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INTRODUÇÃO
Projeto Acertar

O Projeto Acertar teve como objetivo desenvolver metodologias de
Auditoria e Certificação de informações do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS). O projeto, executado no
âmbito do Programa de Desenvolvimento do Setor Água –
INTERÁGUAS, foi resultado da parceria entre o Ministério das
Cidades e a Associação Brasileira de Agências de Regulação –
ABAR e cujo o propósito foi de aprimorar os processos de gestão
das informações dos prestadores de serviços de saneamento.

Metodologias de Auditoria e Certificação de informações do
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS)

O método desenvolvido para auditar e certificar as informações
fornecidas pelos prestadores de serviço de abastecimento de água
e esgotamento sanitário ao SNIS, é composto por 5 (cinco)
etapas: Mapeamento de Processos, Identificação de Riscos,
Avaliação de Confiança e Avaliação de Exatidão, conforme figura
abaixo:

Após o entendimento dos processos é possível visualizar as
fragilidades e realizar a identificação dos riscos associados a cada
etapa, buscando compreender os fatores que poderiam causar
impactos negativos aos objetivos de negócio das prestadoras de
serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Com
análise dos riscos concluída, faz-se necessário definir os chamados
controles internos, mecanismos que evitam que os riscos
identificados possam vir a se materializar.
A Avaliação de Confiança que constui a Etapa 3 do modelo, é
composta pelos testes de controle, cujo o objetivo é verificar o
nível de implementação dos controles considerados essenciais para
a geração de informações confiáveis. Assim, atribui-se uma
certificação a cada informação a partir da avaliação dos seus
controles relacionados.
A Avaliação de Exatidão se dá a partir do desenvolvimento de
testes substantivos que verificam cada informação individualmente
para analisar o nível de exatidão dos dados declarados pelo
prestador de serviços ao SNIS.
A metodologia aplicada resulta no processo de certificação, sendo
possível avaliar a qualidade das informações do SNIS nas
dimensões de confiança e exatidão. É importante compreender
que uma informação pode ter sido gerada por fontes confiáveis,
mas não ser exata. Por outro lado, pode ter sido gerada por fontes
que não fornecem a confiança necessária, mas possuir exatidão.
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Exatidão



Para a certificação final de cada informação, é realizada uma
combinação dos dois critérios anteriormente citados, a fim de
alcançar uma avaliação única, conforme indicado na matriz abaixo:
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Confiança

Dessa forma, a certificação das informações do SNIS é dada por
meio de certificações entre 0 e 7, com as descrições de cada
certificação indicadas a seguir:

Nível de Confiança:
O nível de confiança indica o grau de
segurança de que o prestador de serviços é
capaz de gerar informações confiáveis.

Nível de Exatidão:
O nível de exatidão determina o quanto os
números informados refletem com precisão
os eventos ocorridos.

Figura 3 – Descrição das Certificações atribuíveis às informações do SNIS

Entende-se que, caso uma informação seja avaliada com o nível de confiança
mínimo, esta não deve ter a sua exatidão avaliada, já que os controles
internos não são capazes de gerar dados confiáveis para a execução dos
testes substantivos. Assim, as informações com baixo nível de confiança são
sempre certificadas com a certificação 1, conforme indicado na matriz de
certificação.
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PLANO DE AUDITORIA - INFORMAÇÕES GERAIS
1. Município / Prestador

Oliveira / Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

3. Representante do prestador para acompanhamento da auditoria:

2. Escopo da auditoria

Grupo Básico

Samira Marra

4. Informações dos auditores
Administração, M.Eng. da Qualidade, Mestranda em Gestão e
Regulação de Recursos Hídricos

Auditor(a) Líder:

Nome / Formação

Cíntia Maria Ribeiro Vilarinho

Auditor(a) Júnior / Pleno:

Nome / Formação

Júlio César Gomes da Silva Rufino Engenharia Civil

Auditor(a) Júnior / Pleno:

Nome / Formação

Sabrina Carrillo Madeira

Administração

5. Infraestrutura - ARISB-MG
Qtd.
1
3
3
3

Descrição
Veículo
Cadernos de anotações
Canetas esferográficas
Folhas com QR Code da lista de presença virtual

