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Cliente:

Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM

Assunto:

Relatório dos auditores independentes sobre os exames realizados
no Projeto de Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e
Comunidades Tradicionais no Âmbito do Programa de Investimento
Florestal – DGM/FIP/Brasil – Acordo de Doação TF 018765 – Projeto
nº P143492, referente ao exercício de 2021.
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Aos Diretores do
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM
Montes Claros - MG
Estamos apresentando o relatório sobre os trabalhos de auditoria independente externa
do Projeto de Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades
Tradicionais no Âmbito do Programa de Investimento Florestal – DGM/FIP/Brasil,
financiado pelo acordo de Doação Nº TF018765 - Projeto nº P143492, gerenciado pelo
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, referente ao período
de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Os exames de auditoria foram realizados de acordo com as Normas Internacionais de
Auditoria (NIAS), emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), assim
como Normas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Instituto Brasileiro de
Contadores – IBRACON e ao IFRS – Padrão Internacional de Demonstrações
Financeiras. Observamos ainda como referência as normas publicadas por organismos
internacionais, o Acordo Legal e o Manual Operacional.
O trabalho abrangeu a revisão das demonstrações financeiras, documentação
comprobatória, avaliação dos controles internos, procedimentos e rotinas praticadas pelas
áreas, bem como as informações gerenciais, contábeis, sistêmicas e legais.
No decorrer de nossos trabalhos, com a aplicação dos procedimentos em cada ponto,
aprofundamos aqueles assuntos que por relevância, insegurança nos controles e
informações ou por não conformidade constatada exigiram maior detalhamento e
possuem comentários específicos a respeito.
Agradecemos a todos do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM,
a seguir denominada CAA/NM, que colaboraram dando-nos as informações e a atenção
necessária para a realização deste trabalho.
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Resumo Executivo
Com base nos exames e procedimentos de auditoria realizados, apresentamos resumo
contendo os resultados da auditoria e classificamos o desempenho do projeto conforme
abaixo apresentado:
I – Opinião Única sobre as Demonstrações Financeiras do Projeto
Emitimos uma opinião sem ressalva.
II – Opinião sobre as Controles Internos
Avaliamos os controles internos como satisfatórios.
III – Opinião sobre Aquisições e contratação de consultores
Avaliamos as aquisições e contratação de consultores como satisfatórias.
IV – Opinião sobre o cumprimento das disposições oficiais com relação a execução
do Projeto
Emitimos opinião com o cumprimento das disposições com relação a execução do projeto.
Observamos que é parte integrante deste relatório, a carta gerencial/relatório de
recomendações decorrentes da revisão dos controles internos.
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I – Opinião Única sobre as Demonstrações Financeiras do Projeto
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS DO PROJETO
Aos Diretores
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM
Montes Claros - MG
Opinião sem ressalva
Examinamos as demonstrações financeiras do Projeto de Mecanismo de Doação
Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no Âmbito do Programa de
Investimento Florestal – DGM/FIP/Brasil, financiado pelo Banco Mundial através do
acordo de Doação Nº TF018765 Projeto Nº P143492, gerenciado pelo Centro de
Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, que compreendem ao IFR 1A –
Relatório de Fontes e Aplicações por categoria, o IFR 1B – Relatório de Aplicações por
Componente e Subcomponente, relatório 1C – Reconciliação da Conta Operativa, notas
explicativas e extratos bancários de conta corrente e aplicação mensais, referente ao
período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição financeira do Projeto
gerenciado pelo Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, referente
ao período de 01 janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, os recebimentos e
pagamentos realizados durante do período, conforme o Acordo de Doação Nº TF018765
Projeto Nº P143492.
Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Projeto e ao CAA/NM,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração do projeto pelas demonstrações financeiras
O CAA/NM é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com os requisitos estipulados no Acordo de Doação Nº TF018765
Projeto Nº P143492 e nas Normas Internacionais de Auditoria (NIAS), emitidas pela
Federação Internacional de Contadores (IFAC), assim como Normas do Conselho Federal
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de Contabilidade – CFC, Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON e ao IFRS –
Padrão Internacional de Demonstrações Financeiras, e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:
• A elegibilidade das despesas apresentadas para desembolso;
• A existência de materialidade nas informações financeiras, se é material sua omissão,
inexatidão ou subavaliação puder influenciar as decisões ou avaliações de usuários feitas
com base nas demonstrações financeiras;
• O uso dos recursos de acordo com os termos da Doação;
• Os montantes não elegíveis, sem comprovação ou não utilizados a serem reembolsados
ao Banco;
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos.
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• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis do CAA/NM a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

