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RELATORIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAGOES CONTABEIS
Aos administradores e conselheiros do
Servico Nacional de Aprendizagem Industrial- Departamento Regional do Tocantins
Palmas-TO
Opiniao
Examinamos as demonstracdes contd beis do Servico Nacional de Aprend izagem Industrial Departamento Regional do Tocantins. (‘Entidad e’ ou 'SENAI'), que compreend em o ba lango patrimonial
em 31 de dezem bro de 2018, o ba lanco orga mentd rio e o ba lanco fina ncei ro e as respectivas
demonstragdes das variacdes patri monia is, do resultado do exercicio, das mutagdes do patri mén io
liquido e dos fluxos de caixa para o exercicio findo nessa data, bem como as correspond entes notas
explicativas, compreendendo as politicas conta beis.
Em nossa opin iao, as demonstragdes contd beis acima referidas apresentam adeq uada mente, em todos
os aspectos relevantes, a posic¢ao patrimonial e financeira, do Servigo Nacional de Aprendizagem
Industrial - Departamento Regiona | do Tocantins em 31 de dezem bro de 2018, o desem penho de suas
operagées e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercicio findo nessa data, de acordo com as
praticas contabeis adotadas no Brasil aplicaveis as Entidades do Setor Publico (NBCASP).

Nossa auditoria foi cond uzida de acordo com as normas brasileiras e internaciona is de aud itoria.

Nossas responsa bilidades, em conformidade com tais normas, estado descritas na segio a seguir
intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstragdes contd beis”. Somos
independentes em relagéo 4 Empresa, de acordo com os principios éticos relevantes previstos no
Cod igo de Etica Prof issional do Contad or e nas normas prof issionais emitidas pelo Conselho Federa|
de Conta bilidade, e cumprimos com as demais responsa bilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidéncia de aud itoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opin ido sobre as demonstragdes contd beis.

Enfase
Contribuig6es Previden

jas

Chamamos a atencao para a nota explicativa n° 6.1.1, onde demonstra que a Entidade vem discutindo
jud icia mente na 12 Vara Federal de Palmas em face a Unido (Fazenda Naciona 1) objetiva ndo a
desoneragio das contribuigées previdencid rias patronais do INSS. A liminar deferiu a tutela de
urgéncia, suspendendo a exigibi lidade das contribu igdes previdencia rias patrona is INSS e PIS Patrona 1,
as quais o Senai DR TO, embasando-se nessa decisdo, deixou de recolher os referidos va lores, porém
contin uou a conta bilizar tais despesas. Nas circu nstancias, néo ha elementos que ind iquem com
razoavel seguranga o desfecho referente ao tema e, porta nto, as demonstracgdes contd beis da Entidade
nao incluem quaisquer efeitos que possam advir desse tema. Nossa opin iao nao contém ressalva em
relacéo a esse assu nto.

SERVIG¢GOS

Demonstragoes comparativas auditadas por outros auditores independentes.
As demonstrac6des contabeis de 31 de dezembro de 2017, utilizadas para fins de comparacao foram
auditadas por outros auditores independentes, cujo relatdrio foi emitido em 21 de fevereiro de 2018,
contendo énfase referente ao mesmo assunto apresentado no paragrafo “Enfase - Contribuicdes
Previdenciarias”, acima.
Responsabilidades da administracao e da governanca pelas demonstrac¢oes contabeis
A administragado é responsavel pela elaboragado e adequada apresentacado das demonstracoes
contabeis de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil e pelos controles internos queela
determinou como necessarios para permitir a elaboragao de demonstragoes contabeis livres de
distorcao relevante, independentementese causada porfraude ouerro.
Na elaboracao das demonstracd6es contabeis, a administracao é responsavel pela avaliacao da
capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quandoaplicavel, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contabil na elaboracao das demonstracoes
contabeis, a nao ser que a administracao pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operacdes, ou
nao tenha nenhumaalternativa realista para evitar o encerramento das operacoes.
Os responsaveis pela governanca da Entidade sao aqueles com responsabilidade pela supervisao do
processo de elaboracao das demonstracoescontabeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstracodes contabeis
Nossos objetivos sao obter seguranca razoavel de que as demonstracées contabeis, tomadas em
conjunto, estado livres de distorcdo relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatorio de auditoria contendo nossa opiniao. Sequranca razoavel é um alto nivel de seguranca,

mas nao uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais

de auditoria sempre detectam as eventuais distorcdes relevantes existentes. As distorcdes podem ser
decorrentes de fraude ou erro e sao consideradas relevantes quando,individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoavel, as decisOes econdmicas dos usuarios tomadas
com base nas referidas demonstrac6es contabeis.
Comoparte da auditoria realizada de acordo com as normasbrasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
"

Identificamos e avaliamos os riscos de distorcado relevante nas demonstracgoes contabeis,

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidéncia de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opiniao. O risco de nao deteccao de distorcao relevante
resultante de fraude é maior do que o provenientede erro, ja que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificagao, omissao ou representagoesfalsas intencionais.

#

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados as circunstancias, mas, nao, com o objetivo de
expressarmosopiniao sobrea eficacia dos controles internos da Empresa.

# Avaliamos aadequacao daspoliticas contabeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contabeis
e respectivas divulgacoes feitas pela administracao.
"

Concluimos sobre a adequacao do uso, pela administracdo, da base contabil de continuidade
operacional e, com base nas evidéncias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relacao a eventos ou condicdes que possam levantar duvida significativa em relagao a capacidade

de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
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chamar atencgado em nosso relatorio de auditoria para as respectivas divulgacoes nas
demonstracdes contabeis ou incluir modificagdo em nossa opinido, se as divulgacdes forem
inadequadas. Nossas conclusdes estao fundamentadas nas evidéncias de auditoria obtidas até a
data de nossorelatorio. Todavia, eventos ou condicoes futuras podem levar a Empresa a nao mais
se manter em continuidade operacional.
» Avaliamos a apresentacao geral, a estrutura e o conteudo das demonstracées contabeis, inclusive
as divulgacdes e se as demonstracdes contabeis representam as correspondentes transacoes e os
eventos de maneira compativel com o objetivo de apresentagao adequada.

Comunicamo-nos com os responsaveis pela governan¢a a respeito, entre outros aspectos, do alcance

planejado, da época da auditoria e das constatacdessignificativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiéncias significativas nos controles internos que identificamos durante nossostrabalhos.

Palmas, 31 de janeiro de 2019.
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