursos

devidos ao Tesouro. Em seguida o recolhimento que se refere a transferência dos referentes

valores arrecadados pelos bancos ao ente responsável.

Tabela 16 - Média da Receita Orçamentária - Município de Caxias do Sul - 2014

Fonte: SITE TESOURO NACIONAL DO GOVERNO BRASILEIRO



Analisando  pelos  totais,  a  média  da  receita  orçamentária  atualizada  foi  superior  a

média prevista inicialmente, ou seja, ocorreu alterações elevando a previsão de arrecadação

no exercício, comparado a média realizada com a média atualizada percebe-se uma queda no

valor  previsto.  Mas a média  efetivamente  realizada  foi  superior  à  média  prevista  pela  lei

orçamentaria anual. Observe a comparação no gráfico a seguir pela separação de categorias

econômicas.

Gráfico 2 - Média da Receita Orçamentária - Município de Caxias do Sul - 2014

Fonte: SITE TESOURO NACIONAL DO GOVERNO BRASILEIRO

A seguir apresentação dos indicadores que servirão de suporte para a avaliação da

gestão orçamentária do Município de Caxias do Sul

Tabela 17 - Indicadores Orçamentários - Município de Caxias do Sul - 2014

Fonte: SITE

TESOURO

NACIONAL DO GOVERNO BRASILEIRO

Tabela 18 - Indicadores Orçamentários - Município de Caxias do Sul – 2014



Fonte: SITE TESOURO NACIONAL DO GOVERNO BRASILEIRO

Tabela 19 - Indicadores Orçamentários - Município de Caxias do Sul – 2014

Fonte: SITE TESOURO NACIONAL DO GOVERNO BRASILEIRO

Em  relação  aos  créditos  adicionais  segundo  Kohama  (2014)  são  valores  que  se

acrescem ou adicionam ao orçamento, como reforço de dotação existente, quer como dotação

destinada à cobertura de encargos provenientes de novos serviços, ou ainda, para atender a

despesas urgentes e imprevisíveis.

Conforme descrito no art. 40 da Lei nº 4.320/64, créditos adicionais são “autorizações

de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei do Orçamento”.

De acordo Kohama (2014) os créditos adicionais podem ser divididos em:

• Suplementares:  os  valores  utilizados  para  reforçar  financeiramente  dotações  já

existentes e contidas na Lei Orçamentaria Anual.

• Especiais: o poder executivo cria o projeto de lei para o crédito especial o envia ao

legislativo  para  serem  ou  não  autorizadas,  são  concedidos  para  criação  de  programas  e

atividades não previstos na Lei Orçamentaria Anual.

• Extraordinários: são concedidos em casos específicos de calamidade pública, cuja a

finalidade é suprir despesas urgentes e imprevisíveis.

Segundo  Kohama  (2014)  para  a  abertura  de  créditos  suplementares  e  especiais

depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, ou seja, recursos que

não estão  comprometidos,  como superávit  financeiro  apurado em balanço  patrimonial  do

exercício anterior que é denominado como a diferença positiva entre o ativo financeiro e o

passivo financeiro, conjugando-se também os saldos dos créditos adicionais transferidos e as

operações de credito a eles vinculadas, assim como os recursos provenientes de excesso de

arrecadação,  que são as diferenças positivas  acumuladas  mês a mês entre  as arrecadações

prevista  e  realizadas  no  mesmo  exercício.  As  anulações  total  ou  parcial  de  dotações

orçamentarias ou de créditos autorizados em leis, sendo a redução total ou parcial de dotações

consignadas na lei orçamentaria ou em créditos adicionais, pois considera-se que há sobras de



valores e que podem ser reaproveitados e por ultimo os recursos de operações de créditos, são

débitos de longo ou curto prazo, originados de financiamentos ou empréstimos contraídos

pelo governo, e que constituem a dívida pública.

Os créditos adicionais do município de Caxias do Sul foram de R$ 185.503.561,01

para as despesas correntes e de R$ 105.841.306,36 para as despesas de capital, totalizando R$

290.493.867,37, sendo que os recursos foram oriundos de anulações de dotações no valor de

R$ 851.000,00 e superávit financeiro no valor de R$ 18.047.492,57. A média mensal inicial

de despesas fixadas foram R$ 116.977.692,74.

Segundo os  autores  Piscitelli  e  Timbó (2010) as  despesas  públicas  é  caracterizada

como  um  dispêndio  de  recursos  do  patrimônio  público,  representada  por  uma  saída  de

recursos  financeiros  imediata,  com diminuição  de  disponibilidades  ou  reconhecimento  da

obrigação. Sendo classificadas segundo sua categoria econômica, corrente ou capital.