Porto Alegre, 02 de agosto de 2022.

Assinado digitalmente por DAVI E
CORREA AUDITORES
INDEPENDENTES SOCIEDADE
S:02971670000180
Data: 2022.08.12 15:13:47-03'00'

_________________________________________
Davi & Corrêa Auditores Independentes S/S
CRC – RS 3.797
Pedro Osório Corrêa
Contador CRC – RS 42.462/O-8
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Demonstrações Financeiras Exercício de 2021
Anexo – IFR 1A – Relatório de Fontes de Aplicações por Categoria (1º semestre 2021)
Anexo – IFR 1A – Relatório de Fontes de Aplicações por Categoria (2º semestre 2021)
Anexo – IFR 1B – Relatório de Aplicações por Componente e Subcomponente (1º
semestre 2021)
Anexo – IFR 1B – Relatório de Aplicações por Componente e Subcomponente (2º
semestre 2021)
Anexo – IFR 1C – Reconciliação da Conta Operativa – 1º semestre 2021
Anexo – IFR 1C – Reconciliação da Conta Operativa – 2º semestre 2021
Anexo – Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do Projeto DGM/FIP – Banco
Mundial

* Todos os demonstrativos anexados conferem com os originais apresentados
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AGÊNCIA EXECUTORA: CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA DO NORTE DE MINAS - CAA/NM

Reconciliação da Conta Operativa
IFR 1C
CONTA N.º : 97.481-1
BANCO : BRASIL
1º SEMESTRE: 01/01/2021 a 30/06/2021
(Expresso em Reais)

R$
I. Fundo Recebido
R$ 1.330.780,35

R$ 1.989.000,00
R$ 3.319.780,35

II. Menos:
R$ 2.064.824,82
R$
41.973,47
R$ 2.106.798,29

III. Mais:
R$

IV. Saldo de Conta

4.909,92

R$ 1.217.891,98

Nota Explicativa:
Houve uma diferença do saldo de conta para o saldo do IFR 1C em função do adiantamento
financeiro registrado em 31/12/2020, no valor de R$ 308.910,87; e dos valores compensados
em exercícios seguintes, além do uso da aplicação financeira para pagamento despesa, conforme abaixo:
1. Saldo Banco em 30/06/2021
1.525.302,85
2. Valores debitados após 31/12/2020
10,00
3. Adiantamentos registrados até 31/12/2020
308.910,87
4. Cheque a compensado do exercicio anterior 31/12/2020
10,00
5. Despesa paga com recurso da aplicação financeira / contrapartida - categoria 1A
1.500,00
6. Saldo IFR 1C
R$ 1.217.891,98
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AGÊNCIA EXECUTORA: CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA DO NORTE DE MINAS - CAA/NM

Reconciliação da Conta Operativa
IFR 1C
CONTA N.º : 97.481-1
BANCO : BRASIL
2º SEMESTRE: 01/07/2021 a 31/12/2021
(Expresso em Reais)

