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l - INTRODUÇÃO

O Relatório Anual de Auditoria Interna -- RAINT/2018, elaborado em cumprimento a Instrução
Normativa no 09 de outubro de 2018 da Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério da
Transparência e Controladoria-Geralda União, que dispõe sobre a atuação da empresa no exercício
de 2018. em consonância com os atos normativos da empresa e legislação pertinente.

Como resultado do exercício das competências institucionaisconferidas à Auditoria Interna da
CeasaMinas, o presente Relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas no ano de
2018, previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna- PAINT. Além dessas atividades,
apresenta os resultados das ações de auditoriaplanejadas, ou não que demandaram atuação direta
do Consad/Direx.

11- EMPRESA
A CeasaMinas - Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A - é uma empresa de economia mista
do governo federal, sob a supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -- MAPA,
constituída em 1971, através da Lei Estadual n' 5.577, de 20 de outubro de 1970, a CeasaMinas
entrou em operação em 28/02/74.
A missão prioritáriada estatal é administrar o regulamento de mercado de abastecimento alimentar do

Estado de Minas Gerais e promover,com sustentabilidadee segurança o sistema, organizandoe
equilibrando o mercado de abastecimento.

O mercadoatacadistade gênerosalimentícios
de MinasGerais é um dos principaisdo país e grande
parte está concentrada nas dependênciasda Unidade Grande BH da CeasaMinas. Esse entreposto
reuniu. inicialmente,o comércio atacadista de hortigranjeirosda Grande BH e promoveu significativa
melhoria no comércio e abastecimento destes produtos.
A partir de 1980, teve início o processo de transferência, de Belo Horizonte para o.entrepostos do
comércio atacadista de cereais e produtos alimentícios e não alimentícios industrializados- como

rações, concentrados, fertilizantes,defensivos, implementosagrícolas, embalagens, produtos de
higiene e limpeza.

111
Macroprocessos finalísticos
A estatal através de um conjunto de atividades inter-relacionadasque transforma insumo (entradas)

em produtos(saídas) objetivacoordenara políticade abastecimentoalimentardo Estado de Minas
Gerais, através de implantação, instalação e administração de entrepostos atacadista, por si e
parcerias, destinadas a orientar e disciplinar a comercialização e a distribuição de hortigranjeirose
outros produtos alimentícios.
Os clientes da produção desta entidade se dividem em dois blocos, a saber

I' Bloco: Como clientes diretos, os produtores agrícolas individuaisou reunidos em
cooperativas que vendem seus produtos nos mercados/entrepostos. organizados pela empresa

e os lojistas que revendem produtos agrícolas diversos incluídos no mesmo mercado
organizado pela CeasaMinas.

2o Bloco: Como clientes indiretos, os usuários dos produtos/serviços oferecidos pelos
integrantes do primeiro bloco, produtores e lojistas, e os compradores.

O agrupamento
dos agentesdo I' e 2' blocoem um mesmolocalé a condiçãopara o

mercado

acontecer em regimede livreconcorrênciaabastecendo toda a sociedade envolvida.
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Para criar esses espaços económicos, que são os mercados ou entrepostosatacadistas, nos quais se
reúnem vendedores e compradores, produtores e comerciantes, consumidores e prestadores de
serviço, agentes públicos e informais em uma intensa relação comercial e social realizada em curto
espaço de tempo, a CeasaMinas tem como Macroprocessos finalísticos:
a) Organização/administração do mercado de Contageml
b) Organização/administração do mercado de Caratingal
c) Organização/administração do mercado de Juiz de Foral
d) Organização/administração do mercado de Barbacenal
e) Organização/administração do mercado de Uberlândial
f) Organização/administraçãodo mercado de Governador valadares.

Assim sendo, através da Organização/administração
de cada um de seus entrepostos,a CeasaMinas
busca

atingir sua

missão,

qual seja,

promover

com

organizando e equilibrando o sistema de abastecimento.

sustentabilidade

a segurança

alimentar,

IV - AUDITORIA INTERNA

A AuditoriaInternada CEASAMINAS, criada pela resoluçãon' 02, de 07 de fevereirode 2003 da

Diretoria Executiva da CeasaMinas, nos termos do artigo 14 do Decreto n' 3.591 de 06 de setembro
de 2000. subordinadadiretamente,ao Conselho de Administraçãolconsoante ao que determinao

Tribunal de Contas da União -- TCU.