De acordo com Lima, Castro (2010) despesa corrente representa as despesas que não

contribuem diretamente  para  a  aquisição  ou  formação  de  um bem de  capital  e  sim com

despesas relacionadas a contratos de limpeza, vigilância, despesas com pessoal e pagamentos

de luz, água entre outros. E despesas de capital são as que contribuem diretamente para a

formação ou aquisição de um bem de capital, como a realização de obras e a compra de bens

de uso duradouro.

É possível verificar a seguir como foi a execução da despesa do Munícipio de Caxias

do Sul para o exercício de 2014.

Tabela 20 - Fases da Despesa - Município de Caxias do Sul - 2014

Fonte: SITE TESOURO NACIONAL DO GOVERNO BRASILEIRO

Ainda  segundo  o  autor  Lima,  Castro  (2010)  a  despesa  pública  é  organizada  e

executada em três estágios: empenho, liquidação e pagamento.

O  empenho  precede  a  realização  da  despesa  e  esta  limitada  ao  valor  do  crédito

orçamentário, sua formalização se dá com a emissão da nota de empenho, que por sua vez

torna o credito empenhado em indisponível para uma nova aplicação, ele representa uma



garantia  para  o fornecedor,  pois  bloqueia  uma parcela  dos  recursos  para  poder  honrar  os

compromissos  feito  pela  administração  pública.  Existem três  modalidades  de  empenho,  o

ordinário  destina-se  a  atender  despesas  com  montante  previamente  conhecido  e  cujo

pagamento deva ocorrer de uma só vez. O empenho por estimativa deve atender as despesas

cujos valores não se possam determinar previamente, de base não homogênea e o empenho

global  é  destinado  a  atender  ás  despesas  com montante  previamente  conhecidos,  mas  de

pagamento parcelado.

Tabela 21 - Fases da Despesa - Município de Caxias do Sul - 2014

TESOURO NACIONAL DO GOVERNO BRASILEIRO

Fonte:

SITE

Segundo Rosa (2013) a liquidação da despesa consiste na verificação do cumprimento

da obrigação pelo contratante,  tendo por base os títulos e documentos comprobatórios dos

respectivos créditos, além da finalidade de apurar a origem e o objetivo do que se deve pagar,

a sua importância exata a pagar, a quem pagar, para assim a eliminar obrigação.

Ainda segunda a autora Rosa (2013) o pagamento se dará quando o responsável  ,

mediante  despacho,  determinar  que  a  despesa  seja  paga  logo  após  verificar  sua  regular

liquidação. A seguir gráfico representados as fases da despesa do município de Caxias do sul.

Gráfico 3 - Fases da Despesa - Município de Caxias do Sul – 2014

Fonte: SITE TESOURO NACIONAL DO GOVERNO BRASILEIRO



Os empenhos  no  período  do município  foram no total  de  R$ 1.395.858.985,66,  a

média  mensal  foi  de  R$  116.321.582,14,  portanto,  o  valor  empenhado  ficou  baixo,  se

comparado  a  despesa  atualizada  de  R$  1.694.226.180,26  e  sua  média  mensal  foi  de  R$

141.185.515,02.

O  processamento  da  despesa  demonstrou  que  do  valor  empenhado,  R$

1.311.499.836,05 foram liquidados e R$   84.359.149,61  foram pagos, desta forma, o saldo

de empenho foi de R$ 1.395.858.985,66

Tabela 22 - Fases da Despesa em Porcentagem - Município de Caxias do Sul -

2014

Especificaç
ões

Atualizada Empenha
do

liquida
do

RPG Não
Proc.Desp. 

Correntes 
Desp. Capital

R$ 
1.403.207.895,74
R$   

88,980%
52,968%

85,391%
40,744%

3,590%
12,224%

Total R$
1.694.226.180,26

82,389% 77,410
%

4,979%

Fonte: SITE TESOURO NACIONAL DO GOVERNO BRASILEIRO

O governo de  cada  município  poderá  deixar  dívidas  ao  término  do mandato,  isso

ocorre quando há déficit orçamentário. A dívida pública pode ser dividida em flutuante ou não

consolidada e fundada ou consolidada como se discorre a seguir:

Dívida pública são os  compromissos de entidade pública  decorrentes  de
operações  de  créditos,  com  o  objetivo  de  atender  ás  necessidades  dos  serviços
públicos,  em  virtude  de  orçamentos  deficitários  ou  para  a  realização  de
empreendimentos de vulto.  Dívida flutuante pública  (não consolidada):  contraída
pelo Tesouro Nacional por um breve e determinado período de tempo, quer como
administrador  de  terceiros,  confiados  à  sua  guarda,  quer  para  atender  às
momentâneas  necessidades  de  caixa;  dívida  pública  fundada  (consolidada)
compromissos  de  exigibilidades  superior  a  12  meses,  contraídos  para  atender  a
desequilíbrio orçamentário  ou financiamento  de  obras  e  serviços  púbicos.  LIMA
(2007).