R$
I. Fundo Recebido
R$ 1.525.302,85

R$ 2.832.245,49
R$ 4.357.548,34

II. Menos:
R$ 3.378.327,13
R$

25.635,15

R$

48.791,57

R$ 3.452.753,85

III. Mais:

IV. Saldo de Conta

R$

11.251,41

R$

916.045,90

Nota Explicativa:
Houve uma diferença do saldo de conta para o saldo do IFR 1C em função do adiantamento
financeiro registrado em 30/06/2021, no valor de R$ 41.973,47; e dos valores compensados
em exercícios seguintes, além do uso da aplicação financeira para pagamento despesa, conforme abaixo:
1. Saldo Banco em 31/12/2021
958.019,37
2. Valores debitados após 30/06/2021
10,00
3. Adiantamentos registrados até 30/06/2021
41.973,47
4. Cheque a compensar do exercicio anterior 31/12/2021
10,00
5. Saldo IFR 1C
R$
916.045,90
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* As notas explicativas originais estão devidamente assinadas
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II – Opinião referente aos Controles Internos
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES REFERENTE AOS CONTROLES
INTERNOS
Aos Diretores
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM
Montes Claros - MG
Opinião Satisfatória
Em complementação ao exame de auditoria das demonstrações financeiras do Projeto de
Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no
Âmbito do Programa de Investimento Florestal – DGM/FIP/Brasil, financiado pelo Banco
Mundial através do acordo de Doação Nº TF018765 Projeto Nº P143492, gerenciado pelo
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, referente ao período de
01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, no qual emitimos relatório de auditoria
independente sobre as demonstrações financeiras, avaliamos os controles internos das
atividades de coordenação, execução e supervisão do Projeto por parte do Centro de
Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, das cláusulas do Acordo de Doação.
Em nossa opinião, avaliamos os controles internos do Centro de Agricultura Alternativa
do Norte de Minas – CAA/NM, como satisfatórios, em todos os aspectos relevantes,
referente ao Acordo de Doação Nº TF018765 Projeto Nº P143492, durante o período de
01 janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Base para Opinião Satisfatória
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Projeto e ao CAA/NM,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração do projeto
O CAA/NM é responsável pelos controles internos necessários para o gerenciamento de
acordo com os requisitos estipulados no Acordo de Doação Nº TF018765 Projeto Nº
P143492 e Manual Operacional, que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são avaliar os controles internos do CAA/NM nas atividades de
coordenação, execução e supervisão referente ao Projeto gerenciado, de acordo
requisitos estipulados no Acordo de Doação Nº TF018765, Manual Operacional e Normas
Contábeis, em todos os aspectos relevantes, durante o período de 01 de janeiro de 2021
a 31 de dezembro de 2021, e emitir nosso relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:
• Avaliação dos controles estabelecidos para assegurar o cumprimento dos termos do
Acordo de Doação, das leis e regulamentos aplicáveis, e se de acordo com a Seção 800
das Normas Internacionais de Auditoria do IFAC, que poderiam ter um impacto material
nas demonstrações financeiras;
• Avaliação das fragilidades
CAA/NM/subprojetos,

materiais

na

estrutura

de

controle

interno

do

• Avaliação dos controles internos das prestações de contas dos subprojetos
• Avaliação do sistema de controle interno financeiro, desenvolvido para as ações do
Projeto e base para elaboração das demonstrações financeiras.
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nos controles internos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião.
• Outras condições que não afetam as demonstrações financeiras, mas que impedem e/ou
criam barreiras para o controle adequado
Comunicamo-nos com os responsáveis do CAA/NM a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos referentes a
execução do Acordo de Doação Nº TF018765, que identificamos durante nossos
trabalhos.
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Porto Alegre, 02 de agosto de 2022.
Assinado digitalmente por DAVI
E CORREA AUDITORES
INDEPENDENTES SOCIEDADE
S:02971670000180
Data: 2022.08.12 15:14:
49-03'00'

