Minicurso intensivo pré-congresso

ACERTAR - Auditar Informações de Saneamento Ambiental
Maceió 14 de agosto 2019 – Quarta-feira
Local - Sala 1
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas Av.
Fernandes Lima, 1047 - Farol, Maceió - AL,
57057-097
Coordenador: Samuel Barbi – Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR) e
Arsae-MG
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 apresentados os controles e testes de controle relativos às práticas de
auditoria de informação em saneamento, com foco no grupo de indicadores básico da
ABAR. Especificamente, serão abordados os fluxos de informação associados a gestão
Comercial; Recursos Humanos; Suprimentos, Compras e Contratos; Tributária; Contábil;
Manutenção do Cadastros de Redes; Processo Operacional e 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 e tem foco estabelecido
para auditores.

Programação
INTRODUÇÃO - ABERTURA
O que é esperado das agências com o
ACERTAR?
Como elaborar um plano de auditoria?
8h00 - 9h00

Como elaborar um papel de trabalho
(workpaper ou WP)?

Samuel Barbi (Arsae- Confirma
MG)
do

Como calcular o tamanho da amostra
em Testes de Controle (CTs)?

Como realizar os Testes de Controle (CTs)?
9h00 - 9h45
9h45-10h0
0

Confirma
do

Alberto Camargo
(Tato)

Confirma
do

Thiago Ademir (Tato)

Confirma
do

Rita Cavaleiro (GIZ)
e Caio (AGIR)

Confirma
do

Caio (AGIR)

Confirma
do

Luiza (ARESC)

Confirma
do

Intervalo
Gestão contábil (7CTs)

10h00 10h30

Tributário/Fiscal (1 CT)

10h30-11h3
0

Gestão de suprimentos, compras e
contratos (14 CT)

11h30 12h00

Gestão de recursos humanos (10 CT)

12h00 13h30
13h30 14h20

Daniel Narzetti
(AGIR)

Gestão comercial (15 CTs)

Almoço
Processo operacional (14CT)
Manutenção do cadastro de redes (1CT)

14h20 14h50

Controle da qualidade da água (6CT)

14h50 15h00

Monitoramento dos índices de
atendimento (3CT)

Samuel Barbi (Arsae- Confirma
MG)
do

15h00 15h20

Monitoramento do consumo energético
(5CT)

Jessica Rocha (ABAR)

15h20 16h00

Encerramento

Marcelo Lelis (MDR)

Confirma
do
Pendente

*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_Informacoes_do_SNIS.pdf

