


RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Sobre o Comitê

O artigo 5º do Regimento Interno do CAUES-Comitê de Auditoria Estatutário da Prodam, aprovado

em 28/11/2018, torna-o parte integrante do COADM-Conselho de Administração da Prodam e o

artigo 17º atribui competências aos seus membros independentes.

As  avaliações  do Comitê  baseiam-se  nas  suas  próprias  análises  e  nas  informações  recebidas  do

COADM,  Diretoria  Executiva,  dos  Auditores  Externos,  da  GEINC  -  Gerência  de  Integridade  /

Conformidade  /  Gestão  de  Riscos,  AUDIN  -Auditoria  Interna  e  demais  órgãos  reguladores  no

cumprimento de suas atribuições de validação das demonstrações contábeis e financeiras, elaboradas

sob a responsabilidade da Diretoria Executiva da Prodam, informando os resultados econômicos e

financeiros que obteve na gestão dos recursos materiais, humanos e financeiros mantidos pelas partes

interessadas do negócio. Ressaltando que a Diretoria Executiva da Prodam é responsável pelo eficaz

desempenho  e  continuidade  operacional,  ou,  no  mínimo,  prevenir  ou  tomar  ações  corretivas  e

tempestivas. 

Parecer do CAUES

- AUDITORIA INTERNA:

=> 1º Semestre/2018: Relatório 2/2018 – Este comitê considera que o conteúdo deste relatório está

em  conformidade  com  os  itens  auditados,  porém,  pela  relevância  do  item  abaixo  destacado,

solicitamos um follow-up das ações tomadas para alcançar o referido objetivo:



=> 3º Trimestre/2018: Relatório 3/2018 – Este comitê considera que o conteúdo deste relatório está

em conformidade com os itens auditados, porém, pelas inconsistências relatadas no item 2.3 abaixo,

discordamos dos graus  “diminutos e médios” atribuídos, e recomendamos que sejam revisados os

critérios de classificação dos graus nas próximas auditorias. 



=> 4º Trimestre/2018: Relatório 1/2019 – Este comitê considera que o relatório disponibilizado no

site  da  Prodam  (http://www.prodam.am.gov.br/wp-content/uploads/2014/05/Relatorio-Parecer-de-

Auditoria-4-trimestre-2018.pdf), não segue o mesmo formato adotado nos relatórios referentes ao 1º

semestre/2018  (http://www.prodam.am.gov.br/wp-content/uploads/2014/05/Relatorio-de-Auditoria-

1o-Semestre-de-2018_v2.pdf)  e  3º  trimestre/2018

(http://www.prodam.am.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/Relatorio-de-Auditoria-3-Trimestre-

2018.pdf) respectivamente, que apresentam tópicos típicos de parecer ou resumo anual. Entendemos

que  o  relatório  de  Auditoria  Interna  do  4º  trimestre/2018  deveria  seguir  o  mesmo formato  dos

relatórios anteriores.

- AUDITORIA EXTERNA:

=> Relatório de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis 01/19

* Em relação ao item 2 das ênfases que se iniciam na página 4, este CAUES solicita saber: Quais as

medidas tomadas pela Diretoria Executiva para recuperação dos créditos de Duplicatas a Receber e o

respectivo status atual?



* Em relação ao item 3 das ênfases que se iniciam na página 4, este CAUES solicita saber: Quais as

medidas de redução de Custos e aumento de Receitas determinadas pela Diretoria Executiva e o

status atual?

* Em relação ao item 1.1.2.3 PAGAMENTOS A RESSARCIR, este CAUES reforça a relevância do

reembolso dos  convênios  ocorrerem até  a  data  efetiva  dos  desembolsos  realizados  pela Prodam,

considerando os possíveis impactos no seu Fluxo de Caixa.



* Em relação ao item 1.2.4.2 IMOBILIZADO, este CAUES solicita saber:  Quais as medidas em

relação ao imobilizado determinadas pela Diretoria Executiva da Prodam com base na recomendação

da Auditoria Externa?



* Em relação ao item 2.1.1 FORNECEDORES, este CAUES solicita saber: Em consonância ao item

2.5 da Auditoria Interna do 1º Semestre/2018, solicitamos o status atual em relação a recomendação

de integração sistêmica entre o financeiro e a contabilidade.