_________________________________________
Davi & Corrêa Auditores Independentes S/S
CRC – RS 3.797
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III – Opinião sobre Aquisições e Contratação de Consultores
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES REFERENTE AS AQUISIÇÕES E
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES
Aos Diretores
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM
Montes Claros - MG
Opinião satisfatória
Em complementação ao exame de auditoria das demonstrações financeiras do Projeto de
Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no
Âmbito do Programa de Investimento Florestal – DGM/FIP/Brasil, financiado pelo Banco
Mundial através do acordo de Doação Nº TF018765 Projeto Nº P143492, gerenciado pelo
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, referente ao período de
01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, no qual emitimos relatório de auditoria
independente sobre as demonstrações financeiras, avaliamos o cumprimento do Acordo
de Doação e das Diretrizes do Banco Mundial para aquisição de bens, contratação de
obras e contratação de consultores, bom base no Plano de Aquisições.
Em nossa opinião, os procedimentos para aquisição de bens e contratação de consultores
do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, são satisfatórios, em
todos os aspectos relevantes, estabelecidos no Acordo de Doação Nº TF018765 Projeto
Nº P143492, nas Diretrizes do Banco Mundial e de acordo com as previsões do Plano de
Aquisições, durante o período de 01 janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Base para Opinião Satisfatória
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Projeto e ao CAA/NM,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração do projeto
O CAA/NM é responsável pela aquisição de bens, contratação de obras e pela seleção e
contratação de consultores de acordo com as condições estabelecidas no Acordo de
Doação Nº TF018765, nas Diretrizes para Aquisições Financiadas por Empréstimos do
BIRD e Créditos AID e nas Diretrizes para a Seleção e Contratação de Consultores pelos
Mutuários do Banco Mundial, e em conformidade com o Plano de Aquisições.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as aquisições de bens e
contratação de consultores de acordo requisitos estipulados no Acordo de Doação Nº
TF018765 e Manual Operacional estão sendo cumpridas por parte da CAA/NM, em todos
os aspectos relevantes, durante o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de
2021, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:
• A quantidade de contratos assinados durante o período auditado;
• Verificação dos procedimentos adotados nos processos de aquisição, contratação e da
implementação e monitoramento dos contratos;
• Os processos de aquisição e de contratação foram realizados de acordo com o Acordo
de Doação e Diretrizes do Banco Mundial para contratações e aquisições;
• Atendimento às expectativas de economia e eficiência;
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias.
Comunicamo-nos com os responsáveis do CAA/NM a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos aplicável ao cumprimento das condições do Acordo de Doação
Nº TF018765 e das Diretrizes do Banco Mundial para aquisições e contratação de
consultores.
Porto Alegre, 02 de agosto de 2022.

Assinado digitalmente por DAVI
E CORREA AUDITORES
INDEPENDENTES SOCIEDADE
S:02971670000180
Data: 2022.08.12 15:15:
12-03'00'
_________________________________________

Davi & Corrêa Auditores Independentes S/S
CRC – RS 3.797
Pedro Osório Corrêa
Contador CRC – RS 42.462/O-8
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IV – Opinião sobre o cumprimento das disposições oficiais com relação a
execução do Projeto
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES REFERENTE O CUMPRIMENTO
DAS DISPOSIÇÕES OFICIAIS COM RELAÇÃO A EXECUÇÃO DO PROJETO
Aos Diretores
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM
Montes Claros - MG
Opinião com o Cumprimento das Obrigações
Em complementação ao exame de auditoria das demonstrações financeiras do Projeto de
Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no
Âmbito do Programa de Investimento Florestal – DGM/FIP/Brasil, financiado pelo Banco
Mundial através do acordo de Doação Nº TF018765 Projeto Nº P143492, gerenciado pelo
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, referente ao período de
01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, no qual emitimos relatório de auditoria
independente sobre as demonstrações financeiras, avaliamos o cumprimento das
cláusulas do Acordo de Doação.
Em nossa opinião, o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM,
cumpriu as disposições oficiais com relação a execução do projeto, em todos os aspectos
relevantes, estabelecidos no Acordo de Doação Nº TF018765 Projeto Nº P143492,
durante o período de 01 janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Base para Opinião com o Cumprimento das Obrigações
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Projeto e ao CAA/NM,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração do projeto
O CAA/NM é responsável pela execução do Projeto e o cumprimento das disposições
oficiais de acordo com as condições estabelecidas no Acordo de Doação Nº TF018765
Projeto Nº P143492.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as cláusulas do Acordo de Doação
Nº TF018765 e Manual Operacional estão sendo cumpridas por parte da CAA/NM, em
todos os aspectos relevantes, durante o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de
dezembro de 2021, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos o cumprimento, por parte da CAA/NM, das cláusulas do
Acordo de Doação Nº TF018765, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião;
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias.
Comunicamo-nos com os responsáveis do CAA/NM a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos aplicável ao cumprimento das cláusulas do Acordo de Doação
Nº TF018765.

