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SIGLAS UTILIZADAS 

APDC . Autorização de Pagamento de Despesas de Contrato 
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
CEASA – Entrepostos do Interior (CEASA = CEAGESP) 
CEC – Comissão de Ética da CEAGESP. 
CEPRE – CEASA de Presidente Prudente 
CESJC – CEASA de São José dos Campos 
CESOR – CEASA de Sorocaba 
CGPAR - Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de 
Participações Societárias da União 
CGU – Controladoria Geral da União 
COAUD – Comitê de Auditoria Estatutário 
CODIN – Coordenadoria de Auditoria Interna 
CONFIS – Conselho Fiscal 
CONSAD – Conselho de Administração Estatutário 
DEJUR – Departamento Jurídico 
DELCO – Departamento de Licitações, Compras e Contrato 
DEPAR – Departamento de Armazenagem 
DEPEC – Departamento de Entreposto da Capital 
DETIN – Departamento de Tecnologia da Informação 
E-AUD - Sistema desenvolvido pela Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-
Geral da União (CGU) para gestão da Atividade de Auditoria 
ETSP – Entreposto Terminal São Paulo  
FISCALIS – Sistema de acesso às informações fiscais utilizado pela CGU 
IIA – Instituto dos Auditores Internos (Brasil) 
IN – Instrução Normativa 
IPPF (International Professional Practices Framework) - Estrutura Internacional de Práticas 
Profissionais da auditoria interna 
NUP - Número Único de Protocolo no Sistema Fala.BR 
PAINT – Plano Anual de Auditoria Interna 
PRESD – Presidência 
PROCOR - Programa de Fortalecimento de Corregedorias 
SAC - Solicitação e Autorização de Compra 
SAEXE – Seção de Atendimento e Expediente do Entreposto 
SAU -Solicitação e Autorização de Urgência 
SECME – Seção de Controle de Mercado 
SESAR – Seção de Serviços de Apoio e Reciclagem 
SEST - Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais 
SISCOR - Sistema de Correição do Poder Executivo Federal 
TCE – Tomada de Contas Especial 
TCU – Tribunal de Contas da União 
UAIG - Unidades de Auditoria Interna Governamental 

.  
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1. Introdução  

Apresentamos o Relatório de Atividades de Auditoria Interna – RAINT que trata dos 

trabalhos realizados no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, sob a responsabilidade do 

titular desta Unidade de Auditoria Interna. Os trabalhos foram fundamentados no Plano 

Anual de Auditoria (PAINT) do ano de 2020 (revisado em agosto de 2020), nas 

solicitações de trabalhos extraordinários solicitados pelo CONSAD, COAUD e pela 

Diretoria Executiva da CEAGESP. 

Em consequência as alterações nos quadros dos colegiados do CONSAD e do COAUD, 

a CODIN solicitou a CGU de São Paulo as prorrogações dos prazos das apresentações 

do PAINT 2021 e do RAINT 2020 para que os novos membros dos colegiados pudessem 

avaliar e aprovar estes documentos antes do envio a CGU.  

Os novos membros do COUAD integraram o comitê em 04 de abril de 2021, sendo que 

até o momento da entrega deste relatório não foi eleito o membro presidente deste 

comitê. 

Conforme a coordenação da CGU de São Paulo, na pessoa do Sr. Claudemir Edson de 

Oliveira - Chefe de Núcleo de Ações de Controle, a qual agradecemos a compreensão, 

foi concedido o prazo adicional que vence no dia 24/05/2021. Nesta mesma data deverá 

ser apresentado o Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria 

Interna Governamental do Poder Executivo Federal conforme previsto na Instrução 

Normativa nº 10, de 28 de abril de 2020. 

2. Objetivo 

Este relatório tem a finalidade de disponibilizar as informações sobre a execução do 

PAINT 2020 e a análise dos resultados decorrentes dos trabalhos da Unidade de 

Auditoria Interna.  

Nesse contexto, apresentamos as considerações relevantes das auditorias 

desenvolvidas, com destaque para a demanda quantitativa de trabalhos extras não 

programados no PAINT 2020, recomendações emitidas, fatos que impactaram na 

organização desta Unidade de Auditoria Interna, desenvolvimento da proficiência do 

quadro de auditores, análise dos processos de governança, controle das horas 

planejadas e realizadas nos processos, entre outros aspectos relevantes à 

administração da Companhia.  

3. Considerações gerais 

É responsabilidade da Auditoria Interna expressar opinião sobre a composição do 

processo de Prestação de Contas, o resultado do acompanhamento das 

implementações das recomendações e determinações expedidas por esta Unidade e 
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pelos Órgãos de Controle Interno e Externo, em atendimento à determinação contida na 

Instrução Normativa CGU n° 09/2018, na IN nº 3 de 09/06/2017, na IN nº 8, de 

06/12/2017 e à norma interna NP-AD-025 – Auditoria Interna. 

A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria, 

criada para agregar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia a 

organização a atingir seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática 

e disciplinada à avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de 

riscos, controle e governança. 

Conforme orientação da Lei 13.303/16 e de acordo com o Estatuto da Companhia, a 

Coordenadoria da Auditoria Interna - CODIN da Ceagesp é o órgão técnico de controle 

interno, subordinada ao Conselho de Administração – CONSAD e supervisionada pelo 

Comitê de Auditoria Estatuário – COAUD, cuja finalidade é examinar a conformidade 

legal dos atos e fatos das áreas meio e fim, com o objetivo de avaliar os resultados 

alcançados, apresentando recomendações preventivas e corretivas para a melhoria dos 

processos de governança, do gerenciamento de riscos e dos controles internos da 

gestão, em caráter preventivo e consultivo. 

A unidade de auditoria interna executou suas atribuições em consonância com a 

competência da Controladoria Geral da União - CGU, bem como manterá 

relacionamento institucional com instâncias de controle externas à Companhia, a 

exemplo da CGU e Tribunal de Contas da União - TCU. 

Anualmente, os trabalhos previstos e programados são apresentados no Plano Anual de 

Atividades de Auditoria Interna (PAINT) com base nos principais riscos da empresa, 

composto por um cronograma de trabalho e por recursos orçamentários necessários, 

submetido ao COAUD e ao CONSAD para revisão e aprovação, assim como a avaliação 

da CGU. 

Além dos trabalhos usuais de auditoria, a CODIN deve apoiar os órgãos controladores 

e fiscalizadores externos, bem como a auditoria externa independente, assim como 

acompanhar o cumprimento e a implementação das determinações de órgãos do poder 

executivo federal, como a CGU - Controladoria Geral da União e o TCU – Tribunal de 

Contas da União. 

