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INTRODUÇÃO 

Neste relatório será apresentada a percepção geral da Auditoria Interna com relação ao Sistema de 

Controles Internos, considerando, as exigências legais e de instâncias de controle interno e externo, 

tendo foco em: Controladoria, Riscos e Ouvidoria; Conformidade com Regulamentação pertinente 

(Compliance); Transparência e Comunicação com a Sociedade (Site e Intranet PRODAM); e 

Observações diversas relacionadas às atividades do Sistema de Controles Internos. 

Assim, o presente relatório visa avaliar o nível de formalização e abrangência dos processos do 

Sistema de Controles Internos da PRODAM, sob a responsabilidade da GEINC (Gerência de 

Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos). 

 

ABORDAGEM USADA 

1. Priorizamos os itens produzidos pelo Sistema de Controles internos recentemente, bem como 

aspectos como Transparência das Informações, primordial para o bom funcionamento deste 

Sistema. 

2. Foram considerados neste trabalho a Lei 13.303/2016, os Processos GovCorp01 e GovCorp02 

do Sistema de Gestão da Qualidade PRODAM, as Atas de Reuniões anteriores do CAUES 

(Comitê de Auditoria Estatutário) e do COADM (Conselho de Administração da PRODAM). 

3. Consideramos ainda o Estatuto da PRODAM, Regimento Interno e a normatização mais urgente 

a ser considerada neste trabalho. 

4. Assim procedemos: Estudada a normatização aplicável, foi submetido à área auditada um 

questionário que visava a preparação e alinhamento sobre os elementos que seriam avaliados no 

presente trabalho de Auditoria. O trabalho foi realizado junto ao gestor da GEINC, tendo a linha 

de raciocínio contida no questionário sido usada como linha base condutora da Auditoria. 

5. Os itens avaliados foram: 

a. Riscos e Processos internos à GEINC 

b. Legislação e Conformidade 

c. Lei de Acesso à informação 

d. Lei Geral de Proteção de Dados 

e. Estatuto da Empresa Pública 

f. Auditorias do Controle Interno 

g. Demandas do Controle Externo – TCE e PGE 



 

 

h. Demandas anteriores do Controle Interno 

6. Todos os itens foram avaliados sob a ótica dos limites de responsabilidade da GEINC. 

FATOS CONSTATADOS 

• Riscos e Processos Internos à GEINC 

o Identificamos a existência de Processos construídos para a realização de algumas das 

atividades da GEINC, em fase de implantação, como processos GovCorp1, GovCorp2 e 

Proced08. No entanto, tais processos ainda precisam ser implantados, carecendo da 

existência de agenda com todos os envolvidos para sua implantação. 

▪ Recomendações: 

• Estabelecer data limite esperada para implantação destes processos. (R.1) 

o Há riscos associados ao trabalho da GEINC, relacionados ao atendimento às solicitações 

dos órgãos de controle externo, visto a capacidade de trabalho da equipe encontrar-se bem 

reduzida.  

▪ Recomendações: 

• Elaborar formalmente Mapa e Plano de Gerenciamento dos Riscos 

Internos da GEINC. (R.2) 

• Elaborar um mapeamento de necessidade de recursos humanos e 

competências correspondentes e providencie o encaminhamento à 

Diretoria Executiva e ao COADM para ciência, e que se avalie, se 

possível, a disponibilização dos recursos necessários. E ainda, que avalie 

a possibilidade de uso temporário de técnicos da DITEC (durante as 

auditorias) para que possa fazer uma avaliação também das áreas técnicas. 

(R.3) 

• Estabelecer mecanismo de disponibilização periódica ou acesso constante 

para o Mapeamento dos Riscos e Plano de Gerenciamento dos Riscos, com 

a indicação do Status de cada ação/risco indicado. (R.4) 

• Legislação e Conformidade 

o Procurando identificar a existência de um mecanismo que permita à empresa internalizar 

as normas editadas que lhe atingem fomos verificar, junto à GEINC, se haveria ou não tal 

processo. Não foi identificado um processo formalizado. Verificamos o uso de um 

processo não formal que é adotado atualmente, conforme informação colhida junto à 

GEINC. Avaliaremos esta situação em mais detalhes na próxima Auditoria. 