1. APRESENTAÇÃO

A Unidadede AuditoriaInternadas Centraisde Abastecimento
de Minas Gerais S.A, tem por
finalidade desenvolver um plano de ação que auxilie a organização a alcançar seus objetivos,
adotando uma abordagem sistêmica e disciplinada para a avaliação e melhora da eficácia dos
processos de gerenciamentode riscos, com o objetivode adicionar valor e melhorar as operaçoes e
resultados de controle de governança corporativa, controlar, orientar e avaliar os atos de gestão
praticados e apoiar a estrutura governamental de controle no exercício da sua missão institucional.

2. AUDITORIA INTERNA
A Auditoria Interna tem suas atribuições vinculadas, em consonância, com os dispositivos de
competência ministerial,de conformidadecom as normas contidas nos decretos n' 3.59'1, de 06 de
setembro de 2000; decreto no 4 304 de 16 de julho de 2002 e Lei n' 13.303/2016, artigo 9', parágrafo
3'. incisos l e 11,no tocante à governança corporativa, a atividade de Auditoria Interna visa avaliar e
fazer recomendações apropriadas para a melhoriado processo de governança corporativa
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3' e 4' e, Instrução Normativa CGU n' 09, de 09 de outubro de 2018.
2.1 .

Fragilidades Identificadas

1-Ausência de Elaboração e Implantaçãode PlanejamentoEstratégico, embora este trabalhojá tenha
sido iniciado com a contratação 'da empresa Carvalho Peneira Rossi Escritórios Associados, ele ainda
não foi implantados

2- Ausência de execução de projeto de prevenção e combate a incêndio na unidade de
Contagem/MGI
3- Ausência de execução de projetos de acessibilidade e prevenção e combate de incêndio, de acordo
com os parâmetros já existentes estabelecidos no PI 45/2017, para .atender o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, 17' Promotoria de Justiça da Comarca de Uberlândia, referente ao Inquérito

Civil n' MPMG-0702.15.002286-21

4- Ausência de Seguro Patrimonialpara a Unidade de Contagem/MG
1 224/201
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5- Não observação do que estabelecem os acórdãos n'2.622/2015 -- TCU -Plenário,
Plenário TCU e 2328/2015 Plenário TCU, com relação que consistiu no levantamento da situação de
governança e gestão das aquisições e criação de um Comitê de Aquisiçõesl
6- Contabilização dos Pavilhões da Unidade de Contagem/MG
"Notas Explicativas Às Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31 de
Dezembro de 2017.

. .

Nota n'8 (11) - Imobilizado- A CEASA MINAS, ocupa um terreno com área total de
2.286.000 m2, às margens da BR 040 KM 688, no município de Contagem/MG,
havido pelo Estado de Minas Gerais em Ação de Desapropnação,.e até a data da
elaboração destas demonstrações contábeis esta situação .está pendente
de
construídos
regularização legal e contábil, assim como a regularização dos imóveis
por terceiros no local. O Imobilizadoestá escriturado pelo .custo de aquisição ou
construção, deduzido das suas respectivas quotas de depreciações, calculadas pelo

patrimóniode propriedade do Estado está inserido no total do grupo, segregado na
conta denominadaBens do Estado de Minas Gerais, o que vem ao encontrocom o
Art. 179 - IV da Lei 6.404.76, alterada pela Lei ll .638/07. A Sociedade, na forma do
útil
CPC 27, procedeu a revisão dos créditos utilizados para determinação da vida
económica estimada dos itens que compõem seu imobilizado para fins de calculo da
depreciação. Os resultados obtidos nesta revisão não apresentam divergência em
relação''às
taxas de depreciação aplicadas anteriormente, nem qualquer
necessidade de constituiçãode provisão quanto à perda em relação. ao valor

recuperável destes ativos. Considerando o estudo efetuado, a administração.da
sociedade entendeu que não há necessidade de modificaçãodos critériosutilizados
anteriormente para o exercício de 2017
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A não contabilização de aproximadamente metade dos Pavilhões implica em não pagamento à
Receita Federal de imposto sobre ganho de capital.

