CURSO DE CAPACITAÇÃO

CURSO DE CERTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
Estão abertas as inscrições para o curso de certificação das informações que compõem os indicadores
do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, fruto da parceria entre a ABAR e o Ministério
das Cidades, com o apoio do Programa Interáguas, financiado pelo Banco Mundial, para promoção dos
indicadores de desempenho dos serviços de saneamento e melhoria da qualidade das informações do
SNIS, o maior e mais importante sistema de informações do setor de saneamento brasileiro.

OBJETIVOS DO EVENTO
CERTIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, UM NOVO PARADIGMA DA REGULAÇÃO DO SANEAMENTO
•

O objetivo fundamental do curso é capacitar as agências reguladoras, no âmbito de suas
competências sobre o controle da prestação dos serviços públicos de saneamento básico,
a realizar uma avaliação independente sobre a confiabilidade e exatidão das informações
prestadas ao SNIS, contribuindo assim para a melhoria da qualidade das informações e
rompendo obstáculos para o aprimoramento das mais diversas aplicações regulatórias
dos indicadores, incluindo maior transparência da prestação dos serviços públicos à
sociedade, como na prática de regulação Sunshine, a avaliação mais precisa da eficiência
dos serviços e possibilitando o emprego com maior segurança de mecanismos de
incentivos tarifários por meio da comparação de desempenho entre diferentes
prestadores, além de colaborar para a melhoria da aplicação do SNIS para as mais diversas
finalidades, tais como o planejamento de políticas públicas para a universalização do
atendimento da população com saneamento, para pesquisas acadêmicas e científicas
relacionadas à saúde, meio ambiente e ao saneamento básico, ou como subsídio às
decisões sobre investimentos e novos empreendimentos, seja diretamente no setor ou
em setores para os quais a infraestrutura de saneamento é fator relevante. Desse modo,
a incorporação por parte das agências reguladoras da atividade de certificação das
informações, iniciando-se com este curso, consolidam no Brasil os indicadores como um
novo paradigma entre os instrumentos para a regulação do saneamento básico, alinhado
às melhores práticas mundiais de regulação dos serviços.

FAÇA PARTE DA NOVA FRONTEIRA DA QUALIDADE DA REGULAÇÃO, E PARTICIPE DE UM DOS CURSOS
PRÓXIMOS À SUA REGIÃO, COM INSCRIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DAS
AGÊNCIAS REGULADORAS:
21 a 25 de agosto – Recife-PE.
Local: Auditório da FUNASA. v. Conselheiro Rosa e Silva, 1489 – Bairro dos Aflitos CEP 52050-020.
Recife/PE
Inscrições até 11 de agosto de 2017 pelo site da ABAR, vagas limitadas, sujeitas à confirmação.

28 de agosto a 01 de setembro – Belo Horizonte – MG.
Local: Plenário do Edifício Gerais, 9º andar, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves.
Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - CEP 31630-901. Belo Horizonte/MG.
Inscrições já estão abertas, sujeitas à confirmação. Mais detalhes em breve.
18 a 22 de setembro – Florianópolis – SC.
Local: sede da ARIS/SC. Auditório da ARIS, 12º andar, no Centro Executivo Imperatriz. Rua General
Liberato Bittencourt, 1885 – CEP 88070-800. Florianópolis/SC.
Inscrições já estão abertas, sujeitas à confirmação. Mais detalhes em breve.
As inscrições podem ser feitas por meio do site da ABAR (abar.org.br).
MATERIAIS DIDÁTICOS:
•

O material didático também será fornecido gratuitamente durante o curso1. Também será
entregue um certificado a participante efetivo no curso.

PROGRAMA DO CURSO:
• Apresentação do projeto;
– Fundamentação teórica;
– Introdução conceitual da metodologia;
– Fase de planejamento da auditoria;
– Fase de execução da auditoria:
– Mapeamento de Processos;
– Identificação de Riscos e Controles;
– Modelo de Avaliação da Confiança;
– Seleção de amostras de Controles;
– Definição dos Testes de controles dos processos:
– Comercial;
– Folha de Pagamento;
– Gestão de Suprimentos, Compras e Contratos;
– Tributário / Fiscal;
– Financeiro;
– Contábil;
– Gestão de Ativos / Investimentos;
– Monitoramento dos índices de atendimento;
– Manutenção do cadastro de redes;
– Operacional;
– Monitoramento do consumo de energia elétrica;
– Manutenção de redes de esgoto;
– Controle da qualidade da água.
– Modelo de Avaliação da Exatidão;
– Seleção de amostras de Exatidão;
– Definição dos Testes de Exatidão;
– Modelo de Certificação;
– Aplicação de casos práticos de testes de controles e de exatidão;
– Fase de encerramento da auditoria.
– Implantação da metodologia.
– Considerações finais.
1 Nota: não são cobertas pelo evento demais despesas dos participantes como viagens, deslocamentos, estadia ou
alimentação.

INSTRUTORES:
Edson Cedraz
Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Salvador, pós-graduado em
Análise de Sistemas pela Fundação Visconde de Cairú, com MBA em finanças pela Fundação Getúlio
Vargas, é sócio da Deloitte com experiência na execução e coordenação de projetos nos mais variados
tipos de indústria com focalização nas seguintes áreas: auditoria interna, auditoria de sistemas, revisão
de segurança da informação, implantação da governança corporativa, redesenho de processos,
planejamento estratégico, redução de custos e alavancagem de receitas, estruturação de controles
internos, gestão de riscos e auditoria interna.
Eduardo de Oliveira
Bacharel em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-graduado em
Finanças pela PUC/SP, com MBA Executivo Internacional pela FIA/USP, tem mais de 20 anos de
experiência na área de Finanças Corporativas e é consultor, sócio da área de Financial Advisory Services
na Deloitte, onde lidera o Grupo de Avaliação Econômica Financeira, Revisões Tarifárias e o atendimento
ao setor público.
Alexandre Miguel López
Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Paulista, com graduação e pós-graduação em
Engenharia de Saneamento Básico pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, é
Diretor e responsável técnico da Encibra, Estudos e Projetos de Engenharia, com experiência no
planejamento, projetos, gestão e operação de serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, incluindo trabalhos de consultoria à Sanesul, Sabesp, Semae de Mogi das Cruzes e à Secretaria
de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, entre outros.
Sérgio Figueiredo
Graduado em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Finanças pela
Ibmec e City Business School, com certificado em Business Management pela MEGT Institute de Sydney,
Austrália, possui 12 anos de experiência profissional concentrada em auditoria e consultoria empresarial,
atualmente Gerente Sênior da Deloitte.
Pedro Pimentel Avelar
Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP e em
Ciências Contábeis pela Faculdade Boa Viagem – FBV, Consultor Sênior da Deloitte com 6 anos de
experiência profissional concentrada em consultoria empresarial, gestão de riscos e auditoria interna.
AGENDA DO CURSO EM RECIPE/PE:
Abertura: 21 de agosto de 2017 (segunda-feira), a partir das 13h00min.
Encerramento: 25 de agosto de 2017 (sexta-feira), às 17h00min.
HORÁRIOS:
Segunda-feira 21/08, de 13h00min às 18h30min
Terça-feira (22/08) a Quinta-feira (24/08), de 8h30min às 12h00min e de 13h00min às 18h30min
Sexta-feira (25/08), de 8h30min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min.
Agenda dos cursos em Belo Horizonte e Florianópolis em breve.