A área de atuação como Unidade de Auditoria Interna abrange todas as Unidades 

organizacionais da Companhia, constituindo-se objetos de exames por meio das 

análises das classificações e criticidades dos riscos em processos, com ênfase para: 

a) Processos administrativos, operacionais, e os controles internos utilizados 

nas áreas: orçamentária, contábil, financeira, patrimonial, operacional e de 

pessoal;  
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b) Contratos e convênios firmados por gestores da Companhia com entidades 

públicas e/ou privadas, ações de cooperação, prestação de serviços, execução 

de obras e fornecimento de materiais;  

c) Processos de licitação; 

d) Instrumentos e processos de guarda e conservação dos bens e do 

patrimônio da Companhia; 

e) Verificação do cumprimento das normas internas e da legislação aplicada; 

f) Acompanhamento dos processos de tomadas de contas para 

apresentação junto aos Conselhos. 

4. Execução dos trabalhos 

Para a realização das auditorias, foram seguidos os procedimentos e técnicas aplicáveis 

a cada uma delas, tais como: verificação in loco, análise processual, entrevistas, 

levantamentos, verificação da legislação aplicável, verificação dos controles existentes 

e demais procedimentos inerentes à auditoria, não se restringindo a esse foco, mas 

buscando efetuar análises abrangentes, em linha com a definição aceita e divulgada, 

não apenas pelo IIA Brasil (Instituto dos Auditores Internos do Brasil), mas, também, 

pelo The Institute of Internal Auditors (IIA), que conceitua que as atividades da auditoria 

interna estão lastreadas nos procedimentos, conceitos e orientações determinadas pelo 

Instituto dos Auditores Internos - The Institute of Internal Auditors – IIA, estabelecidas 

nas Normas e Orientações - Estrutura Internacional de Práticas Profissionais - 

International Professional Practices Framework - IPPF , na IN nº 3 de 09/06/2017, na IN 

nº 8, de 06/12/2017. 

Neste normativo internacional e amplamente reconhecido no Brasil: “A Auditoria Interna 

é uma atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria, criada para agregar 

valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia a organização a atingir 

seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada à 

avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e 

governança”. 

5. Demonstrativos dos trabalhos de auditoria – 2020  

5.1 PAINT 2020 

O PAINT 2020 originalmente aprovado pelo CONSAD e apresentado a CGU previa 

uma carga horaria de trabalho de 7.704 horas disponíveis, considerando o retorno 

da auditora Eliane que se encontra afastada por uma licença especial sem 

remuneração. 
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Em reuniões com o COAUD e membros do CONSAD, recebemos a demanda para 

adequar o nosso PAINT 2020 a esta nova realidade social do CORONAVIRUS, que 

impactou diretamente os nossos trabalhos (Item 8 do presente relatório).  

Também, não ocorreu o retorno da auditora que se encontrava afastada por licença 

maternidade que por motivos pessoais solicitou e em caráter excepcional, uma 

licença sem remuneração até o mês de agosto de 2021. Esta situação gerou uma 

perda de 976 horas disponíveis do planejamento inicialmente previsto no PAINT 

2020. 

Nesta revisão foram redefinidos os trabalhos a serem executados e houve redução 

na estimativa de 544 horas disponíveis (13% do inicialmente previsto).  

  Horas   

Horas previstas no PAINT 2020 (janeiro a dezembro/2020) 7.704  100% 

(-) Horas da auditora em licença não remunerada (junho a dezembro/2020) -976  -13% 

  6.728  87% 

(+) Ganho nas mudanças nos processos e na gestão da CODIN 432  6% 

Horas previstas no PAINT 2020 Revisado (janeiro a dezembro/2020)    7.160  93% 

Por outro lado, a melhoria da eficiência dos processos internos com a melhoria das 

definições dos escopos de trabalho, divisão das tarefas/trabalhos, uso de 

ferramentas/softwares de uma forma mais objetiva e alinhada com as melhores práticas, 

digitalização dos trabalhos etc. gerou o reconhecimento dos profissionais e uma maior 

visibilidade da auditoria interna que culminou com demandas para a participação em 

grupos de trabalho, sindicâncias internas, PAD (Processos Administrativos 

Disciplinares), atendimento ao canal de denúncias (Fala.Br), demandas do COAUD, 

CONSAD e de toda a Diretoria Executiva da CEAGESP. 

Destas horas, temos 2.496 horas (35%) que foram assim distribuídas em atividades 

administrativas, sindicâncias, PADs, atendimento as demandas dos colegiados e dos 

órgãos de controle interno 

  Horas   

Trabalhos nas sindicâncias e PADs pelos auditores de carreira 1.150 16% 

Supervisões dos trabalhos, reuniões e atendimento de informações do COAUD, 
CONFIS, CONSAD e órgãos de controle externo 696 10% 

Trabalhos iniciados em 2019 e concluídos em 2020 168 2% 

Treinamentos e outras atividades administrativas internas na CEAGESP 482 7% 

Horas investidas em outros trabalhos e outros atendimentos de demandas 2.496 35% 

     

Horas trabalhadas aplicadas aos trabalhos durante o ano de 2020 4.664 65% 

     

Horas previstas no PAINT 2020 Revisado (Janeiro a Dezembro/2020) 7.160 100% 



6. Trabalhos realizados no ano de 2020 

(a)  Trabalho cancelado no início da Pandemia da Covid-19 

(b) Trabalhos concluídos durante o ano de 2020 

(c)  Trabalhos iniciados em 2020 que serão finalizados em 2021 

(d) Trabalhos suspensos ou que foram abordados em outros escopos de trabalho 

 

   HORAS GASTAS  

Nº relatório Título Descrição 
Trabalhos 
previstos 
no PAINT 

Em 
trabalhos 

não 
previstos 
no PAINT 

Total Observações 

01-2020 IT-AU-0001-01 - Instruções de 
Trabalho - CODIN 

Artigo 7º da Instrução Normativa nº 13/2020 para que os órgãos e 
entidades do Poder Executivo Federal elaborem o estatuto da 
Unidade de Auditoria Interna Governamental UAIG ou adaptem os 
normativos já existentes, no que couber, de modo a cumprir 
integralmente o teor da referida instrução normativa 

24 - 24 (c)  

02-2020 Auditoria do Faturamento e 
Tabela de Preços do DEPAR 

Trabalho cancelado no início da Pandemia da Covid-19 
- - - (a)  

03-2020 Auditoria CEASA de São José 
dos Campos 

Auditoria na unidade CESJC 
- 44 44 (b) 

04-2020 Destruição dos documentos 
prejudicados pela enchente de 
10/02/2020 

Acompanhamento da destruição de documentos da SESAR 
- 73 73 (b) 

05-2020 Destruição de Mercadorias 
Apreendidas (suspenso - 
COVID-19) 

Trabalho cancelado no início da Pandemia da Covid-19 
- - - (a)  

06-2020 Contratação da empresa de 
consultoria tributária. 