7- Não assinaturado Termode Ajuste de Conduta,nos autos do InquéritoCivil - IC n'
o03635.2014.03.000/7. nos termos do art. 5', $ 6', da Lei n' 7.347/85 e ad. 876 da CLT, perante o
Ministério Público do Trabalho. Referente a instalação de sistemas de proteção coletiva destinado a
protegeros trabalhadoresdos riscos de queda em alturas
8- Não realização da troca da 4.800 Platibandas dos pavilhões da unidade de Contagem/MG
9- Omissão de cobrança de prestação de contas de valores repassados através dos convênios de
Associações de Produtores, Associações de Comerciantes, Outros convênios(policia militar,corpo de
bombeiros,etc)e Prestação de Contas do InstitutoCeasaMinasl

10- Por diversas vezes a AuditoriaInternada CesaMinas, já se manifestou(nos relatóriosn' 29 de
27/08/2014.n'10 de 06/04/2015e n' 22 de 21/06/2016,e n' 08 de 03/04/2017),a respeitoda forma
que estão sendo realizadasas licitaçõesde concessão de uso. Portantojá alertamoso nosso
posicionamento contrário a forma que a CeasaMinas vem fazendo suas licitações de loja. Estando
em desacordo com os acórdãos 2.050/14 Plenário TCU e 919/2016 Plenário TCUI

11- Não atendimentoas recomendações do Sistema Monitorda ControladoriaGeral da União
12- Diversas Ações Judiciais, Cíveis, Tributárias e Trabalhistas
13- Termo de Ajustamento de Conduta - TAC Carregadores -- março/201 5
A Ceasaminas,

Sindicatos(Ascar,

Sindicar, Sintramov) e Associações

(Acceasa, Aphcemg), asse.naram

o Termo de Ajustamento de Conduta, para resolver o problema dos carregadores dentro do
entreposto.

Cláusula Primeira - Compromete-se a não permitir a prestação de serviços de trabalhadores
informais. não cadastrados, sindica izados ou não, para o trabalho avulso ou de movimentação. de

mercadorias, seja junto aos seus concessionários ou para si pró.peia,pa.ra que haja:imedata
formalzação dos contratos de trabalho dos trabalhadores avulsos e "chapas", seja pela vlncu ação
direta aos tomadores estabelecidos em seu entreposto comercial, seja pela intermediação da mão de
obra, nos moldes da Lei 12.023/09, pelo sindicato representativodessa categoria profissional, sob
pena daria de multa de R$1.000,00 (mil reais) por trabalhador exercendo ativídade em situação
Irregularaté a efetivaconstatação da regularização,reversível ao FAT.
Ministério Público do Trabalho emitiu uma Notificação/PRT3/Belo Horizonte/ n'1 77375.201 8
Ref. Procedimento de Acompanhamento Judicial n'000423.2010.03.000/7
Belo Horizonte. 24 de julho de 2018

"Conclusão: Apurada multa diária até 23/07/2018 no valor de R$425.048.000,00
(quatrocentos 'e vinte e cinco milhões e quarenta e oito.mil reais) pelo
descurnprimento da cláusula primeira do acordo firmado em 5/3/15 e observando o
prazo para cumprimento de 12 meses previsto na cláusula 13'"
A empresa está tomando as providências judiciais cabíveis, junto ao MPT.
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3. FATORES CONSIDERADOS PARA ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PAINT
O Plano Anual de Auditoria Interna-- PAINT/2018da CeasaMinas foi elaborado em consonância com
os atou normativos estabelecidos para seu desempenho, em cumprimento a Instrução Normativa n'

09 de outubrode 2018da SecretariaFederalde ControleInterno-- SFC, do Ministério
da
Transparência e Controladoria-Geral da União -- CGU. O plano do trabalho da auditoria interna da
CeasaMinas, pautou-se ainda nos seguintes fatores:
a) Recurso humano disponível para a execução dos trabalhosa

b) Planos, objetivose programas gerenciados ou executados pela CeasaMinas
c) Materialidade, baseada no valor dos recursos envolvidosl
d) Relevância de um determinado item em relação ao todos
e) Fragilidade ou ausência de controles observados.
Destaca-se que a seleção das atividades não foi realizada com base em uma matriz de risco formall
estão sendo realizados estudos visando à construção de uma matriz de risco, entretanto,faz-se
necessária a conclusão de levantamentos relativos à criação do planejamento estratégico e no que diz
respeito, especificamente. à identificação dos objetivos estratégicos, dos pontos críticos e conclusão
das ações de auditoria- Implementaçãoda Estruturade ControlesInternose Gestão de Riscos.

4. UNIDADES QUE COMPÕEM A CEASAMINAS
A CeasaMinas administra. diretamente o entreposto da Grande BH, localizada no município de
Contagem, na Região Metropolitanade Belo Horizonte e outras cinco, unidades como filiais,
instaladas nos municípios de Uberlândia, no Triângulo Mineirosem Juiz de Fora e Barbacena, na Zona
da Matame em Governador valadares e Caratinga, ambas no Vale do Rio Doce.