Porto Alegre, 02 de agosto de 2022.

Assinado digitalmente por DAVI
E CORREA AUDITORES
INDEPENDENTES SOCIEDADE
S:02971670000180
Data: 2022.08.12 15:15:
32-03'00'

_________________________________________
Davi & Corrêa Auditores Independentes S/S
CRC – RS 3.797
Pedro Osório Corrêa
Contador CRC – RS 42.462/O-8

Rua Antônio Carlos Berta, 475, sala 709 – Bairro Jardim Europa – Fone (51) 3219 7770 – Porto Alegre - RS
Email: administrativo@daviecorreaauditores.com.br

36
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Cliente:

Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM

Assunto:

Relatório dos auditores independentes sobre os exames realizados
no Projeto de Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e
Comunidades Tradicionais no Âmbito do Programa de Investimento
Florestal – DGM/FIP/Brasil – Acordo de Doação TF 018765 – Projeto
nº P143492, referente ao período de janeiro a maio de 2022.
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Aos Diretores do
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM
Montes Claros - MG
Estamos apresentando o relatório sobre os trabalhos de auditoria independente externa
do Projeto de Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades
Tradicionais no Âmbito do Programa de Investimento Florestal – DGM/FIP/Brasil,
financiado pelo acordo de Doação Nº TF018765 - Projeto nº P143492, gerenciado pelo
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, referente ao período
de 01 de janeiro de 2022 a 31 de maio de 2022.
Os exames de auditoria foram realizados de acordo com as Normas Internacionais de
Auditoria (NIAS), emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), assim
como Normas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Instituto Brasileiro de
Contadores – IBRACON e ao IFRS – Padrão Internacional de Demonstrações
Financeiras. Observamos ainda como referência as normas publicadas por organismos
internacionais, o Acordo Legal e o Manual Operacional.
O trabalho abrangeu a revisão das demonstrações financeiras, documentação
comprobatória, avaliação dos controles internos, procedimentos e rotinas praticadas pelas
áreas, bem como as informações gerenciais, contábeis, sistêmicas e legais.
No decorrer de nossos trabalhos, com a aplicação dos procedimentos em cada ponto,
aprofundamos aqueles assuntos que por relevância, insegurança nos controles e
informações ou por não conformidade constatada exigiram maior detalhamento e
possuem comentários específicos a respeito.
Agradecemos a todos do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM,
a seguir denominada CAA/NM, que colaboraram dando-nos as informações e a atenção
necessária para a realização deste trabalho.
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Resumo Executivo
Com base nos exames e procedimentos de auditoria realizados, apresentamos resumo
contendo os resultados da auditoria e classificamos o desempenho do projeto conforme
abaixo apresentado:
I – Opinião Única sobre as Demonstrações Financeiras do Projeto
Emitimos uma opinião sem ressalva.
II – Opinião sobre as Controles Internos
Avaliamos os controles internos como satisfatórios.
III – Opinião sobre Aquisições e contratação de consultores
Avaliamos as aquisições e contratação de consultores como satisfatórias.
IV – Opinião sobre o cumprimento das disposições oficiais com relação a execução
do Projeto
Emitimos opinião com o cumprimento das disposições com relação a execução do projeto.
Observamos que é parte integrante deste relatório, a carta gerencial/relatório de
recomendações decorrentes da revisão dos controles internos.
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I – Opinião Única sobre as Demonstrações Financeiras do Projeto
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS DO PROJETO
Aos Diretores
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM
Montes Claros - MG
Opinião sem ressalva
Examinamos as demonstrações financeiras do Projeto de Mecanismo de Doação
Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no Âmbito do Programa de
Investimento Florestal – DGM/FIP/Brasil, financiado pelo Banco Mundial através do
acordo de Doação Nº TF018765 Projeto Nº P143492, gerenciado pelo Centro de
Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, que compreendem ao IFR 1A –
Relatório de Fontes e Aplicações por categoria, o IFR 1B – Relatório de Aplicações por
Componente e Subcomponente, relatório 1C – Reconciliação da Conta Operativa, notas
explicativas e extratos bancários de conta corrente e aplicação mensais, referente ao
período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de maio de 2022.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição financeira do Projeto
gerenciado pelo Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, referente
ao período de 01 janeiro de 2022 a 31 de maio de 2022, os recebimentos e pagamentos
realizados durante do período, conforme o Acordo de Doação Nº TF018765 Projeto Nº
P143492.
Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Projeto e ao CAA/NM,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração do projeto pelas demonstrações financeiras
O CAA/NM é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com os requisitos estipulados no Acordo de Doação Nº TF018765
Projeto Nº P143492 e nas Normas Internacionais de Auditoria (NIAS), emitidas pela
Federação Internacional de Contadores (IFAC), assim como Normas do Conselho Federal
de Contabilidade – CFC, Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON e ao IFRS –
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Padrão Internacional de Demonstrações Financeiras, e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:
• A elegibilidade das despesas apresentadas para desembolso;
• A existência de materialidade nas informações financeiras, se é material sua omissão,
inexatidão ou subavaliação puder influenciar as decisões ou avaliações de usuários feitas
com base nas demonstrações financeiras;
• O uso dos recursos de acordo com os termos da Doação;
• Os montantes não elegíveis, sem comprovação ou não utilizados a serem reembolsados
ao Banco;
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos.
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• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis do CAA/NM a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