Qtd.
3
3

Descrição
Tablets
Frascos pequenos de álcool gel

6. Processos a serem auditados
Processo

Data

Horário

Atividade

26/jan

09h30 às 10h00

Reunião de Abertura

26/jan

10h00 às 11h30

Auditoria

Folha de pagamento

26/jan

11h30 às 12h30

26/jan

12h30 às 17h00

Auditoria

Comercial

26/jan

12h30 às 17h00

Auditoria

27/jan

7h00 às 11h30

Auditoria

27/jan

11h30 às 12h30

27/jan

12h30 às 14h00

Auditoria

27/jan

14h00 às 15h30

Auditoria

27/jan

14h00 às 15h30

Auditoria

27/jan

15h30 às 16h00

Auditoria

27/jan
27/jan

16h00 às 16h15 Reunião da Equipe Auditora
16h15 às 16h30 Reunião de Encerramento

Unidade
Organizacional

Responsável

Auditor(es)
Todos

Seção de Pessoal e
Apoio Administrativo
| Horário de Almoço |

Isamara Pompeia
de Oliveira

Fabrícia Fernanda
de Almeida
Mendonça
José Ananias
Seção de Operação e
Correa
Manutenção
Setor de
Operacional
Vagner Ananias
Abastecimento de
Lourenço
Água e Esgotamento
Sanitário
Seção de Material,
Gabriela Santos
Suprimentos
Transporte e
Viana
Patrimônio
| Horário de Almoço |
Seção de Material,
Gabriela Santos
Suprimentos
Transporte e
Viana
Patrimônio
Vilmar Resende
Seção de
Contábil
Silveira
Contabilidade
Seção de Tratamento
Controle da Qualidade
Marcelo José Leão
de Água
Lucas Chagas
Índices de Atendimento
Engenharia
Pacheco
Seção de Contas e
Consumo

Todos

Cíntia e Sabrina

Júlio

Todos

Todos
Todos
Júlio
Cíntia e Sabrina
Todos
Todos

CRONOGRAMA ACERTAR

PRESTADOR
Etapas/Atividades

Responsáveis

Data de conclusão

Status

Cíntia

08/01/2021

Concluído

Definir a infraestrutura, materiais, equipamentos e recursos humanos
necessários

Cíntia, Sabrina,
Júlio e Douglas

12/01/2021

Concluído

Elaborar o Plano de Auditoria

Cíntia, Sabrina,
Júlio e Douglas

12/01/2021

Concluído

Cíntia

06/01/2021

Concluído

06/01/2021

Concluído

Cíntia, Sabrina,
Júlio e Douglas

22/01/2021

Concluído

Cíntia

12/01/2021

Concluído

Cíntia, Sabrina,
Júlio e Douglas

12/01/2021

Concluído

Análise de informações pré entrada em campo (prazo de 15 dias)

Cíntia, Sabrina e
Júlio

22/01/2021

Concluído

Realizar reunião de abertura da auditoria

Cíntia, Sabrina e
Júlio

26/01/2021

Concluído

Realizar coleta e análise das informações auditadas

Cíntia, Sabrina e
Júlio

28/01/2021

Concluído

Promover reunião com o prestador de serviço para acompanhamento do Cíntia, Sabrina e
status da auditoria
Júlio

28/01/2021

Concluído

Cíntia, Sabrina e
Júlio

28/01/2021

Concluído

Cíntia, Sabrina e
Júlio

28/01/2021

Concluído

Cíntia, Sabrina e
Júlio

-

Concluído

Enviar relatório da auditoria para o prestador

Cíntia

-

Concluído

Divulgação do relatório de certificação

Cíntia

-

Concluído

Planejamento
Definir a estratégia global

Realizar contato inicial com o prestador de serviços
Ofício com Informações Gerais sobre projeto e solicitação de reunião

Cíntia e Sabrina

Execução
Preparar documentação para início dos trabalhos
Ler com atenção os CTs e TSs sob sua responsabilidade
Realizar reunião de validação do Plano de Auditoria com o prestador de
serviços
Elaborar e enviar solicitação de documentos
Ofício Solicitação de Informações para auditoria e reunião de abertura
(prazo de resposta 30 dias)

Gerar constatações da auditoria
Encerramento
Conduzir reunião de encerramento com o prestador de serviço
Registrar Memória de reunião
Elaborar relatório com os resultados da auditoria

Resultados
• Certificação de confiança
• Tendo em vista a avaliação dos controles internos do prestador de serviços, as
informações fornecidas ao SNIS foram classificadas de acordo com os seus níveis de
confiança, conforme indicado na tabela a seguir:

Informação
AG002 - Quantidade de ligações ativas de água
AG003 - Quantidade de economias ativas de água
AG004 - Quantidade de economias ativas de água micromedidas
AG006 - Volume de água produzido
AG010 - Volume de água consumido
AG011 - Volume de água faturado
AG018 - Volume de água tratada importado
AG019 - Volume de água tratada exportado
AG024 - Volume de água de serviço
AG026 - População urbana atendida com abastecimento de água
ES002 - Quantidade de ligações ativas de esgoto
ES005 - Volume de esgoto coletado
ES006 - Volume de esgoto tratado
ES007 - Volume de esgoto faturado
ES013 - Volume de esgoto bruto importado
ES014 - Volume de esgoto bruto importado tratado nas instalações do
importador
ES015 - Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do
importador
ES026 - População urbana atendida com esgotamento sanitário
FN010 - Despesa com pessoal próprio
FN014 - Despesa com serviços de terceiros
FN015 - Despesas de Exploração (DEX)
FN026 - Quantidade total de empregados próprios
QD026 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de coliformes
totais
QD027 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de coliformes
totais com resultados fora do padrão

Confiança

••
••
••
•
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
••

Plano de
Recomendações
As recomendações propostas pela equipe de auditoria da agência reguladora têm como objetivo contribuir para
a melhoria da gestão das informações do prestador de serviços.

