
 
CURSO BÁSICO PARA AUDITORES:  

Metodologia ACERTAR para auditores: 

Como respeitar o prazo de 31/12/2020 para realizar as certificações de Água 
e Esgoto ? 1

INSTRUTORES: 

• Samuel Alves Barbi Costa – Economista, mestre em Gestão e Regulação dos 
Serviços de Saneamento Básico pela Fiocruz, Gerente de Informações 
Econômicas da Arsae/MG e Coordenador do Grupo de Indicadores da Câmara 
Técnica de Saneamento da ABAR. 

• Luíza Kaschny Borges Burgardt - Engenheira Ambiental e Sanitarista, mestre 
pela Universidade Federal de Santa Catarina, cursando especialização em 
Auditoria e Gestão Empresarial na Universidad Europea del Atlántico. Atua 
como Gerente de Fiscalização da Agência de Regulação de Serviços Públicos 
de Santa Catarina nas áreas de saneamento básico e distribuição de gás 
natural canalizado. 

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. 

 Este curso fornecerá ao participante a base teórica e materiais necessários para realizar até 1

o  Ciclo 2 de auditorias, que corresponde a certificação do Grupo Básico de Informações com 
os testes de controle, onde os níveis de confiança são apurados.



METODOLOGIA E DURAÇÃO: 

O minicurso pode ser realizado na modalidade presencial ou online (transmissão ao 
vivo, durante o acontecimento do curso presencial, e não pode ser acessado 
posteriormente. É possível interagir com o professor em tempo real via chat). O 
curso tem duração de 8 horas e tem foco estabelecido para auditores (agências 
reguladoras e ou terceirizados). 

EMENTA E CRONOGRAMA: 

INTRODUÇÃO - ABERTURA

8h00 - 9h30

O que é esperado das agências com o 
ACERTAR?

Samuel Barbi (Arsae-
MG)

Como elaborar um plano de auditoria? 

Como elaborar um papel de trabalho 
(workpaper)?

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

Como realizar os Testes de Controle (CTs)? 

9h30 - 10h30
Processo operacional (14CT)

Luiza (ARESC)
Manutenção do cadastro de redes (1CT)

10h30-11h0
0 Intervalo

11h00 - 
11h30 Controle da qualidade da água (6CT)

Luiza (ARESC)
11h30 - 
12h00

Monitoramento dos índices de atendimento 
(3CT) 

12h00 - 
13h30 Almoço

13h30 - 
14h15 Gestão comercial (15 CTs)

Samuel Barbi (Arsae-
MG)14h15 - 

14h45 Gestão de recursos humanos (10 CT)

14h45-15h1
5 Intervalo

15h15 - 
16h00

Gestão contábil (7CTs) 

Samuel Barbi (Arsae-
MG)

Tributário/Fiscal (1 CT)

16h00 - 
16h40

 Gestão de suprimentos, compras e 
contratos (14 CT)

ENCERRAMENTO

16h40 - 
16h50 Pesquisa Panorama ACERTAR

Samuel Barbi (Arsae-
MG)



BIBLIOGRAFIA: 
1. www.acertarbrasil.com 
2. PORTARIA Nº 719, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018 
3. Cartilha de Execução 
4. Panorama ACERTAR 1/2019 
5. Diagnóstico 
6. Guia de Auditoria e Certificação 
7. Manual de Melhores Práticas 
8. Notas de Certificação para Indicadores do Sinisa 
9. Nota Técnica CTSan-ABAR 01/2014 
10. Grupos de Indicadores e Lista de Informações 
11. Escopo de Certificação 
12. Coletânea Regulação do Saneamento Básico 2019: Capítulo 4 – Metodologia 

ACERTAR 
13. Auditoria e Certificação das Informações do SNIS: Um caminho necessário para 

a melhoria da qualidade da regulação e da gestão no setor de saneamento.

16h50 - 
17h00

Visita Guiada ao site 
www.acertarbrasil.com

Samuel Barbi (Arsae-
MG)

http://www.acertarbrasil.com
http://abar.org.br/wp-content/uploads/2018/12/PORTARIA-N%25C2%25BA-719-DE-12-DE-DEZEMBRO-DE-2018-Di%25C3%25A1rio-Oficial-da-Uni%25C3%25A3o-Imprensa-Nacional.pdf
http://abar.org.br/wp-content/uploads/2018/07/10.Cartilha_Execucao.compressed.pdf
http://www.acertarbrasil.com/wp-content/uploads/2019/08/Panorama-ACERTAR-12019-Ni%25CC%2581vel-de-implementac%25CC%25A7a%25CC%2583o-nas-age%25CC%2582ncias-infranacionais-compactado.pdf
http://abar.org.br/wp-content/uploads/2017/12/1.Diagnostico-1.pdf
http://abar.org.br/wp-content/uploads/2017/12/2.Guia_Certificac%25CC%25A7a%25CC%2583o_AgenciasReguladoras.pdf
http://abar.org.br/wp-content/uploads/2017/12/4.MelhoresPraticas_Prestadores-1.pdf
http://abar.org.br/wp-content/uploads/2018/07/7_CertificacaoIndicadores.compressed.pdf
http://www.acertarbrasil.com/wp-content/uploads/2019/08/Informac%25CC%25A7o%25CC%2583es-e-Regulac%25CC%25A7a%25CC%2583o-NT01_2014.pdf
http://www.acertarbrasil.com/wp-content/uploads/2019/08/ACERTAR_-_Grupo_de_Indicadores.pdf
http://abar.org.br/wp-content/uploads/2018/07/9.EscopoTecnico.compressed.pdf
http://www.acertarbrasil.com/wp-content/uploads/2019/08/Coleta%25CC%2582nea-Regulac%25CC%25A7a%25CC%2583o-do-Saneamento-Ba%25CC%2581sico-2019.pdf
http://www.acertarbrasil.com/wp-content/uploads/2019/08/Coleta%25CC%2582nea-Regulac%25CC%25A7a%25CC%2583o-do-Saneamento-Ba%25CC%2581sico-2019.pdf
http://www.arsae.mg.gov.br/images/Img_Artigos/ABAR_2015_AuditoriaeCertificacaoSNIS.pdf
http://www.arsae.mg.gov.br/images/Img_Artigos/ABAR_2015_AuditoriaeCertificacaoSNIS.pdf