Porto Alegre, 08 de agosto de 2022.

Assinado digitalmente por DAVI
E CORREA AUDITORES
INDEPENDENTES SOCIEDADE
S:02971670000180
Data: 2022.08.12 15:17:
35-03'00'
_________________________________________

Davi & Corrêa Auditores Independentes S/S
CRC – RS 3.797
Pedro Osório Corrêa
Contador CRC – RS 42.462/O-8
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Demonstrações Financeiras Exercício de 2022
Anexo – IFR 1A – Relatório de Fontes de Aplicações por Categoria (maio 2022)
Anexo – IFR 1B – Relatório de Aplicações por Componente e Subcomponente (maio 2022)
Anexo – IFR 1C – Reconciliação da Conta Operativa – maio 2022
Anexo – Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do Projeto DGM/FIP – Banco
Mundial

* Todos os demonstrativos anexados conferem com os originais apresentados
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BANCO : BRASIL
1º SEMESTRE E PERÍODO DE GRAÇA: 01/01/2022 a 31/05/2022
(Expresso em Reais)

R$
I. Fundo Recebido
R$

958.019,37

R$

145.649,66

R$ 1.103.669,03

II. Menos:
R$

980.267,44

R$
R$

127.316,34

R$ 1.107.583,78

III. Mais:

IV. Saldo de Conta

-R$

3.953,64

-R$

7.868,39

Nota Explicativa:
SOE referente ao período de graça deveria ser enviado até 31/05/2022. Em 01/06/2022, após a virada do mês, foi
apurado o rendimento de R$ 6,70 na aplicação BB Rende Fácil não incluído no SOE, mas presente no IFR.
Há diferença no saldo de conta para o saldo do IFR 1C em função dos adiantamentos financeiros em aberto até
31/12/2021, no valor de R$ 25.635,15, o que impacta diretamente no saldo disponível no início do semestre, além do
uso da aplicação financeira para quitar adiantamentos que persistiram até o fim do período de graça.
e R$ 10,00 referente ao cheque n. º 850.341, compensado R$ 10,00 a menor pelo Banco do Brasil em 13/03/2020,
ficando o valor em aberto para futura compensação, conforme abaixo:
1. Saldo Banco em 31/05/2022
17.756,76
2. Valores debitados após 31/12/2021
10,00
3. Adiantamentos registrados até 31/12/2021
25.635,15
4. Cheque a compensar do exercicio 31/05/2022
6. Saldo IFR 1C
-R$
7.868,39

