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Auditoria Interna 

Exercício 2018 
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A AgeRio 

 

A AgeRio é uma sociedade anônima de economia mista integrante da Administração Pública 
Indireta estadual, vinculada atualmente à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de Emprego e Renda, com personalidade jurídica de direito privado e 
autonomia administrativa e financeira conferida pelo Decreto Estadual nº 36.703/2004. 
 

A Auditoria Interna 

 

A Auditoria Interna, instituída com base no Decreto Estadual 21.788/95, faz parte do sistema 
de controles internos da AGÊNCIA, conforme art. 2º da Resolução CMN nº 4.588/17, tendo 
suas atividades disciplinadas pela OIB, item 5.5 do ORG.004. 
 
A Auditoria Interna é vinculada ao Conselho de Administração por força do Estatuto da 
AGÊNCIA, e se sujeita às orientações da Auditoria Geral do Estado. A execução da atividade de 
auditoria interna no âmbito da AGÊNCIA é de exclusiva competência da AUDIT. 
 
Por definição, a auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e 
consultoria orientada por uma filosofia de agregar valor para melhorar as operações da 
organização. Ela auxilia a organização a alcançar seus objetivos, trazendo uma abordagem 
sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia e a eficiência dos processos de 
gerenciamento de riscos, controle e governança da organização.  
 

Trabalhos realizados 

 

Gestão operacional: 

A carteira de crédito da AGÊNCIA não vem apresentando o crescimento esperado pela alta 
administração. Apesar disso, os esforços para a pulverização da carteira têm surtido efeito, 
especialmente a partir do segundo semestre de 2018. Cabe mencionar que o fluxo operacional 
vem sofrendo constantes alterações com o objetivo de simplificar as exigências e reduzir o 
tempo de contratação. 

• RA AUDIT 03/2018 

Auditoria nas operações renegociadas, no âmbito da GEREC, nelas também consideradas as 

repactuações e reposicionamentos de dívidas, para avaliar a performance desta atividade, a 

formalização dos processos e os resultados alcançados. 

• IF AUDIT 05/2018 

Considerações sobre fragilidades nas atividades relacionadas às renegociações por meio do 

mapeamento do processo e elaboração de indicadores de desempenho. 

Gestão administrativa: 

A partir do advento da Lei das Estatais, um novo regime jurídico de licitações e contratos para 
as empresas públicas e sociedades de economia mista surgiu. O prazo para o estabelecimento 
de um regulamento próprio foi cumprido, estando este disponível para consulta no site da 
AGÊNCIA. 

 



 
 

• RA AUDIT 06/2018 

Auditoria no âmbito da SUINF por meio do mapeamento dos fluxos dos procedimentos 

licitatórios para avaliar as rotinas da GECLA a partir das alterações emanadas pela nova Lei 

das Estatais, em consonância com os normativos e políticas da AGÊNCIA, bem como órgãos 

reguladores e fiscalizadores. 

Gestão orçamentária e financeira: 

A elevada representatividade dos recursos em tesouraria na AGÊNCIA exige uma preocupação 
diferenciada pela alta administração. O regramento estabelecido pelo ente regulador, apesar 
de restritivo, deve ser cumprido com eficiência para maximizar o retorno financeiro sem perda 
de conformidade. 

• RA AUDIT 05/2018 

Auditoria no âmbito da SUCON por meio do mapeamento dos fluxos e rotinas 

administrativas para avaliar o acompanhamento da execução dos procedimentos 

executados pela GEFIN nos sistemas de gestão SIFIC e SIGEM, em consonância com os 

normativos e políticas da AGÊNCIA, bem como dos órgãos reguladores externos. 

Gestão contábil e fiscal: 

As demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. A 
apresentação dessas Demonstrações Contábeis está em conformidade com o Plano Contábil 
do Sistema Financeiro (COSIF). 

• RA AUDIT 01/2018 

Auditoria no âmbito da GECOL e da CFIS para avaliar a existência de controle regular dos 

saldos das contas contábeis, selecionando para tal algumas contas do balancete findo em 

31/12/2017. 

• RA AUDIT 04/2018 

Auditoria no âmbito da CFIS com o objetivo de avaliar a regularidade fiscal da AGÊNCIA. 

• PA AUDIT 02/2018 

Parecer sobre as demonstrações financeiras referentes ao segundo semestre de 2017. 

• PA AUDIT 04/2018 

Parecer sobre as demonstrações financeiras referentes ao primeiro semestre de 2018. 