• Lei de Acesso à Informação 

o Procuramos avaliar o atendimento à Lei 12.527/2011. Quanto a solicitações feitas pelos 

cidadãos, a GEINC recebe e controla as solicitações e os prazos diretamente nos sistemas 

E-Sic e FalaBr, sendo as demandas revisadas diariamente, a fim de não perder prazos, 

dependendo dos retornos dados pelas áreas da PRODAM a quem incumbe esta resposta. 

Quanto à disponibilização de informações, a GEINC coordena este trabalho, controlando 

via checklist o atendimento das informações pelas áreas e a publicação pela Assessoria de 

Comunicação (ASCOM). Isso é revisado diariamente, conforme os prazos definidos no 

checklist. Apesar dos passos deste procedimento nos parecer adequado, não foi 

identificado um processo formalizado, restando, em futuras auditorias, avaliar em mais 

detalhes os riscos associados a este procedimento e a necessidade de formalização deste 

processo. Os relatórios dos referidos sistemas tiveram cópias encaminhadas à AUDIN. 



 

 

o Procuramos avaliar a questão do Portal de Transparência da PRODAM. Questionamos o 

trabalho de melhoria da apresentação do Portal da Transparência PRODAM, visto em 

reuniões do COADM e do CAUES haver exposição de dificuldades para encontrar 

informações. Outro ponto é a mudança no formulário de envio de denúncias, solicitado na 

10ª. Reunião do CAUES, em função de problemas de direcionamento de e-mails no que 

tange a denúncias comuns e denúncias em relação à Diretoria, de competência exclusiva 

do CAUES.  Neste ponto, a GEINC externou que o trabalho foi iniciado mas teve 

interrupção.  

▪ Recomendações: 

• Solicitar, junto a empresa, a retomada ou início de um Projeto de 

reestruturação do Portal da Transparência, visando dotar a empresa de um 

instrumento adequado com as melhores práticas, como o uso de dados 

abertos. Neste ponto, uma demanda formal (um chamado) precisa existir 

para registrar e acompanhar este projeto. (R.5) 

 

• Lei Geral de Proteção de Dados 

o A implantação das adequações à LGPD está sendo conduzida por Comitê, coordenado pela 

Gerencia de Gestão e Projetos (GEGEP). A GEINC não está inserida diretamente na gestão 

deste trabalho, acompanhando externamente. 

▪ Recomendações: 

• Diante de sua missão institucional, sugerimos que a GEINC possa 

estabelecer rotina de solicitação e acesso, a períodos regulares, sobre o 

status deste trabalho junto à GEGEP, visto ser atribuição da GEINC ter 

estas informações sempre à mão, caso questionado pelos órgãos de 

controle externo. (R.6) 

• Inserir no Mapa de Riscos Estratégicos da empresa os riscos associados à 

implantação da LGPD. (R.7) 

• Estatuto da Empresa Pública 

o A implantação das adequações à Lei 13.303/2016 foi conduzido por Comitê específico, 

estando em fase de finalização dos trabalhos, com o acompanhamento hoje sendo feito pelo 

Sr. Rodrigo Orestes (Presidente da Comissão de Licitação – COMLI). A GEINC continua 

acompanhando externamente. Neste ponto, a própria GEINC é responsável pelo 

cumprimento de um dos itens relativos a referida Lei, que tange à adoção de práticas de 

sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social (Lei 13.303/16, art. 27, §2º). Tal 

Gerência está coordenando um projeto de reciclagem de água e acompanhando um projeto 

de feiras, conduzido pelo Serviço Social. 