Análise da contratação e do relatório apresentado pela empresa de 
consultoria tributária. 

- 96 96 (b) 

07-2020 Histórico das ações da 
CEAGESP x COVID 19 

CANCELADO 
- - - (a)  

08-2020 Revisão dos status dos 
processos do TCU 

Análise dos Processos no TCU 
- - - (d) 

09-2020 NOTA TÉCNICA nº 001/2020 - 
CODIN 
 

Nota técnica sobre o "Relatório de Gestão" 
- 16 16 (b) 
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   HORAS GASTAS  

Nº relatório Título Descrição 
Trabalhos 
previstos 
no PAINT 

Em 
trabalhos 

não 
previstos 
no PAINT 

Total Observações 

10-2020 OFÍCIO CEC Nº 057/2019 
(ACORDÃO 2050/2014 – 
RESOLUÇÕES 39 e 39A DO 
CEAGESP) 

Conforme as Atas do COAUD de numerais 3ª de 03/02/2020 e 5ª de 
09/03/2020, sendo que a CODIN recebeu em 01/04/2020 dois 
arquivos digitais com aproximadamente 100MB contendo 173 
documentos digitalizados (87 páginas numeradas tipograficamente) 
onde consta o Relatório de Conclusão de Procedimento Preliminar. 
 
A CODIN realizou um levantamento do histórico deste processo e 
identificou que ele se originou da denúncia anônima ao Canal da 
Ouvidoria da CEAGESP no dia 06/11/2018 pelo cumprimento da 
Resolução 39 de 28/11/2017 em cumprimento ao Acordão TCU 
2050/2014, onde em 07/11/2018 foi instaurado um Procedimento 
Preliminar nº 012/2018 pela CEC. 
 
No dia 29/04/2020 recebemos o  e-mail contendo o Ofício nº 
6752/2020/NAC-SP/SÃO PAULO/CGU o Relatório nº 201901144 - 
versão preliminar sobre os trabalhos realizados pela CGU no 
período de 04/11/2019 - 03/02/2020.  

- 16 16 (b) 

11-2020 Impactos da Quarentena nas 
Unidades do Interior 

Avaliação dos impactos da Quarentena nas Unidades do Interior 
- 2 2 (b) 

12-2020 Avaliação Preventiva P.E 
009/2020 CEAGESP - Gestão 
Eletrônica de Documentos  

Em razão de fatores de risco notificados pela ferramenta Alice – 
Análise de Licitações e Editais, que auxilia a avaliação preventiva e 
automatizada de editais de licitação, foi verificada a necessidade de 
se aprofundar os exames afetos à vantajosidade do Pregão 
Eletrônico nº 009/2020; 

- 2 2 (b) 

13-2020 Estruturas de Governança - 
Auditoria Interna - CODIN 

Texto para o relatório de Gestão do ano de 2019 sobre a definição 
da Auditoria Interna. 

2 - 2 (b) 

14-2020 Acompanhamentos dos Follow-
Ups dos exercícios anteriores 

Trabalho continuo de acompanhamento das implantações das 
recomendações apontadas nos relatórios de auditoria dos últimos 5 
anos. 
 

650 - 650 (b) 
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   HORAS GASTAS  

Nº relatório Título Descrição 
Trabalhos 
previstos 
no PAINT 

Em 
trabalhos 

não 
previstos 
no PAINT 

Total Observações 

15-2020 PAINT 2020 (REVISADO) A pedido do COAUD, e por recomendação do CONSAD, foi 
preparada uma revisão do PAINT 2020. Esta revisão se deu pelos 
seguintes motivos: 
- Impacto da COVID 19;  
- Alteração do quadro de conselheiros do CONSAD; 
- Crescente demanda de trabalhos especiais e não programados no 
PAINT; 
- Licença e afastamento médico de uma auditora (retorno em 
09/2021)  

- 40 40 (b) 

16-2020 Relatório de Recomendações - 
Auditoria independente Taticca 

Integrado com o trabalho 14-2020 de Follow-up permanente das 
recomendações dos relatórios de auditoria da CODIN 

- 4 4 (d) 

17-2020 Estacionamento CESOR (D&D x 
DECCAR) 

Acatando a demanda do COAUD exposta na Ata 11 de 08 de junho 
de 2020, efetuamos a análise da Autorização de Uso de área de 
estacionamento na CESOR – CEASA de Sorocaba 

- 144 144 (b) 

18-2020 Orçamento 2021 da CODIN Elaboração e apresentação do Orçamento das viagens e visitas do 
ano de 2021 da CODIN. 

- 4 4 (b) 

19-2020 Custeio Unidades Desativadas Análise do custeio das Unidades desativadas do Departamento de 
Armazenagem no primeiro semestre de 2020, cujo objetivo consiste 
em avaliar os controles aplicados na gestão e nos registros 
contábeis das Unidades desativadas. 

144 - 144 (c)  

20-2020 Conciliação de Fornecedores e 
Contas a Pagar 

Realizamos o trabalho de análise do processo de Conciliação de 
dois grupos de contas do Passivo Circulante: Fornecedores e 
Contas a Pagar, sendo que este último foi analisado parcialmente 
por critérios de amostragem. 

456 - 456 (b) 

21-2020 Pendências de Indícios no e-
Pessoal (CEAGESP) 

Foram apresentados 2 casos de dupla jornada de trabalho em 
empresas federais, ambos estão em fase de conclusão do PAD 
(Procedimento Administrativo Disciplinar).  

- - - (c)  

22-2020 Provisão para contingências Realizamos o trabalho de análise de provisões para contingências, 
cujo objetivo consiste em avaliar se os valores estabelecidos pelo 
DEJUR correspondem aos registros contábeis. 

144 - 144 (b) 
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   HORAS GASTAS  

Nº relatório Título Descrição 
Trabalhos 
previstos 
no PAINT 

Em 
trabalhos 

não 
previstos 
no PAINT 

Total Observações 

23-2020 CGU Auditoria Anual - Exercício 
2019 

Em atendimento à Decisão Normativa nº 178/2019 do Tribunal de 
Contas da União, realizou-se a Auditoria Anual de Contas – 
Exercício 2019 - Ceagesp. 

- 60 60 (b) 

24-2020 Contratações de comissionados 
em Abril e Maio/2020 

Análise das contratações dos cargos de confiança nos meses de 
Abril e Maio/2020 

- 16 16 (b) 

25-2020 Denúncia Pregão Eletrônico 
40/2019 

Atendimento ao Ofício nº 001/2020 emitido pelo COAUD (Comitê de 
Auditoria Estatutário), foi deliberada a adoção de procedimentos de 
auditoria interna para averiguação da denúncia de favorecimento em 
processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 40/2019 que teve como 
objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de coleta seletiva, transporte e destinação final dos 
resíduos provenientes do ETSP – Entreposto Terminal de São 
Paulo-SP.  