A priori, os prazos para implementação das recomendações ficarão a cargo do prestador. Posteriormente,
conforme metodologia do Guia ACERTAR, os prazos serão definidos a partir da auditoria de exatidão.

Ref.

Risco

Controle

Recomendação

R1

CT003

Desenvolver e formalizar política e/ou procedimento para concessão,
revogação e revisão de acesso aos sistemas corporativos.

R1

CT004

Definir e formalizar procedimento para revisão periódica dos logs (trilhas de
auditoria) dos principais sistemas de gestão e transações de negócio.

R2

CT006

Efetuar parametrização no sistema para atualização cadastral automática, a
partir do encerramento de ordens de serviços por parte de agentes
fiscalizadores em campo

R2

CT008

Definir procedimento para o monitoramento periódico da base cadastral,
contemplando todas as análises aplicáveis a serem realizadas.

R1

CT003

Desenvolver e formalizar política e/ou procedimento para concessão,
revogação e revisão de acesso aos sistemas corporativos.

R1

CT004

Definir e formalizar procedimento para revisão periódica dos logs (trilhas de
auditoria) dos principais sistemas de gestão e transações de negócio.

R2

CT006

Efetuar parametrização no sistema para atualização cadastral automática, a
partir do encerramento de ordens de serviços por parte de agentes
fiscalizadores em campo

R2

CT008

Definir procedimento para o monitoramento periódico da base cadastral,
contemplando todas as análises aplicáveis a serem realizadas.

R1

CT003

Desenvolver e formalizar política e/ou procedimento para concessão,
revogação e revisão de acesso aos sistemas corporativos.

R1

CT004

Definir e formalizar procedimento para revisão periódica dos logs (trilhas de
auditoria) dos principais sistemas de gestão e transações de negócio.

R2

CT006

Efetuar parametrização no sistema para atualização cadastral automática, a
partir do encerramento de ordens de serviços por parte de agentes
fiscalizadores em campo

AG002

AG003

AG004

Ref.
AG004

Risco

Controle

Recomendação

R2

CT008

Definir procedimento para o monitoramento periódico da base cadastral,
contemplando todas as análises aplicáveis a serem realizadas.

CT089

Dentre as atividades destacadas para o processo operacional, devem ser
selecionadas as que possuem maior impacto nos resultados da organização.
Depois da priorização, os normativos devem ser elaborados e formalmente
divulgados nos meios institucionais de comunicação (Ex: intranet).

CT090

Elaborar documento que estabeleça procedimento para concessão, revogação
e revisão de acessos ao sistema operacional. Após publicação, o documento
formal deverá ser mantido atualizado e acessível aos colaboradores envolvidos.

R1

CT091

Viabilizar o monitoramento das transações críticas do processo operacional
através da revisão do "log" do sistema (trilha de auditoria). Para padronização
das ações, deverá ser elaborado um documento formal estabelecendo o
procedimento para o acompanhamento periódico dos "logs".

R14

CT092

Dimensionar e instalar os macromedidores nas saídas das ETAs que ainda não
possuem medição.

R1

CT003

Desenvolver e formalizar política e/ou procedimento para concessão,
revogação e revisão de acesso aos sistemas corporativos.

R1

CT004

Definir e formalizar procedimento para revisão periódica dos logs (trilhas de
auditoria) dos principais sistemas de gestão e transações de negócio.

R2

CT010

Definir procedimento para verificação ou troca periódica dos hidrômetros.

R1

CT011

Priorizar elaboração de normativos compreendidos como mais relevantes.

R2

CT014

Realizar parametrização para transmissão imediata dos dados de leitura para o
sistema comercial para faturamento automático

R2

CT016

R4

CT017

R1

CT003

Desenvolver e formalizar política e/ou procedimento para concessão,
revogação e revisão de acesso aos sistemas corporativos.

R1

CT004

Definir e formalizar procedimento para revisão periódica dos logs (trilhas de
auditoria) dos principais sistemas de gestão e transações de negócio.

R2

CT010

Definir procedimento para verificação ou troca periódica dos hidrômetros.

R1

AG006

AG010

AG011

R1

Parametrizar o sistema comercial para faturamento automático de todos os
tipos de leitura, incluindo aquelas que apresentarem impedimentos ou
irregularidades.
Definir procedimento com as análises críticas que possuem maior impacto na
organização

Ref.

Risco

Controle

Recomendação

R1

CT011

Priorizar elaboração de normativos compreendidos como mais relevantes.

R2

CT014

Realizar parametrização para transmissão imediata dos dados de leitura para o
sistema comercial para faturamento automático

AG011

R2

CT016

R4

CT017

CT089

Dentre as atividades destacadas para o processo operacional, devem ser
selecionadas as que possuem maior impacto nos resultados da organização.
Depois da priorização, os normativos devem ser elaborados e formalmente
divulgados nos meios institucionais de comunicação (Ex: intranet).