5. RECURSOS HUMANOSA SEREM EMPREGADOS
O quadro da Auditoria Interna é composto pelo Gestor e três auditores internosque conta com o
auxílio esporádico de adolescente aprendiz ou estagiário, que atendam demandas compatíveis
com a sua capacidade de trabalho.
6. RECURSOS MATERIAIS E TECNOLÓGICOS
A AuditoriaInternatem acesso ao Sistema Monitorda ControladoríaGeral da União - CGU, Sistema
limitado de Internet: regulamentações, normas internas e contratosl tem acesso ao Google no que
tange, às leis e regulamentos afetos às áreas Governamentais. A Auditoria Interna não faz uso de
softwares específicos relevantes.

7. AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS
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8. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOINIMENTO INSTITUCIONAL

Demonstrativo das Ações de Capacitação Realizadas, com Indicação do Quantitativo
de Auditores Capacitados, carga horária e temas.
8.1

Ação de Capacitação -Treinamentose objetivo

OBS As ações de capacitação, item 111,
artigo 5' da Instrução Normativan' 09,de 09 de outubro
de 2018 não tem sido aplicada, na auditoria, em conformidade com a norma.
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No ano de 2018, foram realizados apenas o(s) curso(s) de capacitação para três auditores
relacionados abaixo, com a descrição das ações, a indicação do quantitativo dos auditores
capacitados, carga horária e temas abordados.
Marcus Vinicius Diniz Gomes Carneiro

Jeane Lau Assis da MattaMachado

José CupertinoPereiraFilho

8.2 - Cursos de Capacitação Realizados para Auditores Internos

Item

l

Ações de Capacitação
Realizadas

õiãíõãa público - Governança
Pública, mais Integração, mais
Resultados - Via Youtube,
06/06/201 8

2

Vll Congresso Internacional de
Contabilidadede Custos e
Qualidade do Gasto no Setor
Público
15, 16 e 17/08/2018

Quant.
Auditor

Carga
Horária

3

8h

Tema

sensibilização e engajamento das

organizações

para

aperfeiçoamento da governança
pública

2

24 h

A
"internacionalização"
da
contabilidade e sua aplicação no
setor público brasileiros a gestão

orçamentária e financeira em

contextos de crises governança e
controle internosas repercussoes
da nova lei das estataislqualidade
do gasto, efetividadee controle na
administração públicas os impactos

da nova lei de finanças públicasl a
atuação do Fórum Nacional dos

Diretores de Contabilidadee
Finanças das Universidades

Federais e o apoio na busca pela

eficiência e eficácia no setor

públicos qualidade do gasto
aplicado aos setores finalísticos de
saúde,

educação

e seguranças

o

impactodas mudanças na Lei n.'

4.320/1964 sobre a qualidade do
gasto, entre outros
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Item
3

Ações de Capacitação
Realizadas
ãõ=gêhiilário sobre Análise de

Dados na Administração

Quant.
Auditor

Horária

l

21 h

Carga

Pública - (Youtube)

Tema
'Cõiiiiiãi=iiííiãiiiõótó de experiências

e boas práticas relacionadas ao
uso de

técnicas

mineração

de

de

análise

dados

e

como

instrumento para melhoria da
gestão e do controlede entidades

24 a 26/09/201
8

e políticas públicas.
4

Reunião Técnica realizada pelo
TCU para apresentação do
Relatório de Gestão na forma
de Relato Integrado

l

Orientações

gerais

sobre

a

4h

elaboraçãodo relatóriode gestão

14 h

de
capacitação e promovidas ações
integradas de controle, além de

na forma de relato integrado.

06/11/2018
5

2o Fórum Nacional de Controle

22 a 23/11/2018

l

proposta de legislação sobre
controle externo. Informações

também serão compartilhadas e

boas práticas, disseminadas. O

desafio da melhoria da qualidade
do ensino no Brasill a gestão dos
recursos

da área

da saúdes

e o

Sistema ünico de Segurança
Pública (Susp),

9.

entre outros

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAINT

Em cumprimento à Instrução Normativa N' 09, de 09 de outubro de 2018, da Controladoria Geral da
União - CGU, a Auditoria Interna apresenta o Sumário das Auditorias Realizadas, referente ao período

de janeiro a dezembro de 2018. Os relatórios,após apreciação da DIREX, são encaminhadosa
Controladoria Geral da União / Secretaria Federal de Controle Interno/MG.
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a) Demonstrativo do Quantitativo de Relatórios Realizados
CEASAMINAS
NO

Origem da
Demanda

01

CONFIS

02

CONFIS

03

04

Informar o saldo médio
dos Bancos, referente a
dezembro/1 7 .