Em relação à dívida flutuante pode-se verificar que não houve no exercício de 2014 no

município de Caxias de Sul, ou seja, o que ocorreu foi superávit financeiro no valor de R$

18.047.492,57.

Observando os valores de restos a pagar de R$ 84.359.149,61, podemos afirmar que

este valor este completamente amparado pelo artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal que

determina que à proibição aos responsáveis do governo contrair obrigações de despesa que

não possa ser cumprida integralmente dentro do exercício financeiro, ou que tenha parcelas   a



serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este

efeito. Assim o município de Caxias do sul deixa o valor de R$ 102.406.642,18, ou seja,

ocorreu um superávit financeiro no valor de R$     18.047.492,57.

Analisando  a  apuração  em superávit  ou  Déficit  em relação  à  receita  arrecadada,

considerando as três fases da despesa (empenho, liquidação e pagamento) podemos observar

que de maneira geral houve superávit nas três situações, mas se analisarmos separadas por

corrente e capital, em todas as três situações ocorreu déficit em relação a receita de capital e

despesas de capital, conforme tabelas comparativas a seguir.

Tabela 23 - Fases da Despesa X Receitas Arrecadadas-Município de Caxias do

Sul - 2014

Fonte: SITE TESOURO NACIONAL DO GOVERNO BRASILEIRO

Tabela 24 - Fases da Despesa X Receitas Arrecadadas-Município de Caxias do

Sul - 2014

Fonte: SITE TESOURO NACIONAL DO GOVERNO BRASILEIRO

Tabela 25 - Fases da Despesa X Receitas Arrecadadas - Município de Caxias do

Sul - 2014

Fonte: SITE TESOURO NACIONAL DO GOVERNO BRASILEIRO

Após analise das demonstrações de execução orçamentária do município de Caxias do

Sul, no estado do Rio Grande do Sul, ficou decidido em reunião entre os diretores da Empresa

Rebello  Indústria  e  Comércio  de  Móveis  Ltda  que  a  empresa  participará do  processo de



licitações para o fornecimento de cadeiras, pois pelos dados apresentados, concluiu-se que o

município de Caxias do Sul, apresenta resultado superávit pelo regime de competência e pelo

regime de caixa, desta forma caso se todos os empenhos fossem exigidos existiriam recursos

financeiros suficientes para honrar todos os compromissos.



9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Análise de Custos é de extrema importância dentro de uma entidade, pois é uma

ferramenta estratégica que se utilizada corretamente pode garantir melhorias de processos, já

que  auxilia  a  identificar  e  eliminar  desperdícios  que  acabam  deixando  mais  onerosa  à

produção; pode ainda através do custeio variável auxiliar nas decisões gerenciais.

Através da Auditoria foi possível otimizar o controle interno da Rebello Indústria e

Comércio  de  Móveis  Ltda,  já  na  disciplina  de  Sistemas  II  adquiriu-se  um   amplo

conhecimento sobre o ambiente Sped que consequentemente irá facilitar o processo de envio

de declarações acessórias.

Também  foi  elaborado  um  código  de  ética  para  a  empresa,  assegurando  que  o

ambiente  de  trabalho  se  tornasse  melhor  através  de  boas  práticas  de  convivência,

estabelecendo diretrizes a serem seguidas pelos seus funcionários.

O  orçamento  empresarial  foi  um  instrumento  fundamental  na  administração  da

empresa, pois possibilitou a elaboração do orçamento operacional auxiliando nas previsões de

venda e de custos a longo prazo.

Após  realizarmos  um  estudo  do  município  de  Caxias  do  Sul,  foi  possível  obter

conhecimento geral dos métodos adotados na administração pública auxiliando na elaboração

de um relatório com análise da gestão dos recursos públicos.

Enfim, além de correlacionar as disciplinas, o trabalho interdisciplinar nos permitiu

colocar em prática os conteúdos ministrados durante o semestre nas disciplinas abordadas.

Pudemos observar então, que o objetivo do trabalho foi alcançado.
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