CT090

Elaborar documento que estabeleça procedimento para concessão, revogação
e revisão de acessos ao sistema operacional. Após publicação, o documento
formal deverá ser mantido atualizado e acessível aos colaboradores envolvidos.

R1

CT091

Viabilizar o monitoramento das transações críticas do processo operacional
através da revisão do "log" do sistema (trilha de auditoria). Para padronização
das ações, deverá ser elaborado um documento formal estabelecendo o
procedimento para o acompanhamento periódico dos "logs".

R14

CT098

Estabelecer procedimento de calibração periódica dos macromedidores dos
sistemas de abastecimento de água.

CT100

Adquirir equipamentos e desenvolver/adquirir sistemas que permitam a
integração com os macromedidores para o preenchimento automático das
informações de volumes de água no município.

CT089

Dentre as atividades destacadas para o processo operacional, devem ser
selecionadas as que possuem maior impacto nos resultados da organização.
Depois da priorização, os normativos devem ser elaborados e formalmente
divulgados nos meios institucionais de comunicação (Ex: intranet).

CT090

Elaborar documento que estabeleça procedimento para concessão, revogação
e revisão de acessos ao sistema operacional. Após publicação, o documento
formal deverá ser mantido atualizado e acessível aos colaboradores envolvidos.

CT091

Viabilizar o monitoramento das transações críticas do processo operacional
através da revisão do "log" do sistema (trilha de auditoria). Para padronização
das ações, deverá ser elaborado um documento formal estabelecendo o
procedimento para o acompanhamento periódico dos "logs".

R1

R1

AG018

R14

R1

AG019

Parametrizar o sistema comercial para faturamento automático de todos os
tipos de leitura, incluindo aquelas que apresentarem impedimentos ou
irregularidades.
Definir procedimento com as análises críticas que possuem maior impacto na
organização

R1

R1

Ref.

Risco

Controle

Recomendação

R14

CT098

Estabelecer procedimento de calibração periódica dos macromedidores dos
sistemas de abastecimento de água.

R14

CT100

Adquirir equipamentos e desenvolver/adquirir sistemas que permitam a
integração com os macromedidores para o preenchimento automático das
informações de volumes de água no município.

CT089

Dentre as atividades destacadas para o processo operacional, devem ser
selecionadas as que possuem maior impacto nos resultados da organização.
Depois da priorização, os normativos devem ser elaborados e formalmente
divulgados nos meios institucionais de comunicação (Ex: intranet).

CT090

Elaborar documento que estabeleça procedimento para concessão, revogação
e revisão de acessos ao sistema operacional. Após publicação, o documento
formal deverá ser mantido atualizado e acessível aos colaboradores envolvidos.

R1

CT091

Viabilizar o monitoramento das transações críticas do processo operacional
através da revisão do "log" do sistema (trilha de auditoria). Para padronização
das ações, deverá ser elaborado um documento formal estabelecendo o
procedimento para o acompanhamento periódico dos "logs".

R14

CT102

Realizar o acompanhamento em sistema ou planilha eletrônica dos volumes
consumidos em todos os tipos de atividades especiais.

R14

CT103

Realizar o acompanhamento em sistema ou planilha eletrônica dos volumes
consumidos em todos os tipos de atividades operacionais.

CT104

Desenvolver e formalizar documento indicando o procedimento para
estimativa de volume de água recuperado em decorrência de fraudes, com
base nas caracterísiticas das ligações eliminadas. A partir daí, realizar registro e
acompanhamento dos volumes de água recuperados em decorrência de
ligações clandestinas e fraudes.

CT078

Priorizar elaboração de normativos compreendidos como mais relevantes.
Depois da priorização, os normativos devem ser formalmente divulgadas nos
meios institucionais de comunicação (Ex: intranet).

CT079

Revisar a base cadastral de clientes, com o objetivo de identificar e registrar os
domicílios que não contam com população residente, como exemplo, os
utilizados para veraneio, finais de semana, imóveis desocupados, dentre
outros.

AG019

R1

R1

AG024

R14

R1
AG026

R12

Ref.

AG026

Controle

Recomendação

R12

CT081

Realizar o cálculo das informações de população atendida a partir de
informações do IBGE e de quantidade de economias, conforme indicado no
Glossário do SNIS, ou desenvolver metodologia própria que permita o cálculo
preciso das informações de população atendida.

R1

CT003

Desenvolver e formalizar política e/ou procedimento para concessão,
revogação e revisão de acesso aos sistemas corporativos.

R1

CT004

Definir e formalizar procedimento para revisão periódica dos logs (trilhas de
auditoria) dos principais sistemas de gestão e transações de negócio.

R2

CT006

Efetuar parametrização no sistema para atualização cadastral automática, a
partir do encerramento de ordens de serviços por parte de agentes
fiscalizadores em campo

R2

CT008

Definir procedimento para o monitoramento periódico da base cadastral,
contemplando todas as análises aplicáveis a serem realizadas.