Análise

das

licitações

encaminhadaspela CPL.

Analisar o Trabalho da
Comissão

LEI 6.404/76 de Caixa.

PRESI

de Inventário

Recomendações sobre

Sistema Monitor
(Extraordinário)

11

Analisar o trabalho da
10

11

12

LEI 6.404/76

CONFIA

Comissão de Inventário
de Almoxarifado.

Análise

licitações

Informar o saldo médio
CONFIS

dos Bancos,
abril/18 .

Avaliar

13

das

encaminhadaspela CPL.

DIREX

o

referente

a

cumprimento

das normas internas.

(Auditoria a ser realizada

com

dois

Barbacena

auditores)

12

Verificar se o material retirado e não

devolvido ao

utilizado está sendo

Auditar o Departamento

almoxarifado.

de Engenharia - DEMFA.

18 IDiREX

Verificar se

está

anualmente

"Plano

sendo

elaborado

Jul/18

80

Jul/18

100

viagens. veiculo, combustível, património, Jul/18

40

o

de

Manutenção

Preventiva". Verificar se existe a aquisição
direta de material. Verificar os contratos de

prestação de serviços.

licitação estão

CONFIS
19

em conformidade

com a

legislação vigentes Verificar cada fase do

Análise

das licitações processo licitatóriolObservar a orientação
encaminhadaspela CPL. da Secretaria de Direito Económico do
Ministério, com relação aos Processos
Licitatórios e Cartel em Licitações.

DjREX

Avaliar

o

Analise aas rotinas e procedimentos
cumprimento malotes. ligações interurbanas,compras,

das normas internas.

20

(Auditoria a ser realizada

com

dois

material,

auditores)

manutenção.

(Uberlândia)

DIREX

Avaliar

o

Análise

material,

o

dois

(Caratinga)

23

CONFIS

procedimentos

Fundo

Fixo,

segurança

e

viagens, veiculo, combustível, património, Jul/18

material,Funda Fixo, segurançae

referente

a

ini eh relação ao

24

l CONFIS

40

auditares manutenção.

verificar o saldo ae Dances eríi relação ao
informar o saldo médio passivo de curo prazo-

dos Bancos,
agosto/18 .

40

iliúentos

(Auditoria a ser realizada

com

e

cumprimento malotes, ligações interurbanas,compras

das normas internas.

22

rotinas e

manutenção.

Valadares)
Avaliar

segurança

viagens, veiculo. combustível, património, Jul/18

(Auditoria a ser realizada
com dois auditores (Gov.

DIREX

das

Fixo,

cumprimento magotes, ligações interurbanas. compras,

das normas internas.
21

Fundo

dos Bancos. referente a passivo de curto prazounho/18 .

Jul/18

16

Ago/18

16

Ago18

100

Cronograma

Recursos
Humanos

Set/18

120

Verificar a observância dos dispositivos
25

NO

26

legaisl

CONSAD
CONFIS

Orçamento - DEPLA

as

reprogramaçoes

das eventuais divergências encontradasl
Alertar para a correção dos desvios.

'Ê;õõõõiaãi

Origem da

Demanda

DIREX

Verificar

Analise da Execução do orçamentárias. Determinara materialidade

ãêaó
Procedimento

Avaliar

o

cumprimento Análise

13

das normas internas.
(Auditoria a ser realizada

com

dois

(Barbacena)

27

CGU/

PREMI

FUINT/2019
Cumprimento
Legislação

Análise

28

29

30

CONFIS

das

da

licitações

encaminhadas pela CPL.

Abril/Maio

CONFIS

Comitê

PAINT 19

Aquisiçõess

CONFIS

auditores)

de

Aquisições:

Riscos e Controlenas
de bens e serviços

Informar o saldo médio

dos Bancos,
agosto/18 .

referente

a

14

34

l CONFIA

Informar o saldo médio
dos Bancos. referente a Verificar o saldo de bancos em relação ao
outubro/1 8.

passivo de curto prazo-

Nov/18

16

auditadas. Conforme deliberado pelo
35

CONFIS/
PRESI

u=.,.â="'=-?=;i11:==;.H=;=:.='.::=,==':=;
Dez/18

120

Nov/18

16

Dez/18

80

Dez/18

80

Dez/18

120

realizadas pela realizadas bela;Qlll)Iludas. previamente, a PRESI para

manifestação das recomendações da

AUDIN.

