
  
 

 

Minicurso intensivo pré-congresso 

ACERTAR - Auditar Informações de Saneamento Ambiental 

Maceió 14 de agosto 2019 – Quarta-feira, Local: a confirmar   

Coordenador: Samuel Barbi – Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR) 

Descrição: Gerar e gerir informação confiável é imprescindível para moldar o futuro da prestação de 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A informação adequada permite a tomada de 

decisões gerenciais e operacionais racionais e solidamente fundamentadas. Cabe a agências reguladoras, 

tribunais de contas e autores internos das companhias de água e esgotamento sanitário, verificar a 

confiabilidade da informação, que é usada para a formação de tarifas e indicadores de qualidade do serviço 

prestado.  

Neste curso serão apresentadas as melhores práticas da atualidade em auditoria de informação em 

saneamento. Especificamente serão abordados os fluxos de informação associados a Comercial; 

Financeira; Recursos Humanos; Suprimentos, Compras e Contratos; Tributária; Ativos e Investimentos; 

Contábil; Manutenção do Cadastros de Redes; Processo Operacional; Controle da Qualidade da Água. No 

curso serão disponibilizados materiais de apoio, tais como planos de auditoria, templates e workpapers 

para executar auditorias conforme previsto na PORTARIA Nº 719, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018, 

que podem ser realizadas com caráter interno ou externo.  

Público Alvo: Servidores técnicos e analistas, coordenadores, gerentes e diretores de operação, auditores, 

consultores de companhias de saneamento, agências reguladoras e tribunais de contas atuando em 

saneamento. 

Metodologia e Duração: O minicurso é presencial com 6,5 horas. Serão apresentados os conteúdos 

acompanhando com exercícios prático de auditorias (para auditores) 

Inscrições: As fichas de inscrição preenchidas devem ser enviadas para o mail Assessoria CTSan 

assessoriactsan@abar.org.br até 12 de julho 2019. As inscrições serão aceites e confirmadas até 15 de 

julho, permitindo tempo para comprar as passagens com antecedência.  

Na seleção serão tidos em conta critérios de ordem de chegada e diversidade de entidades. Haverá 

contingentes reservados para as seguintes entidades: 

• 40% para agências reguladoras  

• 40% tribunais de contas 

• 15% prestadores de serviço e  

• 5% consultores e pesquisadores. 

 

A organização reserva-se o direito de distribuir vagas sobrantes entre os diversos lotes até ao dia 15 de 

julho. Mediante de disponibilidade de vagas serão aceites também inscrições até 7 de agosto que serão 

aceites por ordem de chegada.  

 

Custo: O curso é gratuito, sendo apoiado pela ABAR e pelas agências reguladoras através dos respectivos 

instrutores. Não está previsto um lanche para o intervalo, pelo que se recomenda trazer seu próprio snack 

e garrafa de água.   
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Programação  

8:00 – 9:30 Abertura e Introdução (90 min) 

 

• Abertura – Ministério do Desenvolvimento Regional – Secretaria Nacional de 

Saneamento (a confirmar) 

• Calendário do ciclo de auditorias - SNIS / MDR (a confirmar) 

• Elaborar um plano de auditorias - Samuel Alves Barbi - Agência Reguladora Minas 

Gerais ARSAE-MG 

• Cálculo de pesos para notas – (a confirmar) 

• Apresentação da lógica de workpaper - - Samuel Alves Barbi - Agência Reguladora 

Minas Gerais ARSAE-MG 

9:30 – 12:30 Informações com perfil 

econômico/ financeiro / Recursos 

humanos (180 min) 

Diversos instrutores 

9:30 -12:30 Informações com perfil 

operacional / técnico (180 min) 

 

Diversos instrutores 

Apresentação de 49 Workpapers e CT* por 

diversas agências reguladoras  

 

• Gestão comercial (24 CT) 

• Gestão financeira (1 CT) 

• Gestão de recursos humanos (11 CT) 

• Gestão tributária (4CT) 

• Gestão contábil (9CT)  

 

Apresentação de 39 Workpapers e CT* por 

diversas agências reguladoras  

 

• Processo operacional (16CT) 

• Manutenção do cadastro de redes (7CT)  

• Monitoramento do consumo energético 

(5CT)  

• Manutenção da rede de esgoto (5CT) 

• Controle da qualidade da água (6CT) 

12:30 – 14:00 Almoço  

14:00 – 16:00 Informações de interesse geral (105 min) 

 

Apresentação de 32 Workpapers  

• Gestão de suprimentos, compras e contratos (14 CT) 

• Gestão de ativos e investimentos (14 CT)  

• Monitoramento dos índices de atendimento (4CT)  

 

Elaboração de um Relatório de auditoria 

Discussão  

Encerramento do treinamento 

 

 

(18:00 – Abertura do XI Congresso Brasileiro de Regulação) 

 

*CT são os Testes de Controle preconizados na metodologia  

O curso tem uma aderência integral ao Guia de Auditoria e Certificação das Informações do 

SNIS disponível em  

http://www.snis.gov.br/downloads/arquivos/Guia_de_Auditoria_e_Certificacao_das_Infor

macoes_do_SNIS.pdf  
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