R1

CT003

Desenvolver e formalizar política e/ou procedimento para concessão,
revogação e revisão de acesso aos sistemas corporativos.

R1

CT004

Definir e formalizar procedimento para revisão periódica dos logs (trilhas de
auditoria) dos principais sistemas de gestão e transações de negócio.

R2

CT010

Definir procedimento para verificação ou troca periódica dos hidrômetros.

R1

CT011

Priorizar elaboração de normativos compreendidos como mais relevantes.

R2

CT014

Realizar parametrização para transmissão imediata dos dados de leitura para o
sistema comercial para faturamento automático

R2

CT016

Parametrizar o sistema comercial para faturamento automático de todos os
tipos de leitura, incluindo aquelas que apresentarem impedimentos ou
irregularidades.

R4

CT017

Definir procedimento com as análises críticas que possuem maior impacto na
organização

CT089

Dentre as atividades destacadas para o processo operacional, devem ser
selecionadas as que possuem maior impacto nos resultados da organização.
Depois da priorização, os normativos devem ser elaborados e formalmente
divulgados nos meios institucionais de comunicação (Ex: intranet).

Risco

ES002

ES005

ES006

R1

Ref.

Controle

Recomendação

CT090

Elaborar documento que estabeleça procedimento para concessão, revogação
e revisão de acessos ao sistema operacional. Após publicação, o documento
formal deverá ser mantido atualizado e acessível aos colaboradores envolvidos.

R1

CT091

Viabilizar o monitoramento das transações críticas do processo operacional
através da revisão do "log" do sistema (trilha de auditoria). Para padronização
das ações, deverá ser elaborado um documento formal estabelecendo o
procedimento para o acompanhamento periódico dos "logs"

R1

CT003

Desenvolver e formalizar política e/ou procedimento para concessão,
revogação e revisão de acesso aos sistemas corporativos.

R1

CT004

Definir e formalizar procedimento para revisão periódica dos logs (trilhas de
auditoria) dos principais sistemas de gestão e transações de negócio.

R2

CT010

Definir procedimento para verificação ou troca periódica dos hidrômetros.

R1

CT011

Priorizar elaboração de normativos compreendidos como mais relevantes.

R2

CT014

Realizar parametrização para transmissão imediata dos dados de leitura para o
sistema comercial para faturamento automático

R2

CT016

Parametrizar o sistema comercial para faturamento automático de todos os
tipos de leitura, incluindo aquelas que apresentarem impedimentos ou
irregularidades.

R4

CT017

Definir procedimento com as análises críticas que possuem maior impacto na
organização

CT089

Dentre as atividades destacadas para o processo operacional, devem ser
selecionadas as que possuem maior impacto nos resultados da organização.
Depois da priorização, os normativos devem ser elaborados e formalmente
divulgados nos meios institucionais de comunicação (Ex: intranet).

CT090

Elaborar documento que estabeleça procedimento para concessão, revogação
e revisão de acessos ao sistema operacional. Após publicação, o documento
formal deverá ser mantido atualizado e acessível aos colaboradores envolvidos.

CT091

Viabilizar o monitoramento das transações críticas do processo operacional
através da revisão do "log" do sistema (trilha de auditoria). Para padronização
das ações, deverá ser elaborado um documento formal estabelecendo o
procedimento para o acompanhamento periódico dos "logs".

Risco

ES006

ES007

R1

ES013

R1

R1

Ref.

Controle

Recomendação

CT089

Dentre as atividades destacadas para o processo operacional, devem ser
selecionadas as que possuem maior impacto nos resultados da organização.
Depois da priorização, os normativos devem ser elaborados e formalmente
divulgados nos meios institucionais de comunicação (Ex: intranet).

CT090

Elaborar documento que estabeleça procedimento para concessão, revogação
e revisão de acessos ao sistema operacional. Após publicação, o documento
formal deverá ser mantido atualizado e acessível aos colaboradores envolvidos.

CT091

Viabilizar o monitoramento das transações críticas do processo operacional
através da revisão do "log" do sistema (trilha de auditoria). Para padronização
das ações, deverá ser elaborado um documento formal estabelecendo o
procedimento para o acompanhamento periódico dos "logs".

CT089

Dentre as atividades destacadas para o processo operacional, devem ser
selecionadas as que possuem maior impacto nos resultados da organização.
Depois da priorização, os normativos devem ser elaborados e formalmente
divulgados nos meios institucionais de comunicação (Ex: intranet).

CT090

Elaborar documento que estabeleça procedimento para concessão, revogação
e revisão de acessos ao sistema operacional. Após publicação, o documento
formal deverá ser mantido atualizado e acessível aos colaboradores envolvidos.

R1

CT091

Viabilizar o monitoramento das transações críticas do processo operacional
através da revisão do "log" do sistema (trilha de auditoria). Para padronização
das ações, deverá ser elaborado um documento formal estabelecendo o
procedimento para o acompanhamento periódico dos "logs".