- 24 24 (b) 

26-2020 Uso de Marca e Nome da 
CEAGESP 

Em atendimento a demanda do COAUD constante na Ata 11 de 08 
de junho de 2020 efetuamos a análise do uso das marcas 
CEAGESP e FESTIVAL DE SOPAS DO CEAGESP por um 
permissionário e empresas ligadas / terceiros. 

- 96 96 (b) 

27-2020 Carta Anual de Políticas 
Públicas e Governança 
Corporativa 

Correções das informações sobre a CODIN na Carta Anual de 
Políticas Públicas e Governança Corporativa - 4 4 (b) 

28-2020 Revisão dos processos internos 
da área de OUVIDORIA 

Revisão dos processos da Ouvidoria (e-Ouv) 
- 40 40 (c)  

29-2020 Resolução CONSAD 007.2020 - 
Pagamentos Indenizatórios 

Resolução n° 007 de 01/06/2020 do CONSAD encaminhada ao 
COAUD, foi determinado a execução de uma auditoria especial nos 
pagamentos indenizatórios efetuados no ano de 2020 (Janeiro a 
Maio/2020) nos seguintes processos/fornecedores:073/2013 / 
059/2019 e 041/2019. Não foram efetuadas análises quanto aos 
aspectos jurídicos e legais destes pagamentos, contratações ou a 
efetividade dos serviços prestados. 
 

- 278 278 (b) 
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   HORAS GASTAS  

Nº relatório Título Descrição 
Trabalhos 
previstos 
no PAINT 

Em 
trabalhos 

não 
previstos 
no PAINT 

Total Observações 

30-2020 Relatório Trimestral das 
Atividades da CODIN  

Preparação e envio dos Relatórios Trimestrais das atividades da 
CODIN 

- 20 20 (c)  

31-2020 Denúncia CEPRE (Fala.BR) - 
NUP 21216.000103/2020-76 

Em atendimento à demanda do COAUD (Comitê de Auditoria 
Estatutário) presente na Ata nº 11/2020 de 08 de junho de 2020, 
averiguamos a denúncia de irregularidades na CEASA de Presidente 
Prudente – CEPRE, originada pela denúncia NUP 
21216.000103/2020-76 realizada no sistema Fala.BR e recebida 
pela Ouvidoria da CEAGESP em 29/05/2020 

- 124 124 (b) 

32-2020 Denúncia - Licitação TI - NUPs 
21216.000112/2020-67 e 
21216.000134/2020-27   

Análise das denúncias NUPs 21216.000112/2020-67 e 
21216.000134/2020-27 envolvendo irregularidades no leilão 08/2020 - 24 24 (b) 

33-2020 Renúncia de Receita para um 
permissionário 

Renúncia de Receita para um permissionário 
- 60 60 (c)  

34-2020 Atendimento a Comissão de 
Sindicância CI n° 004/2020, do 
MEMO PRESD 053/2020 

Encaminhando as análises e conclusões do trabalho 29-2020 da 
CODIN. - 2 2 (b) 

35-2020 Destruição de mercadorias 
apreendidas 

Acompanhamento da destruição de mercadorias apreendidas pela 
SECME 

16 - 16 (b) 

36-2020 Denúncia sobre o 
estacionamento do ETSP. 

Analisar a denúncia originalmente recebida pela DIAFI e 
encaminhada pela Ouvidoria para a CODIN e Comitê Correicional 
via e-mail no dia 14/07/2020 às 14:16, no que tange as supostas 
irregularidades presentes na contratação da empresa que opera os 
estacionamentos no ETCP. Posteriormente, a Ouvidoria da 
CEAGESP registrou a denúncia no sistema Fala.BR com o NUP 
21216.000129/2020-14. 

- 64 64 (c)  

37-2020 Faturamento e Registro das 
Receitas 

Auditoria no processo de faturamento e registro das receitas 
24 - 24 (c)  
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   HORAS GASTAS  

Nº relatório Título Descrição 
Trabalhos 
previstos 
no PAINT 

Em 
trabalhos 

não 
previstos 
no PAINT 

Total Observações 

38-2020 Participação da Elaboração do 
Termo de Referência e 
acompanhamento no processo 
da contratação da Auditoria 
Independente 

Solicitado apoio na elaboração e acompanhamento do Termo de 
Referência para a Contratação de empresa p/prestação de serviços 
de auditoria independente, para análise e acompanhamento das 
Demonstrações Contábeis Anual e Trimestrais. 

24 - 24 (b) 

39-2020 Grupo de Trabalho para a 
revisão do Estatuto da 
CEAGESP 

Portaria 043/2020 da Presidência solicitando a participação do 
Grupo de Trabalho para análise e adequação do Estatuto da 
CEAGESP as determinações do SEST. 

- 24 24 (b) 

40-2020 Diagnóstico do ativo imobiliário 
da CEAGESP 

Demanda solicitada pelo CONSAD e pelo COAUD para o 
acompanhamento mensal dos status das ações de regularização, 
valorização e venda dos imóveis da CEAGESP para que elas 
estejam alinhadas com os consórcios contratados pelo BNDES.  

24 - 24 (b) 

41-2020 Checklist compras diretas Principais pontos das normas vigentes para o pagamento de SAC, 
SAL e APDCs, foram elaborados checklists com base nas normas: 
• NP-AD-004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS COMPRA 
DIRETA (revisão 08 de 01/12/2009),  
• NP-AD-008 – GESTÃO DE CONTRATOS PARA AQUISIÇÃO DE 
BENS E SERVIÇOS (revisão 02 de 30/04/2010),  
• Não fizemos nenhuma avaliação sobre a adequação dos 
procedimentos e se tais procedimentos estão sendo efetuados 
corretamente pelas áreas responsáveis. 
Deu origem ao trabalho 45-2020 - Compras Diretas via SAC e SAU 

- 24 24 (b) 

42-2020 Checklist APDCs Deu origem ao trabalho 45-2020 - Compras Diretas via SAC e SAU  - 24 24 (b) 

43-2020 Documentos Acórdão 2050-14-
TCU-Plenário 

Grupo de Trabalho montado pela Presidência para a preparação de 
uma resposta/solicitação sobre os efeitos e impactos do Acórdão 
2050/14. Este trabalho foi encaminhado ao ME e TCU, tendo sido 
apresentado ao CONSAD, CONFIS e COAUD. 