Elaborado por: _______________________________________
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* As notas explicativas originais estão devidamente assinadas
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II – Opinião referente aos Controles Internos
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES REFERENTE AOS CONTROLES
INTERNOS
Aos Diretores
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM
Montes Claros - MG
Opinião Satisfatória
Em complementação ao exame de auditoria das demonstrações financeiras do Projeto de
Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no
Âmbito do Programa de Investimento Florestal – DGM/FIP/Brasil, financiado pelo Banco
Mundial através do acordo de Doação Nº TF018765 Projeto Nº P143492, gerenciado pelo
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, referente ao período de
01 de janeiro de 2022 a 31 de maio de 2022, no qual emitimos relatório de auditoria
independente sobre as demonstrações financeiras, avaliamos os controles internos das
atividades de coordenação, execução e supervisão do Projeto por parte do Centro de
Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, das cláusulas do Acordo de Doação.
Em nossa opinião, avaliamos os controles internos do Centro de Agricultura Alternativa
do Norte de Minas – CAA/NM, como satisfatórios, em todos os aspectos relevantes,
referente ao Acordo de Doação Nº TF018765 Projeto Nº P143492, durante o período de
01 de janeiro de 2022 a 31 de maio de 2022.
Base para Opinião Satisfatória
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Projeto e ao CAA/NM,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração do projeto
O CAA/NM é responsável pelos controles internos necessários para o gerenciamento de
acordo com os requisitos estipulados no Acordo de Doação Nº TF018765 Projeto Nº
P143492 e Manual Operacional, que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são avaliar os controles internos do CAA/NM nas atividades de
coordenação, execução e supervisão referente ao Projeto gerenciado, de acordo
requisitos estipulados no Acordo de Doação Nº TF018765, Manual Operacional e Normas
Contábeis, em todos os aspectos relevantes, durante o período de 01 de janeiro de 2022
a 31 de maio de 2022, e emitir nosso relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:
• Avaliação dos controles estabelecidos para assegurar o cumprimento dos termos do
Acordo de Doação, das leis e regulamentos aplicáveis, e se de acordo com a Seção 800
das Normas Internacionais de Auditoria do IFAC, que poderiam ter um impacto material
nas demonstrações financeiras;
• Avaliação das fragilidades
CAA/NM/subprojetos,