▪ Recomendações: 

• Diante de sua missão institucional, sugerimos que a GEINC possa 

estabelecer rotina de solicitação e acesso, a períodos regulares, sobre o 

status deste trabalho junto ao presidente da COMLI, visto ser atribuição 

da GEINC ter estas informações sempre à mão, caso questionado pelos 

órgãos de controle externo. (R.8) 

• Inserir no Mapa de Riscos Estratégicos da empresa os riscos associados à 

implantação da Lei 13.303/2026, se ainda houver riscos relevantes 

associados. (R.9) 



 

 

• Auditorias do Controle Interno 

o Os Planos de Auditoria do Controle Interno, até aqui planejados (conforme, Plano de 

2020), focam em áreas tradicionalmente já auditadas (Ano de 2019 e anteriores), inseridas 

na Diretoria Administrativo Financeira (DIRAF). Não pareceu haver, em qualquer plano, 

mudança perceptível que amplie esta realidade para outros setores da empresa dentro da 

Diretoria Técnica (DITEC). Percebemos uma melhoria na proposta de Auditoria de Abril 

de 2020 no qual propõe-se auditar a GENEG. No entanto, entendemos ser necessário 

avançar para os demais setores da DITEC. 

▪ Recomendações: 

• Ajustar o Plano Anual para prever a inserção de outros setores da empresa 

como os setores da DITEC, principalmente os que geram os maiores 

valores de faturamento da empresa. (R.10) 

• Destacar, em documento novo ou já existente, a relação entre o Plano de 

Auditorias e o Mapeamento de Riscos, de forma a evidenciar que os riscos 

de maior prioridade estão orientando a priorização no trabalho de 

auditoria. (R.11) 

• Controle Externo 

o Questionamos sobre o andamento do último trabalho realizado pela CGE (Controladoria 

Geral do Estado), conforme Relatório de Auditoria N. 098/2019-SCGCI-CGE, que 

tramitou na PRODAM pelo Sproweb No. 862/2020. Como resultado tivemos, um Parecer 

favorável e o Certificado de Auditoria emitido que podem ser verificados no site da CGE. 

Houve 3 observações feitas pela equipe de Auditoria. Uma observação relacionada à falta 

de uniformização dos processos de pagamentos. Outras duas relacionados à ausência de 

documentos e falta de manuais (adequada formalização) dos processos de contratação com 

clientes e de convênios. Quanto a estes itens, os esclarecimentos e as medidas de adequação 

já foram encaminhados pela PRODAM. A resposta da PRODAM foi encaminhada por 

meio do Sproweb No. 1223/2020. Posto isso, não faremos mais observações, apenas 

registrando a necessidade de acompanhamento desta situação por esta AUDIN em 

oportunidade futura, quando em avaliação as áreas de Licitação e de Gestão de Contratos. 

• Controle Interno 

o Procurando identificar o processo de acompanhamento da GEINC com relação às normas 

e procedimentos internos, questionamos sobre o acompanhamento das portarias e ordens 

de serviço emitidas na empresa. O Gestor da GEINC assegurou que as normas são 

revisadas a posteriori em função da capacidade, em termos de material humano, que a 

Gerência possui. Não houve apresentação de processo ou registro que ateste esta 

revisão das portarias. Para este trabalho, esta AUDIN havia feito uma revisão prévia das 

portarias do período de janeiro a fevereiro de 2020. De modo geral, estava tudo de acordo, 

salvo questionamentos específicos em relação a duas portarias que submetemos à GEINC. 

Em função disso, colocamos as recomendações abaixo. 

▪ Recomendações: 

• Estabelecer sistemática de avaliação de tais normas (portarias e ordens de 

serviço) em prazos mais curtos possíveis (mensal ou semanal, se não 

possível diário). (R.12) 

• Especificamente, pedimos uma reavaliação, para maior clareza, em casos 

futuros, de situação como a identificada em relação à Portaria 19/2020, 



 

 

de 27 de janeiro de 2020, em relação à fonte originária do direito citado. 

(R.13)  

• Pedimos ainda que possa ser solicitado um plano da área competente para 

a obtenção das assinaturas de todos os colaboradores, gestores e membros 

de conselhos e comitês do Termo de Responsabilidade e 

Confidencialidade instituída pela Portaria 20/2020, de 29 de janeiro de 

2020. (R.14) 

 

 

Este é nosso Relatório. 

 

Lelson Lopes Nascimento 

Auditoria Interna - AUDIN 


