
 
 

J. G. OMETTO AUDITORES ASSOCIADOS 
WWW.JGOMETTO.COM.BR 

Rua José Pinto de Almeida, 149 – Cidade Alta – CEP 13.419-000 - Piracicaba - S.P. 

Fonefax: (19) 3435-1414  -  E-MAIL: adm@jgometto.com.br 

 

 

AUDITORIA DO TERCEIRO SETOR 

 

 

  Dentre os setores da economia em que a J.G. Ometto Auditores atua, 

destaca-se as entidades do terceiro setor, em cumprimento a todas as normas de auditoria 

emanadas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, em especial a NBC TG 1000 

e a ITG 2002 (R1) que regulamenta as Entidades Sem Fins Lucrativos que atuam em 

diversas áreas, tais como, educação, saúde, assistência social, inclusão social, 

reabilitação, incentivo a gestão e empreendedorismo. 

  Dessa forma, estamos aptos à emissão do “Relatório dos Auditores 

Independentes” (parecer) aos nossos clientes neste setor específico. 

 

  Nesse contexto, além da emissão dos relatórios de praxe, cuidamos para 

que as organizações desse seguimento tenham sempre como foco a transparência das suas 

ações e processos, e a divulgação de seus demonstrativos para todos os órgãos 

interessados em suas apresentações, assim como em atendimento aos associados, 

conselho fiscal, beneficiários, sociedade, doadores, financiadores entre outros  

interessados. 

 

  A auditoria das entidades beneficentes e afins é primordial para sua 

transparência e sucesso, haja visto a necessidade de prestação de contas e garantir que 

seus princípios e ações estão de acordo com o que determina a lei ou se há algum tipo de 

fraude ou erro, afiançando assim, sua credibilidade e garantir o repasse de verbas, doações 

e isenção de impostos. 

 

  Além disso, baseados nos pontos fortes e fracos obtidos na avaliação do 

controle interno, dos indicadores e da prestação de contas da entidade, orientamos através 

de relatório circunstanciado, o que precisa mudar dentro da organização, objetivando uma 

melhor gestão e consecutivamente sua credibilidade.  

 

  Dessa forma, a auditoria é uma valiosa ferramenta para a gestão das 

Entidade sem fins lucrativos de todos os portes minimizando os riscos e contingências 

geradas pelas operações necessárias para a boa gestão, gerando maior segurança e dando 

credibilidade às informações prestadas. 

 

  Observar estritamente o estatuto social e regulamentos internos contando 

com o trabalho de auditoria especializada, resguarda a entidade caso haja qualquer 

suspeita de irregularidade. Por essas razões, o assessoramento e as averiguações dos 

registros, controles e procedimentos internos por uma empresa especializada é 

fundamental para a garantia e credibilidade de suas demonstrações contábeis. 

 

  Assim, colocamo-nos ao dispor para discutirmos pessoalmente os aspectos 

práticos desse trabalho e apresentação de uma proposta técnica e financeira. 