materiais

na

estrutura

de

controle

interno

do

• Avaliação dos controles internos das prestações de contas dos subprojetos
• Avaliação do sistema de controle interno financeiro, desenvolvido para as ações do
Projeto e base para elaboração das demonstrações financeiras.
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nos controles internos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião.
• Outras condições que não afetam as demonstrações financeiras, mas que impedem e/ou
criam barreiras para o controle adequado
Comunicamo-nos com os responsáveis do CAA/NM a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos referentes a
execução do Acordo de Doação Nº TF018765, que identificamos durante nossos
trabalhos.
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III – Opinião sobre Aquisições e Contratação de Consultores
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES REFERENTE AS AQUISIÇÕES E
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES
Aos Diretores
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM
Montes Claros - MG
Opinião satisfatória
Em complementação ao exame de auditoria das demonstrações financeiras do Projeto de
Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no
Âmbito do Programa de Investimento Florestal – DGM/FIP/Brasil, financiado pelo Banco
Mundial através do acordo de Doação Nº TF018765 Projeto Nº P143492, gerenciado pelo
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, referente ao período de
01 de janeiro de 2022 a 31 de maio de 2022, no qual emitimos relatório de auditoria
independente sobre as demonstrações financeiras, avaliamos o cumprimento do Acordo
de Doação e das Diretrizes do Banco Mundial para aquisição de bens, contratação de
obras e contratação de consultores, bom base no Plano de Aquisições.
Em nossa opinião, os procedimentos para aquisição de bens e contratação de consultores
do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, são satisfatórios, em
todos os aspectos relevantes, estabelecidos no Acordo de Doação Nº TF018765 Projeto
Nº P143492, nas Diretrizes do Banco Mundial e de acordo com as previsões do Plano de
Aquisições, durante o período 01 de janeiro de 2022 a 31 de maio de 2022.
Base para Opinião Satisfatória
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Projeto e ao CAA/NM,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração do projeto
O CAA/NM é responsável pela aquisição de bens, contratação de obras e pela seleção e
contratação de consultores de acordo com as condições estabelecidas no Acordo de
Doação Nº TF018765, nas Diretrizes para Aquisições Financiadas por Empréstimos do
BIRD e Créditos AID e nas Diretrizes para a Seleção e Contratação de Consultores pelos
Mutuários do Banco Mundial, e em conformidade com o Plano de Aquisições.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as aquisições de bens e
contratação de consultores de acordo requisitos estipulados no Acordo de Doação Nº
TF018765 e Manual Operacional estão sendo cumpridas por parte da CAA/NM, em todos
os aspectos relevantes, durante o período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de maio de 2022,
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:
• A quantidade de contratos assinados durante o período auditado;
• Verificação dos procedimentos adotados nos processos de aquisição, contratação e da
implementação e monitoramento dos contratos;
• Os processos de aquisição e de contratação foram realizados de acordo com o Acordo
de Doação e Diretrizes do Banco Mundial para contratações e aquisições;
• Atendimento às expectativas de economia e eficiência;
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias.
Comunicamo-nos com os responsáveis do CAA/NM a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos aplicável ao cumprimento das condições do Acordo de Doação
Nº TF018765 e das Diretrizes do Banco Mundial para aquisições e contratação de
consultores.
Porto Alegre, 08 de agosto de 2022.
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IV – Opinião sobre o cumprimento das disposições oficiais com relação a
execução do Projeto
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES REFERENTE O CUMPRIMENTO
DAS DISPOSIÇÕES OFICIAIS COM RELAÇÃO A EXECUÇÃO DO PROJETO
Aos Diretores
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM
Montes Claros - MG
Opinião com o Cumprimento das Obrigações
Em complementação ao exame de auditoria das demonstrações financeiras do Projeto de
Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no
Âmbito do Programa de Investimento Florestal – DGM/FIP/Brasil, financiado pelo Banco
Mundial através do acordo de Doação Nº TF018765 Projeto Nº P143492, gerenciado pelo
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, referente ao período de
01 de janeiro de 2022 a 31 de maio de 2022, no qual emitimos relatório de auditoria
independente sobre as demonstrações financeiras, avaliamos o cumprimento das
cláusulas do Acordo de Doação.
Em nossa opinião, o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM,
cumpriu as disposições oficiais com relação a execução do projeto, em todos os aspectos
relevantes, estabelecidos no Acordo de Doação Nº TF018765 Projeto Nº P143492,
durante o período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de maio de 2022.
Base para Opinião com o Cumprimento das Obrigações
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Projeto e ao CAA/NM,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração do projeto
O CAA/NM é responsável pela execução do Projeto e o cumprimento das disposições
oficiais de acordo com as condições estabelecidas no Acordo de Doação Nº TF018765
Projeto Nº P143492.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as cláusulas do Acordo de Doação
Nº TF018765 e Manual Operacional estão sendo cumpridas por parte da CAA/NM, em
todos os aspectos relevantes, durante o período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de maio
de 2022, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos o cumprimento, por parte da CAA/NM, das cláusulas do
Acordo de Doação Nº TF018765, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião;
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias.
Comunicamo-nos com os responsáveis do CAA/NM a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos aplicável ao cumprimento das cláusulas do Acordo de Doação
Nº TF018765.

Porto Alegre, 08 de agosto de 2022.
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