Gestão de tecnologia da informação: 

Dentre os projetos estratégicos da AGÊNCIA, o projeto AgeRio Digital é possivelmente o mais 
desafiador. Ele busca criar um ecossistema de negócios digitais, implementando processos 
totalmente eletrônicos. Novos processos podem trazer novos riscos, exigindo um esforço 
adicional das áreas de gerenciamentos de riscos e controles internos para manter o nível de 
governança em um patamar aceitável. 

• RA AUDIT 02/2018 

Auditoria no âmbito da SUTEC para avaliar o acompanhamento da execução do projeto dos 

Sistemas de Gestão SIFIC, em consonância com as políticas e diretrizes estratégicas da 

AGÊNCIA. 



 
 

Gestão de governança e legal: 

A governança da AGÊNCIA é estruturada por meio de políticas, normativos, cultura 

organizacional e de padrões éticos e de integridade. A sua eficácia é mensurada por meio de 

indicadores que são reportados periodicamente à alta administração. 

O gerenciamento de risco é realizado por área própria, segregada das unidades de negócios e 

da auditoria interna, e é liderado por um diretor estatutário que responde pela controladoria, 

riscos e controle interno da AGÊNCIA, com a devida autonomia e independência para a 

execução das atividades. 

• PA AUDIT 01/2018 

Análise do Relatório de Ouvidoria relativo ao segundo semestre de 2017. 

• PA AUDIT 03/2018 

Análise do Relatório de Ouvidoria relativo ao primeiro semestre de 2018. 

 

Monitoramento das recomendações 

 

O acompanhamento das recomendações emitidas pelos diversos órgãos de controle (Tribunal 

de Contas do Estado, Auditoria Geral do Estado, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, 

Banco Central do Brasil, Auditoria Interna e Auditoria Independente) é feito por meio de uma 

matriz de monitoramento, que consolida as recomendações e suas respectivas medidas 

mitigadoras. 

 

A Matriz de Monitoramento das recomendações é enviada trimestralmente aos órgãos 

colegiados e anualmente à Auditoria Geral do Estado. 

 

• IF AUDIT 02/2018 

Apresentação da Matriz de Monitoramento do 4º. trimestre de 2017. 

• IF AUDIT 04/2018 

Apresentação da Matriz de Monitoramento do 1º. trimestre de 2018. 

• IF AUDIT 06/2018 

Apresentação da Matriz de Monitoramento do 2º. trimestre de 2018. 

• IF AUDIT 07/2018 

Apresentação da Matriz de Monitoramento do 3º. trimestre de 2018. 

 

O ano de 2018 começou com nove recomendações na Matriz de Monitoramento. Durante o 

exercício houve 35 novos registros e constatamos o atendimento a 22 desse total. Com isso, o 

ano terminou com 22 recomendações pendentes. 

 

Nível de maturação dos controles internos 

 

As ações de auditoria realizadas em 2018 indicaram diversas deficiências e oportunidades de 

melhoria nos controles internos, para as quais foram emitidas recomendações. As deficiências 



 
 

encontradas, ainda que não inviabilizem os processos de trabalho avaliados revelam, em geral, 

um grau intermediário na maturação dos controles internos. 

 

Cabe destacar que, nos últimos anos, a AGÊNCIA passou por uma profunda reformulação em 

sua estrutura tecnológica. Tal fato envolveu a realocação de pessoal, o redesenho de 

processos e a criação de novas atividades, sendo essa a causa de grande parte das fragilidades 

observadas. 

 

Em dezembro foi promovida uma autoavaliação dos controles internos da AGÊNCIA com base 

na percepção dos gestores sobre suas respectivas áreas. Esse trabalho foi feito por meio de um 

questionário único enviado a todos os gerentes executivos. Foram propostas 22 perguntas, 

agrupadas de acordo com os componentes da metodologia COSO, onde cada gestor deveria 

indicar sua percepção (discorda totalmente, discorda parcialmente, concorda parcialmente e 

concorda totalmente). 

 

Essa iniciativa contribuiu com o aprimoramento dos controles internos aumentando a 

conscientização dos gestores quanto à sua responsabilidade sobre o gerenciamento de riscos e 

controles de suas atividades e indica à Auditoria Interna quais trabalhos devem ser priorizados. 