R1

CT078

Priorizar elaboração de normativos compreendidos como mais relevantes.
Depois da priorização, os normativos devem ser formalmente divulgadas nos
meios institucionais de comunicação (Ex: intranet).

CT079

Revisar a base cadastral de clientes, com o objetivo de identificar e registrar os
domicílios que não contam com população residente, como exemplo, os
utilizados para veraneio, finais de semana, imóveis desocupados, dentre
outros.

CT081

Realizar o cálculo das informações de população atendida a partir de
informações do IBGE e de quantidade de economias, conforme indicado no
Glossário do SNIS, ou desenvolver metodologia própria que permita o cálculo
preciso das informações de população atendida.

Risco

R1

ES014

R1

R1

R1

ES015

ES026

R1

R12

R12

Ref.

Controle

Recomendação

R1

CT025

Priorizar elaboração de normativos compreendidos como mais relevantes.
Depois da priorização, os normativos devem ser formalmente divulgadas nos
meios institucionais de comunicação (Ex: intranet).

R1 e R7

CT026

Segregar todas as atividades destacadas em profissionais ou áreas distintas.

R1

CT027

Desenvolver e formalizar política e/ou procedimento para concessão,
revogação e revisão de acesso aos sistemas corporativos.

R1

CT028

Definir e formalizar procedimento para revisão periódica dos logs (trilhas de
auditoria) dos principais sistemas de gestão e transações de negócio.

R1 e R7

CT029

Formalizar procedimento e realizar prática de revisão do cadastro de
colaboradores, considerando inclusões e modificações de salário, promoção,
dados financeiros e benefícios.

R7

CT030

Definir e formalizar procedimento para revisão e aprovação dos eventos de
frequência (horas extras, faltas, atrasos e abonos) antes do processamento da
folha de pagamentos.

CT031

Adquirir sistema / módulo de folha de pagamento que permita a realização do
cálculo automático dos proventos, descontos e encargos sociais e trabalhistas,
conforme legislação vigente e cadastro de colaboradores.

R7

CT032

Formalizar procedimento e realizar prática de acompanhamento periódico da
legislação trabalhista e previdenciária, com o objetivo de promover
atualizações tempestivas nas regras de cálculo do sistema de folha de
pagamento.

R7

CT033

Formalizar procedimento e realizar prática para a conferência/revisão formal
dos cálculos rescisórios antes do desembolso.

R7

CT034

Formalizar procedimento e realizar prática de revisão e aprovação das folhas
de pagamento anterior ao registro no contas a pagar e na contabilidade e por
funcionário com atribuições / qualificações compatíveis à esta atividade.

R1

CT065

Priorizar elaboração de normativos compreendidos como mais relevantes.

R1

CT066

Desenvolver e formalizar política e/ou procedimento para concessão,
revogação e revisão de acesso aos sistemas corporativos.

R1

CT067

Definir e formalizar procedimento para revisão periódica dos logs (trilhas de
auditoria) dos principais sistemas de gestão e transações de negócio.

Risco

R7
FN010

Ref.

Controle

Recomendação

CT068

Desenvolver e formalizar procedimento de revisão independente dos
lançamentos e ajustes manuais direto no razão. Este procedimento pode ser
uma revisão mensal abrangente dos lançamentos manuais ou uma
parametrização do sistema para que qualquer lançamento manual seja
submetido à aprovação por um nível de supervisão adequado.

R5

CT069

Definir e formalizar procedimento para executar procedimentos analíticos
(análises horizontais e verticais) mensais para a identificação de potenciais
inconsistências nos demonstrativos financeiros

R5

CT071

Estabelecer procedimento de revisão mensal das demonstrações financeiras

R1

CT037

Priorizar elaboração de normativos compreendidos como mais relevantes.
Depois da priorização, os normativos devem ser formalmente divulgadas nos
meios institucionais de comunicação (Ex: intranet).

R1

CT038

Segregar todas as atividades destacadas em profissionais ou áreas distintas.

R1

CT039

Desenvolver e formalizar política e/ou procedimento para concessão,
revogação e revisão de acesso aos sistemas corporativos.

R1

CT040

Definir e formalizar procedimento para revisão periódica dos logs (trilhas de
auditoria) dos principais sistemas de gestão e transações de negócio.

Risco

R5

FN010

FN014

R5

CT041

R8

CT042

R8

R10

R9 e R10

Restringir os acessos à inclusão e modificação dos dados contábeis nos pedidos
de compra e contratos apenas para funcionários com atribuições compatíveis à
esta atividade.
Desenvolver e formalizar procedimento para aprovação das
solicitações/requisições de compra antes do envio à área de compras,
considerando a definição de limites de alçada.

CT044

Desenvolver e formalizar procedimento para aprovação dos pedidos de
compra, com base nas solicitações/requisições de compra ou nos contratos
aprovados, e considerando a definição de limites de alçada, caso aplicável.