- 40 40 (b) 

44-2020 Apuração da falta de Trigo na 
unidade de Tatuí 

Grupo de Trabalho para a apuração da falta de Trigo (1,6 mil 
toneladas) no armazém de Tatuí/SP 
 

- 200 200 (b) 
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   HORAS GASTAS  

Nº relatório Título Descrição 
Trabalhos 
previstos 
no PAINT 

Em 
trabalhos 

não 
previstos 
no PAINT 

Total Observações 

45-2020 Compras Diretas via SAC e SAU  Análise do processo de SAC e SAL 228 - 228 (c)  

46-2020 Evolução Salarial e Benefícios Auditoria de folha de pagamento, evolução salarial e benefícios 100 - 100 (c)  

47-2020 Licenças e Afastamentos 
(COAUD) 

Análise de licenças e afastamentos 
- - -   

48-2020 Contratação Emergencial – 
(vazamento de e-mail) 

Análise do e-mail da CEAGESP anexado a um processo judicial 
movido por uma empresa que prestou serviços a CEAGESP 

- 16 16 (b) 

49-2020 Vazamento de Informações por 
funcionário da CEAGESP 

Análise dos e-mails enviados por um funcionário da CEAGESP 
(vazamento de informações a terceiros) 

- 16 16 (b) 

50-2020  CEC - Trabalhos 02-2019 - 09-
2020 

Levantamento dos relatórios da CODIN onde contam eventuais 
irregularidades cometidas por funcionários da CEAGESP 

- - - (d) 

51-2020 Ação Civil de R$ 1,4 bilhões Apresentação ao CONSAD, pelos consultores do BNDES, de um 
passivo trabalhista de um único processo no montante de R$ 1,4 
MM, sendo que após revisarmos, identificamos o equívoco do 
DEJUR. 

- 16 16 (b) 

52-2020 Processo de Sindicância 094-
2019 / Atualização Saldo da 
empresa que operava o 
estacionamento da CEAGESP 
no ETSP 

Conforme solicitado pela Presidência no dia 28/09/2020, por meio do 
Termo de Julgamento do Processo de Sindicância instaurado pela 
Portaria PRESD nº 055 de 22/11/2019, efetuamos a atualização do 
saldo devedor referente aos primeiros meses do contrato firmado 
com a empresa que operava o estacionamento da CEAGESP no 
ETSP.  

- 10 10 (c)  

53-2020 NUP 21216.000184/2020-12  Analisar a denúncia NUP 21216.000184/2020-12 realizada no 
sistema FALABR no dia 26/09/2020, recebida pela nossa Ouvidoria 
em 28/09/2020. 

- 24 24 (b) 

54-2020 Preparação do PAINT 2021 - 
Preliminar 

PAINT enviado, retornado e aprimorado a pedido da CGU. 
Aguardamos a versão a aprovação da versão preliminar para 
darmos continuidade com o novo Colegiado do COAUD e CONSAD. 

24 - 24 (c)  

55-2020 RAINT 2020 Deverá ser apresentado em 03/2021 com o alinhamento junto ao 
novo Colegiado do COAUD e CONSAD. 

24 - 24 (c)  
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   HORAS GASTAS  

Nº relatório Título Descrição 
Trabalhos 
previstos 
no PAINT 

Em 
trabalhos 

não 
previstos 
no PAINT 

Total Observações 

56-2020 OFÍCIOS 018-2020 E 003-2019 
do CEC 

A pedido da CEC: efetuamos o levantamento nos trabalhos 
realizados no ano de 2019 e identificamos que foram encontradas 
impropriedades que em atos e fatos da referida gestão que 
causaram prejuízos à Companhia. 
 
Para o ano de 2020, todos os informes foram enviados a presidência 
e a diretoria para que avaliassem a necessidade da abertura de 
sindicâncias e PADs, ou de outras ações que julgassem 
necessárias. 

- 16 16 (b) 

57-2020 Governança e implantação 
CGPAR-SEST 

Objetivo de certificar a efetividade dos processos de governança e 
de implementação das resoluções CGPAR/SEST. 

84 - 84 (c)  

58-2020 CSA (DEPEC, DEINT e DEPAR) Elaboração de um questionário para avaliação e priorização dos 
trabalhos de visitas físicas ás unidades da CEAGESP do Interior 

26 - 26 (c)  

59-2020 CSA (DEINT) Identificação dos riscos e controles que deverão ser auditados em 
2021 

26 - 26 (c)  

60-2020 Analisar os limites individuais e 
globais das remunerações dos 
membros estatutários da 
CEAGESP. 

Objetivo verificar o cumprimento dos limites estabelecidos pelo 
CONSAD nas remunerações dos diretores e conselheiros no período 
de 01/01/2020 até 31/12/2020. 

4 - 4 (c)  

61-2020 Destruição de documentos 
SAEXE 

Acompanhamento do processo de destruição dos documentos 
comprometidos pela forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo 
no dia 10/02/2020 atingindo o DEPEC (Departamento de Entreposto 
da Capital) / SAEXE (Seção de Atendimento e Expediente do 
Entreposto). 

- 16 16 (b) 

62-2020 Grupo Trabalho _ Riscos 
Estruturais 

Descontinuada a participação da CODIN após a saída do DIOPE 
- - - (d) 
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   HORAS GASTAS  

Nº relatório Título Descrição 
Trabalhos 
previstos 
no PAINT 

Em 
trabalhos 

não 
previstos 
no PAINT 

Total Observações 

63-2020 NUP 21216.000217.2020-16 
(ativação irregular de 
permissionário) 

MANIFESTAÇÃO postada na Plataforma Integrada de Ouvidoria e 
Acesso à Informação (FALA.BR) sobre o número 
21216.000217/2020-16 onde um manifestante anônimo informou a 
existência de irregularidades na CI (Comunicação Interna) de 
reativação de um permissionário da CEAGESP. 

- 16 16 (b) 

64-2020 NUP 21216.000218.2020-61 
(Ambulantes) 

Análise da denúncia NUP 21216.000218.2020-61 envolvendo 
reativação de ambulantes 

- 16 16 (c)  

65-2020 Partes Relacionadas (CPC 05 
R1) 

Análise das partes relacionadas da CEAGESP 
- 8 8 (c)  

66-2020 Avaliação do processo de 
Gestão dos Riscos 

Avaliação do processo de Gestão dos Riscos 
8 - 8 (c)  

67-2020 TCE- Acórdão nº 1916-2017-
Plenário - C3V 

A CODIN deverá analisar e emitir um parecer sobre o Processo de 
TCE determinado pelo Acórdão 1916/17 - Plenário. 

- 16 16 (c)  

68-2020 Denúncia NUP 
21216.000129/2020-14 
(permissionário atípico) 

Analisar a denúncia originalmente recebida pela DIAFI e 
encaminhada pela Ouvidoria para a CODIN e Comitê Correicional 
via e-mail no dia 14/07/2020 às 14:16, no que tange as supostas 
irregularidades presentes no estabelecimento do permissionário 
atípico. Posteriormente, a Ouvidoria da CEAGESP registrou a 
denúncia no sistema Fala.BR com o NUP 21216.000129/2020-14. 