 

Fatos relevantes que impactaram a atividade de auditoria interna 

 

A atividade de auditoria interna sofreu um impacto relevante devido às alterações na equipe 

durante o exercício. No primeiro semestre houve a entrada do analista de desenvolvimento 

Alexander Costa seguida da saída do assessor especial Jorge Queiroz, profissional com 40 anos 

de experiência em auditoria interna.  

 

Ações de desenvolvimento institucional 

 

Criação do SIREC – Sistema de Monitoramento das Recomendações – em Visual Basic for 

Applications (VBA) para o controle sistemático da Matriz de Monitoramento. 

 

Ações de capacitação 

 

Foram registradas 92 horas de capacitação durante o exercício, sendo todas alinhadas às 

necessidades da AUDIT, conforme detalhamento abaixo: 

Capacitação Instituição Carga horária Funcionário 

Prevenção à lavagem de dinheiro ESAF 20 horas Vitor Barbosa 

Gestão e liderança FGV 05 horas Vitor Barbosa 

Governança e Mercado de Capitais IBGC 15 horas Vitor Barbosa 

Atualização em Auditoria Interna CRC/RJ 12 horas Alexander Costa 

Nova Lei das Estatais TCE-PR 10 horas Alexander Costa 

Noções básicas de contabilidade TCE-PR 15 horas Alexander Costa 

Análise das demonstrações financeiras CRC/RJ 15 horas Alexander Costa 

 



 
 

Principais constatações e recomendações 

 

• Créditos tributários a compensar 

A partir de uma notificação recebida da Secretaria da Receita Federal em 30/06/2017, ficou 

caracterizada uma divergência entre os valores apresentados na ECF e na DCTF, ano 

calendário 2015. Além da notificação referente ao exercício de 2015, a Receita Federal 

emitiu também, em julho 2017, três termos de intimação que apontavam divergências 

entre as declarações fiscais enviadas referentes ao LALUR de 2014 e 2016, que resultaram 

nas retificações da DCTF, ECF e PER/DCOMP.  

Recomendação: fazer o planejamento para a utilização dos créditos tributários com a maior 

brevidade possível, de forma a ajustar/reduzir o fluxo de saída de recursos da AGÊNCIA. 

• Ocorrências a apurar 

A conta de ocorrências a apurar apresenta um saldo de R$ 50.492,14, proveniente de dois 

lançamentos: R$ 23.606,73 de um lançamento de 05/01/2017 referente à multa e juros da 

GPS de 12/2016 e R$ 26.885,41 pendente desde maio/2016 referente à diferença na 

cobrança de um empréstimo concedido. 

Recomendação: instar a área de gestão de pessoas e a área operacional para definir a 

necessidade de instaurar um processo administrativo disciplinar ou um procedimento que 

venha solucionar definitivamente as duas questões. 

• Controle e acompanhamento da execução de contrato 

No processo de acompanhamento de execução do contrato avaliado não foram utilizados 

os modelos estabelecidos no manual normativo ADM.013 e os apresentados não possuíam 

todas as informações contidas nos modelos. 

Recomendação: utilizar os modelos e formulários de acompanhamento de execução dos 

serviços contratados conforme normativo interno. 

• Cumprimento de prazos estipulados em contrato 

De acordo com o cronograma de implantação do contrato avaliado constante no Termo de 

Referência, diversos prazos de entrega não foram cumpridos e não foram aplicadas sanções 

quanto a estes atrasos. 

Recomendação: verificar a possibilidade de suspender o pagamento das obrigações 

mensais referente ao serviço até a regularização das entregas pendentes. 

• Entregas contratuais não realizadas 

Apesar de ter passado o prazo inicial de previsão de implantação do sistema de crédito, 

sendo de nove meses para Etapa 1 e quatro meses para Etapa 2, existem serviços entregues 

parcialmente ou não entregues que acarretam impactos operacionais e financeiros. 

Recomendação: em relação aos pagamentos efetuados sem a devida entrega, estabelecer 

um prazo para cumprimento ou a devolução da importância paga. No que tange à 

finalização da entrega parcial, definir com o fornecedor um novo prazo de entrega. 

• Deficiências em TI 



 
 

O sistema de crédito ainda não está operando em sua plenitude e muitos controles e 

relatórios são efetuados de forma paralela em outros aplicativos tais como MS Excel. 

Apesar da entrega completa da Etapa 1, esta não apresentou a qualidade requerida e 

necessitou-se de uma série de melhorias e ajustes impactando na utilização do sistema no 

dia-a-dia. 

Recomendação: elaborar plano de ação para a conclusão das homologações e finalização 

das entregas pendentes. 

