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A 
 empresa ANEND Auditores Independentes S/S en-

caminhou à Sicoob Cooesa o relatório dos audito-

res sobre as demonstrações contábeis da Coopera-

tiva, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-

zembro de 2010 e as respectivas demonstrações do resulta-

do, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 

para o exercício findo naquela data, assim como o resumo 

das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

   Realizada a cada ano, por determinação de normas do 

Conselho Monetário Nacional, a Auditoria Externa nas Cooperativas de Crédito analisam a gestão global das institui-

ções, em todos os seus aspectos, emitindo parecer que é encaminhado às Centrais de Cooperativas que, por sua vez, 

disponibilizam o relatório ao Banco Central.  O parecer dos auditores Independentes é o documento mediante o qual o 

auditor expressa sua opinião de forma clara e objetiva, sobre as demonstrações contábeis quanto ao adequado atendi-

mento, ou não, a todos os aspectos relevantes da administração. 

   Após vários dias instalados na Sicoob Cooesa, onde tiveram acesso a toda documentação necessária para as análi-

ses e avaliações das práticas contábeis e administrativas, os Auditores concluíram que “as demonstrações contábeis 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COOPE-

RATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO METROPO-

LITANA DE BELÉM LTDA, em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 

caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.”  

   O resultado da Auditoria Externa vem confirmar a solidez da Sicoob Cooesa, enquanto instituição financeira adminis-

trada com seriedade, transparência e profissionalismo, deixando definitivamente claro que, no estágio em que se en-

contra, a Cooperativa dos Servidores Públicos do Estado está preparada para implantar seu projeto de expansão. 

A  auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de procedi-
mentos técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer sobre a sua 

adequação, consoante os Princípios Fundamentais e as Normas Brasileiras 
de Contabilidade e, no que for pertinente, a legislação específica. Procedi-
mentos de auditoria permitem ao auditor obter evidências ou provas suficien-
tes e adequadas para fundamentar sua opinião sobre as demonstrações con-
tábeis auditadas. 
   Na execução dos trabalhos, o auditor deve considerar todos os fatores rele-
vantes, especialmente os seguintes: 
a) conhecimento detalhado das práticas contábeis adotadas pela entidade e 
as alterações procedidas em relação ao exercício anterior; 
b) o conhecimento detalhado do sistema contábil e de controles internos da 
entidade e seu grau de confiabilidade; 
c) os riscos de auditoria e identificação das áreas importantes da entidade, 
quer pelo volume de transações, quer pela complexidade de suas atividades; 
d) o uso dos trabalhos de outros auditores independentes, especialistas e 
auditores internos; 
e) a natureza, conteúdo e oportunidade dos pareceres, relatórios e outros 
informes a serem entregues à entidade; e 
f) a necessidade de atender prazos estabelecidos por entidades reguladoras 
ou fiscalizadoras e para a entidade prestar informações aos demais usuários 
externos. 

O  relatório da Auditoria Indepen-

dente aponta, ainda, as seguintes 

conclusões: 

■ O Agente de Controle Interno preen-

che os LVC e outros documentos perti-

nentes aos processos de auditoria. 

■ Analisando as liberações de crédito 

da Cooperativa, identificamos formaliza-

ção adequada aos normativos existen-

tes. 

■ A Cooperativa vem obedecendo aos 

aspectos legais no âmbito federal, esta-

dual e municipal. 

■ Evidenciamos que a Diretoria Executi-

va vem realizando suas reuniões men-

sais e adota o novo padrão de Atas. 

■ Em análise das Atas do Conselho 

Fiscal evidenciamos que o mesmo vem 

realizando suas reuniões conforme de-

termina seu Estatuto.  