- 116 116 (b) 

69-2020 Descrição das atividades da 
CODIN, principais trabalhos e 
unidades auditadas na 
CEAGESP 

Conforme solicitação da Presidência, elaboramos uma breve 
descrição da CODIN – Coordenadoria de Auditoria Interna e das 
unidades existentes na CEAGESP.  

- 40 40 (b) 

70-2020 NUP 21216.000235-2020-06 
(Coord. II) 

Recebemos em 03/11/2020 da Sra. Maria Aparecida Nogueira da 
OUVIDORIA da CEAGESP a MANIFESTAÇÃO postada na 
Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação 
(FALA.BR) sobre o número 21216.000235-2020-06, onde um 
manifestante anônimo informou o pagamento irregular por um cargo 
não aprovado pela SEST (Secretaria de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais). 

- 24 24 (b) 
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   HORAS GASTAS  

Nº relatório Título Descrição 
Trabalhos 
previstos 
no PAINT 

Em 
trabalhos 

não 
previstos 
no PAINT 

Total Observações 

71-2020 NUP 21216.000227-2020-51 
(DEJUR - sucumbência) 

MANIFESTAÇÃO postada na Plataforma Integrada de Ouvidoria e 
Acesso à Informação (FALA.BR) sobre o número 
21216.000227/2020-51, onde haveria o pagamento irregular de 
honorários de sucumbência. 

- 24 24 (b) 

72-2020 NUP 21216.000221-2020-84 
(PSI + DEJUR+DEARH) 

MANIFESTAÇÃO postada na Plataforma Integrada de Ouvidoria e 
Acesso à Informação (FALA.BR) sobre o número 21216.000221-
2020-84, onde um manifestante anônimo informou que teria havido 
irregularidades na promoção interna de um funcionário no DEJUR. 

- 24 24 (b) 

73-2020 Notícia Crime (Melancia - 
Laguna) 

Denúncia encaminhada pelo DIAFI para a análise da CODIN e do 
DEJUR, sendo protocolado junto a Polícia Federal para apuração 
dos fatos mencionados. 

- 8 8 (b) 

74-2020 Renovação contratual de 
Leiloeiro (Processo 080/2017) 

Durante o trabalho de acompanhamento das publicações no Diário 
Oficial da União, verificamos que no dia 09/11/2020 foi publicado o 
aditivo contratual da leiloeira da CEAGESP. 
 
Efetuamos uma análise do processo de contratação e renovação 
deste contrato e identificamos situações que necessitam ser levadas 
ao conhecimento da presidência da CEAGESP. 

- 8 8 (b) 

75-2020 Envio do Relatório Final da 
Comissão de Sindicância - 
Portaria PRESD nº030 de 
07/07/2020 para a CGU 

Informamos a CGU que a comissão de sindicância recomendada no 
Nota de Auditoria nº 201902783/002 foi concluída. Solicitaram a 
cópia do Relatório Final da Comissão de Sindicância - Portaria 
PRESD nº030 de 07/07/2020. Foi autorizado pela PRESD e pelo 
DEJUR. 

- 4 4 (b) 
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   HORAS GASTAS  

Nº relatório Título Descrição 
Trabalhos 
previstos 
no PAINT 

Em 
trabalhos 

não 
previstos 
no PAINT 

Total Observações 

76-2020 Consulta CGU - CODIN - 
Sindicância 

Consulta técnica sobre as atividades da auditoria interna nos 
trabalhos de sindicâncias Internas e Procedimentos Administrativos 
Disciplinares (PAD). 
 
Estamos sendo demandados pela presidência e pelo Comitê 
Correicional para participarmos ou ainda presidirmos as sindicâncias 
e os PADs da CEAGESP, mas em reunião do Comitê de Auditoria 
Estatutário (COAUD), ocorrida na manhã de hoje, surgiu a dúvida de 
como a CGU avalia a existência de conflitos entre os membros da 
CODIN participarem destas apurações de irregularidades. 

- 2 2 (b) 

77-2020 COAUD - Movimentações de 
Pessoal – Trabalho Especial 

Solicitação do COAUD, efetuamos a análise das contratações de 
funcionários comissionados ocorrida de 01/10/2020 até 30/11/2020 
determinados pela presidência neste período e que sejam de origem 
das forças de segurança (polícias e forças armadas). 

- 16 16 (b) 

78-2020 Monitoramento dos indicadores 
de cumprimento do 
Planejamento Estratégico - 2020 

Trabalhos de Monitoramento dos indicadores de cumprimento do 
Planejamento Estratégico - 2020 (78-2020) com o objetivo de 
verificar a documentação de suporte dos indicadores das metas 
cumpridas pelas áreas de negócio da CEAGESP. 

216 - 216 (c)  

79-2020 MEMO PRESD 141-2020 – 
empresa de coleta de resíduos 
do ETSP. 

Recebimento pelo COAUD do Ofício nº 228/2020/PRES, houve uma 
deliberação (Ata 22/2020) ao CONSAD para a contratação de um 
serviço especializado (co-sourcing) na avaliação do contrato 
empresa de coleta de resíduos do ETSP. No dia 24/11 a CODIN 
recebeu o MEMO PRESD 141/2020 onde foram solicitadas 
providências sobre o contrato da empresa de coleta de resíduos do 
ETSP. 

- 4 4 (b) 

80-2020 Inventário Físico – Almoxarifado Recebimento da CI 015/2020 de 26/11/2020 - Assunto: 
ALMOXARIFADO - INVENTÁRIO 2020 agendando para os dias 07 a 
11/12/2020. Para o depósito /almoxarifado da DELCO no ETSP. 
 
 

32 - 32 (c)  
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   HORAS GASTAS  

Nº relatório Título Descrição 
Trabalhos 
previstos 
no PAINT 

Em 
trabalhos 

não 
previstos 
no PAINT 

Total Observações 

81-2020 Solicitação PRESD – Carrinho 
(permissionária) 

Solicitação da PRESD de 27/11/2020, foi solicitado que a CODIN 
apurasse os procedimentos adotados por funcionários da CEAGESP 
sobre a ocorrência de um carrinho de uma permissionária do ETSP. 

- 116 116 (c)  

82-2020 NUP 21216.000291-2020-32 – 
empresa de prestação de 
serviços de saúde. 

Análise da denúncia de que a empresa de prestação de serviços de 
saúde haveria informado que o reajuste em janeiro de 2020 seria de 
8%. Ceagesp cotou preços fora da Unimed fechou em 4% ainda em 
janeiro, mas o contrato foi renovado por 9%.  