• Gestão da inadimplência 

O fluxo de cobrança das operações inadimplentes tem sofrido várias mudanças, sem que 

todas as alterações tenham sido refletidas nos normativos pertinentes. Atualmente todas 

as fases da cobrança de atraso se dão na superintendência de riscos corporativos, o que de 

certa forma causa um descasamento entre as áreas concessoras e de manutenção. As boas 

práticas de mercado indicam que as áreas que operacionalizam as concessões tenham 

plena integração e comprometimento com a área responsável pela manutenção/cobrança 

dos atrasos. 

Recomendação: providenciar a atualização dos normativos pertinentes à rotina de 

cobrança e renegociação de dívidas. Adicionalmente, rever o fluxo ora praticado, 

considerando que as áreas concessoras devem estar comprometidas com a cobrança da 

inadimplência, inclusive com reflexo na avaliação de desempenho dos envolvidos. 

• Avaliação externa para dação em pagamento 

Na composição da renegociação de dívida implementada em 29/06/2016, o cliente nº 

18279 fez uma amortização parcial do saldo devedor por meio da dação em pagamento de 

dois imóveis, com valores médios de avaliação, na mesma data da renegociação, de 

R$826.000,00 cada, totalizando R$1.652.000,00. Em relação à reavaliação desses imóveis, 

ela foi feita com base na média do valor de avaliação interna e do valor de avaliação pela 

Caixa e Bradesco. Nosso entendimento, considerando tratar-se a amortização da dívida 

uma iniciativa espontânea da empresa devedora, é que deveria ter sido promovida uma 

avaliação externa e na mesma época da operação, de sorte a se evitar situações de 

prejuízo. 

Recomendação: rever os controles e procedimentos referentes à exigência de recebimento 

de bens em dação em pagamento, de forma a coibir esse tipo de ocorrência. 

• Formalização dos dossiês 

A avaliação dos procedimentos de cobrança e a caracterização das etapas que culminaram 

com a renegociação não estão retratadas adequadamente nos processos administrativos. 

Em alguns dossiês consideramos que a documentação estava razoavelmente suportada 

pelas principais peças envolvidas, nela considerada o pleito do cliente, a análise da área de 

risco, as propostas de resolução do comitê e respectivas resoluções. 

Recomendação: providenciar atualização dos manuais normativos pertinentes à 

formalização dos procedimentos de cobrança e renegociação de dívidas, com definição da 

documentação necessária e a forma de arquivamento, se processos físicos ou virtuais, tipo 

de dossiê, local de arquivamento, etc. 



 
 

• Acompanhamento e controle das operações de crédito 

É notória a dificuldade para se extrair relatórios gerenciais para controle da inadimplência, 

haja vista que o sistema de crédito não atende satisfatoriamente as necessidades das áreas. 

O sistema, embora disponibilize diversos relatórios gerenciais, requer constantes 

adequações em planilhas por parte das áreas usuárias. Uma das principais questões é o 

tratamento/evolução das operações por liberação e não por contrato. 

Recomendação: definir os relatórios gerenciais imprescindíveis para se ter um 

acompanhamento e controle razoável, com todas as informações necessárias, de sorte a 

eliminar os controles paralelos em planilhas, que demandam tempo dos gestores, além do 

risco de obter informações não fidedignas. 

• Ausência de segregação de funções em sistema 

Após o devido lançamento de algumas atividades na área financeira faz-se necessária à 

aprovação pelo gerente ou conferência de outro analista para conclusão da referida etapa. 

No entanto, atualmente esta trava ocorre somente verbalmente, visto que no sistema é 

permitido que o próprio analista que cadastrou a atividade confira e/ou aprove e siga com 

o fluxo da atividade. 

Recomendação: solicitar o ajuste de perfil no sistema ERP definindo as alçadas e regras de 

negócios existentes para segurança na conformidade do cumprimento dos referidos fluxos. 

• Ausência de registro CETIP dos fundos 

Os lançamentos CETIP estão sendo efetuados mensalmente via ato declaratório de saldo, 

ou seja, o valor da diferença das movimentações de aplicações e resgates para o fundo de 

investimento da CEF. Ressalta-se, no entanto, que pelo atraso na renovação de contrato de 

banco liquidante com o BRADESCO o registro do próprio fundo do BRADESCO não está 

atualizado na CETIP. 

Recomendação: providenciar os registros necessários na CETIP. 