ãdótàdos na

36

CONFÊS

licitação estão em conformidade com a
legislação vigentes Verificar cada fase do
Análise
das licitações processo de licitaçãol Obsewar o que
encamírthadas pela CPL. orienta a Secretaria de Direito Económico

do Ministério
da com relaçãoaos

Outubro/1 8

Processos

Licitatórios

e

Cartel

em

Licitações.

verlncar penoaicarnélité a movimentação

37

DIREX

das
contas
bancárias;
Identificar
Auditar Dept' Financeiro / movimentação das contas de aplicação;

Seção

Tesouraria- Verificar a movimentação das contas de

de

SETES.

transferênciasl Verificar a movimentação
das contas de valores em trânsitos
permanente da

38

DIREX

Auditar

Recursos

DEREH.

obrigações; Verificar as horas extras
realizadasl Verificar as rotinas do setor de
pessoal,

Avaliar o cumprimentodas
DtREX

normas internas.
(Auditoria

com

Verificar o

Departamento benefícios; Verificar o recolhimentodas
Humanos

verificar

39

empresas

controle dos rendimentos, gratificações e

a ser realizada

dois

UBERLANDIA

auditores)

as

iniormaçues

ãã

Romaneio

e

confrontar com as credenciais e documentação

do produtor; Verificação da atuação dos
Orientadores de Mercado; Verificação da

emissãodo atestadoda EMATER; Verificar o

controlede entradade mercadorias
com o

Romaneio e apresentaçãodo carnes para
marcação de área no MLP.

TOTAL 39
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b) Demonstrativo do Quantitativo de Auditoria Interna Realizada sem Previsão no
PAINT
RELATÓRIOS DE AUDITORIAS EXTRAORDINÁRIAS

ür l

relat l Setores
auditados

04

PRESI

S

Humano
$ (h/h

Procedimento

Descrição
Recomendações
Sistema Monitor

Recurso

Cronog

'ÊiEõiiõi dãé ações

Áreas/

Relatório de acompanhamento sobre as

sobre l recomendações
Monitor

da

conforme

CGU

do

Sistema

determinação

Conselho de Administração.

do

Mar/18

40

Abr/18

40

Jun/18

80

Jan18

100

Informações prestadas em conformidade

07

17

DIREX

Parecer da Auditoria Interna com o
sobre Remuneração da
o parágrafo I' e item 3 do Ofício Circular
Administração, em
n' 61/2017 -- MP da Secretaria
de
atendimento à solicitação da Coordenação e Governança das Empresas

DIREX

Direx.

Estatais.

Apuração de Frequencia do
empregado co

Reunião da DIREX, auditoria da folha de
pontoe solicitaçãode abonos de todos os
funcionáriosda Ceasaminas no período de

nforme item 4 RD 042/2015

15 de abril a 15 de junho de Zglll

S/N

RAINT/
2017

Elaboração do Relatório Anual de

Informar sobre os trabalhos Atividades de Auditoria Interna, exercício
realizados no exercício.
2017.

TOTAL 04
OBS: Auditorias extraordinárias, com os números deste quadro, estão inseridas no total das realizadas

c) Demonstrativo das Auditorias Previstas
s/

Setores

auditados
DIREX
CONFIS

não Realizadas - PAINT/2018

'Êiõõiiõõ dãs ações

Descrição
Análise do Balancete

Procedimento
Ap icar os

procedimentos básicos

Aplicar os

procedimentos básicos

Crono
grama

Recursos
Humanos
h/h

auditoriado teste para Super-avaliação
auditoriado teste para Sub-avaliação

Ventlcar a ooservancla aos dispositivos
CONSAD
CONFIS

legais

Verificar

as

reprogramações

orçamentárias. Determinara materialidade

Analise da Execução do das eventuais divergências encontradas
Orçamento

Mai/18

Alertar para a correção dos desvios

16

Áreas/
Setores
auditados
DIREX
CONFIS

Análise do Balancete.

AUDITORIA Auditor Dept' Financeiro /

EXTERNA Seção de Tesouraria-METES.

DIREX

Auditar

Departamento

Financeiro Seção de
Pagamentos - SEPAG.

DIREX
CONFIS

Posicionar

PRESI

CONFIS

e

17

Áreas/

DIREX
CONFIS

Crono-

Escopos das ações

Setores
auditados

Descrição
Análise do Balancete

grama

Procedimento

aplicar os próêédimentos
básicos de

Recursos
Humanos
Ih/h

auditoriado teste para Super-avallaçãol

Aplicar os procedimentosbásicos de
auditoriado teste para Sub-avaliação.