- 20 20 (c)  

83-2020 Férias em Dobro - NUP 
21216.000292-2020-87 

Análise da denúncia do pagamento em dobro por férias vencidas 
- 24 24 (c)  

84-2020 Acompanhamento das 
publicações do Diário Oficial da 
União 

Análise diária das publicações no Diário Oficial da União com as 
expressões CEAGESP e COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E 
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO. 

- 4 4 (b) 

Especial Prestação de Contas 2019 / 
Relatório de Gestão 

Acompanhar a elaboração pela área de Coordenadoria de 
Governança Corporativa da peça "Relatório da Gestão 2019". Emitir 
parecer da auditoria interna sobre as contas do exercício 2019. 

216 - 216 (b) 

      2.496 2.168 4.664   

      54% 46% 100%   

 

(a)  Trabalho cancelado no início da Pandemia da Covid-19 

(b) Trabalhos concluídos durante o ano de 2020 

(c)  Trabalhos iniciados em 2020 que serão finalizados em 2021 

(d) Trabalhos suspensos ou que foram abordados em outros escopos de trabalho 

 

 

 



7. Recomendações da auditoria (inciso III do art. 17 da IN/CGU 

Nº 09/2018) 

Os trabalhos realizados no ano de 2020 resultaram na identificação de 186 não 

conformidades, conforme apresentado nos respectivos Relatórios de Auditoria, que 

foram encaminhados aos gestores com recomendações que apresentaram os seus 

planos de ações, responsáveis pelas implementações e o prazo para a as 

implementações. Após esta etapa, foram elaborados os Resumos Executivos que foram 

submetidos a Diretoria Executiva da CEAGESP e acompanhados nos follow-ups 

trimestrais. 

Estes relatórios foram disponibilizados ao COAUD no ano de 2020 que interagiu com o 

CONSAD nos casos mais relevantes, e submetidos ao CONFIS quando solicitado. 

As 186 recomendações emitidas encontram-se distribuídas, abaixo, conforme os 

critérios estabelecidos pela CGU para a apresentação do RAINT 2020 onde formos 

orientados a seguir o seguinte critério: “Tendo como referência o planejamento 

estratégico da unidade auditada, o benefício implementado afetou os processos 

finalísticos da organização". 

Dimensão Definição Repercussão Recomendações 

Tático/ Operacional Benefício trazido pelas 
providências adotadas pelo 
gestor diz respeito às atividades 
internas e/ou operacionais da 
unidade examinada, sem 
decorrer de tomada de decisão 
da Alta Administração da 
Unidade, entendida como o 
Colegiado de Diretoria, Conselho 
de Administração ou equivalente. 

Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

93 

Tático/Operacional 93 
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Dimensão Definição Repercussão Recomendações 

Estratégica Benefício trazido pelas providências 
adotadas pelo gestor foi tratado pela Alta 
Administração da Unidade. 
 
A alta administração representa o mais 
alto nível estratégico e decisório de um 
órgão ou entidade, seja ela parte da 
Administração Pública Federal Direta ou 
Indireta. Na Administração Pública 
Federal Direta, a alta administração é, em 
regra, composta pelos Ministros de 
Estado e pelos Secretários Nacionais; na 
Administração Indireta, são comuns as 
figuras dos Presidentes, Diretores-
Presidentes e colegiados de Diretores. 
Todavia, para os efeitos deste 
Referencial Técnico, deve ser 
considerado como alta administração 
todo e qualquer responsável por tomar 
decisões de nível estratégico, 
independentemente da natureza da 
Unidade e das nomenclaturas utilizadas. 
São, portanto, as instâncias responsáveis 
pela governança, pelo gerenciamento de 
riscos e pelos controles internos da 
gestão, a quem a UAIG deve se reportar, 
por serem capazes de desenvolver uma 
visão de riscos de forma consolidada e 
definir o apetite a risco da organização, 
implementar as melhorias de gestão 
necessárias ao tratamento de riscos e dar 
efetividade às recomendações da UAIG. 
Nas Unidades Auditadas em que não 
exista a figura do conselho, a alta 
administração acumula as suas funções. 

Missão, Visão 
e/ou Resultado 

4 

Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

26 

Estratégica 30 

Outros (Grupos de Trabalhos, Denúncias etc.) 63 

Outros (Grupos de Trabalhos, Denúncias etc.) 63 

Total de Recomendações 186 

Esta melhoria contínua pode ser observada que das 186 recomendações originadas nos 

relatórios da Auditoria Interna, finalizamos o ano com 40 recomendações em fase de 

implementação, ou seja, 78,5% delas foram implementadas. 
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7.1 Recomendações da auditoria dos anos de 2017,2018 e 2019. 

Em 2020 foram implantados controles sobre as recomendações que ficaram 

pendentes de acompanhamento dos anos de 2017, 2018 e 2019, sendo que após a 

revisão destas recomendações foram identificadas 127 recomendações destes anos. 

Iniciamos os follow-ups, sendo que em 31/12/2020 temos que 44,9% destas 

recomendações já foram concluídas e as 70 restantes estão sendo acompanhadas 

durante o ano de 2021. 

Ano Recomendações 

2017 13 

2018 21 

2019 36 

Total 70 

7.2 Reuniões com os órgãos de controles externos, conselhos da 

CEAGESP e outros empresas e entidades públicas. 

Durante o ano de 2020 foram realizadas reuniões com a CGU de São Paulo para 

alinhamento dos trabalhos e atendimento das demandas do TCU.  

Por solicitação do CONSAD, realizamos reuniões com os consórcios contratados 

pelo BNDES para os processos de avaliação da CEAGESP no programa de 

desestatização. 

Reuniões e apresentações mensais ao COAUD, CONSAD e CONFIS no ano de 2020 

para o acompanhamento das recomendações da auditoria interna, destes conselhos 

e demais áreas da empresa. 

Os resultados destas reuniões refletiram diretamente nos trabalhos desenvolvidos 

pela CODIN no ano de 2020. 

8. Fatos relevantes que impactaram a auditoria interna (inciso 

IV do art. 17 da IN/CGU Nº 09/2018)  

 Em virtude dos efeitos provocados pela PANDEMIA DO COVID-19 que 

impactou significativamente toda a sociedade e, em especial, a CEAGESP que 

está classificada, desde o início da Pandemia, como uma atividade essencial. 

Atualmente, circulam cerca 50.000 pessoas no Entreposto de São Paulo, onde 

se localiza a Sede Administrativa da CEAGESP, além das outras 18 unidades 

ativas no Estado de São Paulo que também enfrentam desafios diários.  
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 O PAINT de 2020 foi diretamente impactado pelos efeitos desta PANDEMIA, 

sendo que diversos trabalhos foram adequados a nova realidade das unidades 

e departamentos da CEAGESP. 