CT046

Desenvolver e formalizar procedimento de ateste formal da prestação dos
serviços antes da efetivação do desembolso. A aprovação pode ser via sistema,
em formulários, boletins de medição ou na própria nota fiscal de serviço.

CT047

Efetuar parametrização sistêmica para a realização de consistências
automáticas no recebimento de materiais e serviços, a fim de evitar o registro
de notas fiscais em todas as condições relacionadas no teste de controle.

Ref.

Controle

Recomendação

CT048

Efetuar parametrização sistêmica para permitir a atualização automática da
posição de estoques / ativos, contas a pagar, contabilidade e livros fiscais após
o registro do documento fiscal / de cobrança e considerando os dados do
pedido / requisição de compras (conta contábil e objeto/centro de custos).

R8 e R9

CT050

Desenvolver e formalizar procedimento de solicitação e aprovação dos títulos
inseridos diretamente no financeiro. Estes títulos referem-se à solicitações de
pagamento que podem não passar pelo processo normal de compras e
licitações, como exemplo, reembolsos de viagens, pagamento de taxas,tributos
serviços públicos, dentre outros.

R1

CT065

Priorizar elaboração de normativos compreendidos como mais relevantes.

R1

CT066

Desenvolver e formalizar política e/ou procedimento para concessão,
revogação e revisão de acesso aos sistemas corporativos.

R1

CT067

Definir e formalizar procedimento para revisão periódica dos logs (trilhas de
auditoria) dos principais sistemas de gestão e transações de negócio.

CT068

Desenvolver e formalizar procedimento de revisão independente dos
lançamentos e ajustes manuais direto no razão. Este procedimento pode ser
uma revisão mensal abrangente dos lançamentos manuais ou uma
parametrização do sistema para que qualquer lançamento manual seja
submetido à aprovação por um nível de supervisão adequado.

R5

CT069

Definir e formalizar procedimento para executar procedimentos analíticos
(análises horizontais e verticais) mensais para a identificação de potenciais
inconsistências nos demonstrativos financeiros

R5

CT071

Estabelecer procedimento de revisão mensal das demonstrações financeiras

R1

CT037

Priorizar elaboração de normativos compreendidos como mais relevantes.
Depois da priorização, os normativos devem ser formalmente divulgadas nos
meios institucionais de comunicação (Ex: intranet).

R1

CT038

Segregar todas as atividades destacadas em profissionais ou áreas distintas.

R1

CT039

Desenvolver e formalizar política e/ou procedimento para concessão,
revogação e revisão de acesso aos sistemas corporativos.

R1

CT040

Definir e formalizar procedimento para revisão periódica dos logs (trilhas de
auditoria) dos principais sistemas de gestão e transações de negócio.

Risco

R5

FN014

R5

FN015

Ref.

Risco

Controle

R5

CT041

R8

CT042

Recomendação

Restringir os acessos à inclusão e modificação dos dados contábeis nos pedidos
de compra e contratos apenas para funcionários com atribuições compatíveis à
esta atividade.
Desenvolver e formalizar procedimento para aprovação das
solicitações/requisições de compra antes do envio à área de compras,
considerando a definição de limites de alçada.

CT044

Desenvolver e formalizar procedimento para aprovação dos pedidos de
compra, com base nas solicitações/requisições de compra ou nos contratos
aprovados, e considerando a definição de limites de alçada.

CT045

Desenvolver e formalizar procedimento para a conferência física dos itens
recebidos, considerando quantidade, especificações técnicas, condições
comerciais, qualidade ou avarias e de acordo com o pedido efetuado ao
fornecedor.

R10

CT046

Desenvolver e formalizar procedimento de ateste formal da prestação dos
serviços antes da efetivação do desembolso. A aprovação pode ser via sistema,
em formulários, boletins de medição ou na própria nota fiscal de serviço.

R9 e R10

CT047

Efetuar parametrização sistêmica para a realização de consistências
automáticas no recebimento de materiais e serviços, a fim de evitar o registro
de notas fiscais em todas as condições relacionadas no teste de controle.

R5

CT048

Efetuar parametrização sistêmica para permitir a atualização automática da
posição de estoques / ativos, contas a pagar, contabilidade e livros fiscais após
o registro do documento fiscal / de cobrança e considerando os dados do
pedido / requisição de compras (conta contábil e objeto/centro de custos).

R5

CT049

Efetuar parametrização sistêmica para possilibtar a atualização automática da
posição contábil após a baixa do produto no estoque / almoxarifado.

R8 e R9

CT050

Desenvolver e formalizar procedimento de solicitação e aprovação dos títulos
inseridos diretamente no financeiro. Estes títulos referem-se à solicitações de
pagamento que podem não passar pelo processo normal de compras e
licitações, como exemplo, reembolsos de viagens, pagamento de taxas,tributos
serviços públicos, dentre outros.

R1

CT065

Priorizar elaboração de normativos compreendidos como mais relevantes.