Nov/18/

100

êfiàiê:

Verificar o controle de entradas e saídas,
Auditar o Departamento

DIREX

Administrativo

- Seção

de Material e Património
-SEMPT.

dos materiais;Verificação da situação das
obras em andamento, do mapeamentoda
situação atual dos Imóveis da empresa e

das propostas da companhia para

investimentos
em terrenosde sua

Dez/18

80

propriedadenas diversas Unidades da
CeasaMinas.

DEREX

cumprimento das normas internas aferir a
aderência a normas internas e adequação
Auditar o
Dept' das aquisições por meio de dispensas e
Administrativo - Seção de inexigibilidades à legislação pertinente e
Compras - SECOP.

Dez/18

80

Dez/18

80

aos processos de autorização e aprovação
inerentes ao setor.

DIREX

Auditar convênios da

Ceasa

iijàdÕs
)ela CeasaMinas.

Total 15

O PAINT/2018 contemploua programaçãode auditoriaspara implementaçãona sede e nas 05 (cinco)
unidades do interior. de acordo com as necessidades detectadas pela AUDIN, entretanto, por
questões administrativas,não foram autorizadas as viagens em quantidadenecessária, para
execução dos trabalhos. Diante deste fato, a AUDIN decidiu prom.overuma auditoria por me.tode
perguntas e respostas dos representantes das áreas a serem auditadas, considerandocomo auditoria
extraordinária.

Outro fato importanteé a ausência de desenvolvimentode metodologiase softwares aplicados na
Administração em geral, principalmente com relação a AUDIN, que não possui programas específicos

da área de Tecnologia
de Informação
(TI) para implantação
de módulospara elaboraçãode
programas de auditoria, relatórios e recomendações.

Para este exercício, foram programadas no PAINT de 54 (cinquenta e quatro) auditorias. Em face de
um auditor ter se afastado por licença sem remuneração, e outro afastado por licença médica,
dificultandoo cumprimentode toda programação. Foram realizados 39 (trintae nove) relatórioseo

RAINT/2017. Sendo que 15 (quinze)auditoriasnão foram realizadasem decorrênciados fatos
mencionados e demandas internas da administraçãol os trabalhos foram substituídos por outros
conforme discriminados no quadro abaixo:
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d) Descrição dos Trabalhos de Auditoria Interna Realizados sem Previsão no PAINT
a) Notas Técnicas em forma de Relatórios
1. Relatório n' 04/2018 - Acompanhamento sobre as recomendações da CGU do Sistema Monitor
conforme determinação do Conselho de Administraçãol

2. Relatório n' 07/2018 - Parecer da Auditoria Interna sobre Remuneração dos Administradores, em
atendimentoà solicitaçãoda DIREX em conformidadecom o parágrafo I', item 3 do Ofício Circular n'
61/2017 -- MP da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estataisl

3. Relatório n' 17/2018- Apuração de Frequência dos empregados conforme item 4, RD/PRESI n'
042/2015, solicitado na Ata da 365' Reunião da DIREX, "auditoria da folha de ponto e solicitação de
abonos de todos os funcionários da CeasaMinas no período de 15 de abril a 15 de junho de 2017".
b) Assistência aos Auditores da CGU

4. Em 2018a AUDIN recebeuos auditoresda CGU e prestouatendimento
de váriasSolicitaçõesde
Auditorias, com pedidos de informações que demandaram boa parte do trabalho da Auditoria Interna.
c) Elaboração do Raint/2017
Inicialmenteestava previsto para ser executado no final do exercício de 2017

AUDITORIAS

PROGjiAMADAS

X REALIZADAS

- 2018

Programado

Realizado

Percentual Realizado em
Relação ao Programado

25

25

100%

Contábil-Financeira

09

09

100%

Notas Técnicas

03

03

100%

Assistência aos Auditores da CGU

01

01

100%

Raint/2017

01

01

100%

Auditoria Não Realizadas

15

00

27,78%

54

39

72,22%

Tipo de Auditoria
Acompanhamento de Gestão
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Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A
RELATÓRIO DE AUDITORIA

CEASAMINAS

De: AUDIN
Relatório de Auditoria NO35/2018

Para: PREMI
Data: 14/'t '1/20'18

ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA
Encaminhámos em anexo, o Sumário relativoao Registro e Recomendações da Auditoria Internados
relatórios de janeiro a outubro/2018.
Relatório 01
Relatório 02
Relatório 03
Relatório 04
Relat(5rlo 05
Relatório 06
Relatório 07
Relatório 08
Relatório 09
Relatório 10
Relatório 11
Relatório 12
Relatório 13
Relatório 14
Relatório 15
Relatório 16
Relatório 17
Relatório 18
Relatório 19
Relatório 20
Relatório 21
Relatório 22
Relatório 23
Relatório 24
Relatório 25
Relatório 26
Relatório 27
Relatório 28
Relatório 29
Relatório 30
Relatório 31
Relatório 32
Relatório 33
Relatório 34