 O Quadro de auditores da CODIN possui um déficit de 2 profissionais, sendo 

que um deles foi cedido para a CGU e, 12/2019 e outra profissional solicitou 

uma licença especial sem remuneração logo após o retorno da licença 

maternidade, devendo regressar no final do ano de 2021.  

 Apesar dos esforços da CODIN em recompor este quadro no ano de 2020, 

trabalharemos para recompor o quadro durante o ano de 2021. 

 Com a nova abordagem dos trabalhos e objetivos dos trabalhos da CODIN, 

alinhados com o COAUD e CONSAD em 2020, a CODIN passou a ser 

demandada pela diretoria executiva a participar de comitês e grupos de 

trabalhos que até 2019 não faziam parte dos escopos usuais de trabalho e por 

consequência impactaram o andamento dos trabalhos do PAINT provocando a 

extensão dos prazos de conclusão. 

9. Ações de capacitação realizadas da auditoria interna 

(inciso V do art. 17 da IN/CGU Nº 09/2018)  

Atualmente a equipe da auditoria interna da CEAGESP é composta por 4 

profissionais: 

Lourival Nhoncanse Jr. Coordenador da Auditoria Interna (comissionado desde 03/2020) 

Daniela Lourenço Caravana Auditora Interna (concursada desde 03/2019) 

Fernando Martins Jr. Auditor Interno (concursado desde 03/2007)  

Renato Pereira de Almeida Auditor Interno (concursado desde 02/2019)  

Como previsto nas normas da CGU, os auditores internos necessitam de no mínimo 

40 (quarenta) horas anuais de treinamentos, mas no ano de 2020 não conseguimos 

atingir este quantitativo para todos os auditores. Para 2021 deveremos adotar uma 

nova abordagem sobre este tema. Esta situação se aplica a todo o time da CODIN 

Tema Lourival Daniela Fernando Renato Total 

Análises Preditivas e Tecnológicas Emergentes: 
Ferramentas para Tomada de Decisão 4.0 

  02:30  02:30 

Aspectos Comportamentais e Normativos em 
Programas de Compliance: Uma Visão Interdisciplinar 

  01:30  01:30 

Aspectos Comportamentais e Normativos em 
Programas de Compliance: Uma Visão 
Interdisciplinar" 

01:30    01:30 

Avaliação do programa de integridade 03:00    03:00 

Ciclo Integração dos Controles - Auditoria Baseada 
em Dados e Evidências 

02:30  02:30  05:00 

Ciclo: Integração dos Controles – Do distanciamento 
presencial à aproximação digital: Futuro da Auditoria 
 

 02:30 02:30 02:30 07:30 
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Tema Lourival Daniela Fernando Renato Total 

Comunicações de Auditoria e Monitoramento de 
Recomendações no E-Aud 

 02:30  02:30 05:00 

Congressista no 40º CONBRAI - Congresso Brasileiro 
de Auditoria Interna 

16:00    16:00 

Consultoria no âmbito da atividade de Auditoria 
Interna Governamental 

 02:00   02:00 

Controle e Governança 02:00    02:00 

Curso on-line sobre IA-CM: Modelo de Capacidade de 
Auditoria Interna 

16:00 16:00 16:00 16:00 64:00 

Curso sobre Comunicações de Auditoria e 
Monitoramento de Recomendações no e-Aud 

02:30    02:30 

Curso sobre Registro e Monitoramento de 
Recomendações das UAIGs no e-Aud, 

02:30    02:30 

Desafio das Unidades de Auditoria Interna: Auditoria 
Financeira e Auditoria de Avaliação de Políticas 
Públicas 

 02:00   02:00 

Encontro de Corregedorias SISCOR e PROCOR 03:00    03:00 

Gerenciamento de pessoas na Auditoria Interna: Os 
papéis da liderança e da Motivação na escalada de 
Capacidades 

 02:00   02:00 

LGPD – Transparência e Informações Sigilosas   04:00  04:00 

LGPD e Órgãos Públicos 01:00    01:00 

LIVE sobre "Avaliação IA-CM no Sistema e-Aud" 02:30    02:30 

LIVE sobre "Processo de Supervisão Técnica das 
UAIG no e-Aud" 

02:30    02:30 

Novo Modelo das 3 linhas do IIA 2020 02:00 02:00 02:00  06:00 

O papel das IPPF na consolidação da Auditoria Interna 
e no fortalecimento da governança no setor público do 
Brasil 

02:00    02:00 

Palestra - Prestação de Contas - Nova 
Regulamentação da IN-TCU 84/2020 

02:00    02:00 

Processo de Supervisão Técnica das UAIG no e-Aud  02:30  02:30 05:00 

Registro e Monitoramento de Recomendações das 
UAIGs no e-Aud 

   02:30 02:30 

Sistemas de Auditoria: o FISCALIS-TCU e Sistemas 
de Auditoria: e-AUD CGU 

03:00  03:00  06:00 

Total 64:00 31:30 34:00 26:00 155:30 

10. Análise consolidada acerca do nível de maturação dos 

processos de governança, de gerenciamento de riscos e de 

controles internos Da CEAGESP - (inciso VI do art. 17 da 

IN/CGU nº 09/2018)  

A CEAGESP apresenta uma estrutura de governança corporativa em constante 

aprimoramento, onde destacamos as melhorias dos processos gerenciais visando o 

compromisso da organização com a excelência e a sustentabilidade e para a 

transparência e o aumento de confiança das partes interessadas. 

Com base nos trabalhos de auditoria realizados em 2020, temos a destacar a 

necessidade constante do desenvolvimento dos processos de gerenciamento dos 
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riscos e dos controles internos que constam das atas do COAUD e do CONFIS do 

ano de 2020.  

11. Benefícios financeiros decorrentes da atuação da 

auditoria interna (inciso VII do art. 17 da IN/CGU nº 

09/2018) 

No ano de 2020 a CODIN está apresentado uma economia de R$ 5,2 milhões pela 

suspensão de um pagamento a um prestador de serviços em decorrência dos 

exames e recomendações feitas no trabalho 06-2020 - Contratação da empresa de 

consultoria tributária. 

12. Análise consolidada dos resultados do Programa 

de Gestão e Melhoria da Qualidade – PGMQ (inciso 

VIII, Art. 17, da IN 09/2018) 

A Auditoria Interna tem uma estrutura reduzida e deficitária de auditores para o 

constante crescimento das demandas submetida à equipe da CODIN.  

Toda a equipe de auditoria foi treinada para o Modelo de Capacidade de Auditoria 

Interna (Internal Audit Capability Model - IA-CM) para o Setor Público, do Instituto 

dos Auditores Internos (The Institute of Internal Auditors - IIA), sendo que atuaremos 

no ano de 2021 para atender as determinações da CGU. 

 

São Paulo, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Lourival Nhoncanse Junior 

Coordenador da Auditoria Interna 