• Ausência de alçada para concessão de desconto no ajuste das parcelas 

Na existência de diferenças nas baixas de parcelas no sistema de crédito o analista verifica 

pela planilha de qual contrato se trata, analisa o fato/ocorrência da diferença e efetua o 

ajuste manualmente concedendo um "desconto" na parcela a receber. Nos casos que 

entenda que a diferença seja muito elevada aciona as áreas de negócios e com um e-mail 

resposta justificando/autorizando o acerto procede-o. Não existe nenhum campo no 

sistema de crédito para justificativa, tampouco local para armazenar um arquivo (pdf do e-

mail da área solicitante), sendo assim ficando sem nenhum registro ou histórico do 

desconto. 

Recomendação: definir critério para desconto em caso de divergência no valor recebido de 

parcelas e implantação no sistema de campo histórico ou local de arquivo para armazenar 

autorizações que ocorrerem. 

• Ausência de manual publicado dos procedimentos da área financeira 



 
 

Atualmente não existe um manual publicado das atividades atinentes à área financeira. A 

análise de algumas atividades baseou-se em minuta apresentada pela área que por algum 

engano não seguiu para publicação na data devida. 

Recomendação: elaborar e publicar normativo para a atividade em questão. 

• Atualização dos manuais após publicação do novo regulamento de licitações 

Atualmente os manuais não estão refletindo as atividades já alinhadas ao novo 

regulamento de licitações. Foram apresentados novos checklists pela área de licitações que 

estão sendo utilizados nos processos de contratação desde a publicação do regulamento de 

licitações, porém estes não estão atualizados no referido manual. 

Recomendação: Atualizar e publicar os normativos relacionados ao novo regulamento de 

licitações, bem como os checklists utilizados. 

• Compatibilidade parcial do regulamento de licitações com a Lei 13.303/16 

No novo regulamento de licitações não foram acrescentados os itens III - minutas padrão 

de editais e contratos e IX - recebimento do objeto do contrato de exigência da Lei 

13.303/16 do art. 40 da Seção II Disposição de Caráter Geral sobre licitações e Contratos. 

Recomendação: ajustar o novo regulamento de licitações para que os itens apontados 

sejam acrescentados. 

• Prazo para pedidos de prorrogação de prazo ou novo processo licitatório 

Na existência de situações possíveis de prorrogações de prazos contratuais ou da 

necessidade de novo processo licitatório, apesar da área de licitações acionar a área 

responsável bem como os fiscais do referido contrato e os respectivos superintendentes 

com a devida antecedência constante em manual, verifica-se uma dificuldade de resposta 

por estes e, assim sendo, o cumprimento de tempo hábil para um fluxo e procedimento 

normal de contratação. 

Recomendação: revisar o texto do normativo quanto à clareza do cumprimento do prazo da 

solicitação de prorrogação de prazo contratual ou novo processo licitatório e avaliar a 

inclusão de aviso ao diretor da área quanto à falta de resposta da área demandante e ao 

atraso do início do processo. 

• Acesso e controle das informações de gestão 

Atualmente a área de licitações efetua todo o controle dos processos licitatórios em 

planilha armazenada na rede em local próprio de acesso restrito a ela e respectivo assessor 

e diretor. A planilha possui senha de acesso à leitura e gravação, porém somente a área de 

licitações possui a mesma não permitindo a consulta de superiores hierárquicos e áreas de 

controle, e esta senha é única apresentando uma fragilidade na segurança de acesso. 

Recomendação: estabelecer senha de gravação diferente de senha de leitura de forma a 

permitir o acompanhamento por parte dos gestores da área bem como áreas de controle. 

 

Benefícios decorrentes da atuação da Auditoria Interna 

 



 
 

A atuação independente e autônoma da AUDIT proporciona o aperfeiçoamento dos processos 

e atividades considerados fundamentais para a consecução dos objetivos estratégicos da 

AGÊNCIA. 

 

As avaliações visam apresentar conclusões de auditoria para os diversos níveis de gestão, em 

um processo contínuo de aprendizado e de melhoria na governança. 

 

Considerações finais 

 

Durante todo o exercício de 2018 a AUDIT envidou esforços para o cumprimento integral das 

atividades planejadas, constante no PLANAT, ao prestar serviços de avaliação e consultoria, 

emitindo recomendações e sugerindo melhorias. 

 

As constatações e suas respectivas recomendações constituem objeto de permanente 

acompanhamento até a efetiva conclusão das ações que se fizerem necessárias. 

 

 

 

 
AUDIT - Auditoria Interna 