Saldo Médio de Bancos Dezembro 2017
CPL Processos

Licltatórios

Auditoria Inventário de Caixa 2017
Relatório Extraordinário Esclarecimentos Sistema Monitor
Sumário 1', 2', 3' e 4otrimestres 2017
Saldo Médio Bancos Fevereiro 2018
. Parecer Remuneração de Diretores

. Execução orçamentária4' Trimestre 2017
.AuditoriaInventárioAtivo Imobilizado2017

Inventário Almoxarifado 2017
Processos Licitatórios Fevereiro
- Saldo Médio Bancos Abril 2018
- Relatório Extraordinário-- Questionário Barbacena
- Relatório Extraordinário-- Questionário Juiz de Fora
-Departamento de Tecnologia da Informação
. SVS Serviço de Vigilância Juiz de Fora
- Auditoria DEREH RD/PRESI/ 42/2015
-Departamento de Engenharia e Seção de Manutenção
. Processos Licitatórios Março
. Relatório Extraordinário - Questionário Uberlândia
. Relatório Extraordinário - Questionário Governador Valadares
- Relatório Extraordinário - Questionário Caratinga
- Saldo Médio Bancos Maio 2018

- Saldo Médio Bancos Junho 2018
- Execução Orçamentárla 2' Trimestre 2018
- Auditoria Unidade Barbacena
- Plano Anual de Auditoria 2019
Processos Licitatórios Abril
- Comitê de Aquisições

Saldo Médio Bancos Agosto 2018
Saldo Médio Bancos Setembro 2018

- Comissão de Preço Mínimo

Processos LicitatóriosJulho

Processos Licltatórios Outubro
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O Sumário contém as respostas apresentadas pelas áreas auditadas até o Relatório 22/2018 ficando
os espaços em branco das recomendações não respondidas.
Os relatórios informativos não têm recomendações da AUDIN.
Conforme deliberado pelo CONSAD, na reunião do dla 30/10/2018, estabeleceu que deveria ser
encaminhado os relatórios previamente a PRESI para manifestação das recomendações da AUDIN.
Deverá ser encaminhado no mês posteriora cada trimestre ao CONSAD, um extrato/resumodos itens
relevantes com as respostas apresentadas pela presidência da CeasaMinas. ( Exemplo: os relatórios
de jan/fev/mar/201
9 deverão ir ao CONSAD em abril/2019 )
Para regularização do exercício de 2018, estamos encaminhando o Sumário das recomendações dos

relatórios para manifestação da Presidência. Em 2019 estaremos encaminhando os relatórios
conforme cronograma do PAINT/2019, para manifestação da Presidência e posterior encaminhamento
ao CONSAD.
Atenciosamente

Marcus Vinicius D G Carneiro
Gestor da Auditoria Interna

Jeane Lau Assis da MattaMachado
Auditora Interna

Em complementoa este relatório,foi inserido o Resumo Anexo 1, contendode forma detalhada

os

fatos ocorridos e as soluções apresentadas e, informações sobre os casos não solucionados.

Anexo l (Sumário) - Acompanhamentoe Registro das Recomendações da Auditoria

111 g:lXH HF X?ãlHl:;;:BIU:!T
procedimentos da empresa

recomendações da AUDIN.

Marcus Vinicíus Diniz Games Carneiro
Gestor da Auditoria Interna
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ANEXO l (SUMÁRIO)

ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA

22

g ;g

g

6

0>0

'&=

'E

8

g

'a

n
Q
Q.
n
0

E

d

5
u''id
q-

2C

8

a)

E

!

d

Q.

0
0

'8
8
0
X

Q)

H

EC
ca
=

a)

N

C

0

a

S
n
0

<

8. e

M

=

0
C
3

a

0

3

a) L.Q

Ecu

a>

D

a)

'0

C

e

cn
N

C
0

0

n.

C

2cü
a)

3

0

0
=

00

0
a)

0

8

0
E

0

cu

8

E

8

E

g

E

g
E

a)

0

lt$

co

0

:g

;
=

g
cu

.g' o
]: 'o

a)
=

.

'u

>a

S g
g

.ê .g
g
..0

R

LL

g

J

Q.

LU

aL

LH

Z
:3

LU

Z
D

LH
(D

Q

b.

0

E

'q'

-q'

C
n.

o

. .

o

ã

0

$

i