R1

CT066

Desenvolver e formalizar política e/ou procedimento para concessão,
revogação e revisão de acesso aos sistemas corporativos.

R8

R9

FN015

Ref.

Risco

Controle

Recomendação

R1

CT067

Definir e formalizar procedimento para revisão periódica dos logs (trilhas de
auditoria) dos principais sistemas de gestão e transações de negócio.

R5

CT068

Desenvolver e formalizar procedimento de revisão independente dos
lançamentos e ajustes manuais direto no razão. Este procedimento pode ser
uma revisão mensal abrangente dos lançamentos manuais ou uma
parametrização do sistema para que qualquer lançamento manual seja
submetido à aprovação por um nível de supervisão adequado.

R5

CT069

Definir e formalizar procedimento para executar procedimentos analíticos
(análises horizontais e verticais) mensais para a identificação de potenciais
inconsistências nos demonstrativos financeiros

R5

CT071

Estabelecer procedimento de revisão mensal das demonstrações financeiras

R1

CT025

Priorizar elaboração de normativos compreendidos como mais relevantes.
Depois da priorização, os normativos devem ser formalmente divulgadas nos
meios institucionais de comunicação (Ex: intranet).

R1

CT026

Segregar todas as atividades destacadas em profissionais ou áreas distintas.

R1

CT027

Desenvolver e formalizar política e/ou procedimento para concessão,
revogação e revisão de acesso aos sistemas corporativos.

R1

CT028

Definir e formalizar procedimento para revisão periódica dos logs (trilhas de
auditoria) dos principais sistemas de gestão e transações de negócio.

R1 e R7

CT029

Formalizar procedimento e realizar prática de revisão do cadastro de
colaboradores, considerando inclusões e modificações de salário, promoção,
dados financeiros e benefícios.

R1

CT115

Formalizar, a partir da publicação de documento datado e assinado pelo gestor
adequado, os procedimentos para coleta e preservação das amostras de água.

R17

CT120

Elaborar o procedimento, formalizado com data e assinatura do gestor, para o
registro e monitoramento dos resultados das análises de água para coliformes
totais.

R1

CT115

Formalizar, a partir da publicação de documento datado e assinado pelo gestor
adequado, os procedimentos para coleta e preservação das amostras de água.

CT120

Elaborar o procedimento, formalizado com data e assinatura do gestor, para o
registro e monitoramento dos resultados das análises de água para coliformes
totais.

FN015

FN026

QD026

QD027

R17

No próximo ciclo de auditoria, a equipe realizará um acompanhamento da das recomendações emitidas com o
objetivo de garantir que as melhorias propostas serão implementadas.

Conclusões
Considerações finais

A primeira etapa de auditoria conduzida pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas
Gerais (ARISB-MG) compreendeu na aplicação de testes de controle a fim de avaliar o grau de confiança do grupo
básico de informações fornecidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Oliveira ao Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).
Neste contexto, constatou-se durante o período auditado, a necessidade de implantação de planos de ações que
visem impulsionar o nível de confiança das informações do SAAE Oliveira. Assim sendo, baseado nas pesquisas
evidenciadas no relatório de auditoria, foram propostas recomendações de melhorias com o objetivo de
fortalecer os pontos positivos existentes, assim como motivar o reforço do grau de confiança atual.
Observou-se que, em geral, os responsáveis por cada departamento possuíam grande domínio das atividades
executadas diariamente no setor, contudo, o passo a passo dos procedimentos executados não eram
documentados, tornando a Autarquia grandemente dependente dos detentores do conhecimento. Dessa forma,
sugeriu-se a formalização de procedimentos operacionais, a fim de resguardar a instituição em momentos de
incertezas.
Nota-se também, a importância da promoção de uma visão gerencial levando em consideração os micro e macro
ambientes, de forma a estabelecer uma cultura de auto-gestão e responsabilidade interna dos departamentos,
assim como o reflexo das suas atuações no todo.
Por fim, destaca-se que a autarquia possui grandes oportunidades de aperfeiçoamento em sua performance, por
meio de ações ligadas ao aprimoramento de técnicas e de métodos de trabalho, melhorias nos controles internos
administrativos, como também instituição de soluções mitigadoras dos riscos identificados.
A aplicação da próxima etapa, a ser realizada pela ARISB-MG, tratará da avaliação de confiança em conjunto com
a avaliação de exatidão das informações disponibilizadas ao SNIS pela autarquia, seguindo o cronograma
estabelecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR.

Adendo

Em reunião ocorrida em 29/01/2021, o MDR estabeleceu que as auditorias referentes ao primeiro ciclo do
ACERTAR passarão a utilizar 2020 como ano de referência para coleta de dados e evidências. Desta forma, as
auditorias já realizadas até a data em questão, deverão replicar o resultado obtido nos anos de 2018 e 2019 para
o ano 2020. Por se enquadrar nesta regra, o SAAE Oliveira obterá os resultados aqui demonstrados replicados
para 2020.

