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RRAAIINNTT  ––  RREELLAATTÓÓRRIIOO  AANNUUAALL  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  

AAUUDDIITTOORRIIAA  IINNTTEERRNNAA  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Instrução Normativa CGU n° 24/2015, apresentamos o RAINT – 
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, que trata dos trabalhos realizados no período de 
01/01/2016 a 31/12/2016, sob a responsabilidade do titular desta Unidade de Auditoria Interna. 
 
 

II..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

O RAINT – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, tem a finalidade de avaliar o desempenho da 
Unidade de Auditoria Interna, com os seguintes objetivos: 
 

“O relato das atividades de auditoria desenvolvidas durante o ano, com destaque para o quantitativo dos 
recursos humanos e financeiros utilizados, o total das auditorias realizadas, a eficácia dos resultados obtidos, 
as pendências existentes com as justificativas pertinentes e as solicitações e sugestões necessárias ao 
melhor desempenho das atividades”. 

 

II..11..  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE  
 

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de Prestação de 
Contas, o resultado do acompanhamento da implantação das recomendações e determinações 
expedidas por esta Unidade de Auditoria Interna e pelos Órgãos de Controle Interno e Externo e, a 
adequação dos controles internos administrativos da Companhia. 

 
 

IIII..    AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDAADDOOSS  EE  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  RREELLEEVVAANNTTEESS  SSOOBBRREE  AA  IINNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  
 

IIII..  11..  DDAADDOOSS  DDAA  IINNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  
 

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP é uma sociedade 
anônima de economia mista vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
regida pelo Estatuto e pela Legislação pertinente. 
 

A Companhia tem sua sede, administração e foro na Capital do Estado de São Paulo, podendo 
instalar, manter e extinguir, filiais, sucursais, escritórios e representações no Estado de São Paulo. 
 

A Companhia tem por objetivo: 
 

a) Guardar e conservar mercadorias de terceiros, em Armazéns, Graneleiros, Silos e Frigoríficos, 
executando serviços conexos e praticando também quaisquer atos pertinentes aos seus fins, e, 
na forma da legislação em vigor, emitir recibos de depósitos, conhecimentos de depósitos e 
Warrants das mercadorias armazenadas; 

 

b) Instalar entrepostos para, sob a sua administração, no âmbito do sistema estadual do 
abastecimento, permitir o uso remunerado de seus espaços a terceiros que visem à 
comercialização dos produtos agropecuários, avícolas e pesqueiros, executando, ainda, 
serviços conexos e praticando quaisquer atos pertinentes aos seus fins; 

 

c) Operar a sala de vendas públicas na forma prevista no artigo 28 do Decreto nº 1.102, de 
21/11/1903; 

 

d) Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar o estabelecimento de padrões oficiais de 
classificação, rotulagem e embalagens de produtos agropecuários, manter serviços de 
informação de mercado, de classificação e certificação de produtos vegetais, seus subprodutos 
e resíduos de valor econômico, e 

 

e) Qualificar pessoal para atuar na área do abastecimento agropecuário. 
 

A Companhia constitui-se por prazo indeterminado. 
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IIII..  22..    EESSTTRRUUTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSELHO 
 DE 

ADMINISTRAÇÃO 
 

CONSELHO 

 FISCAL 
 

PRESD 
 

PRESIDÊNCIA 

SE/CEC 
 

SEC. EXECUTIVA / 
COMISSÃO ÉTICA 

 

DIAFI 
DIRETORIA 

ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA 

 

DEARH 
DEPTO DE ADM.  
DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

SESMT 

 

SEPES 

 

SEDEP 

 

DECAL 

 

DEPTO 

COMERCIAL 

 

SECAC 

 

SEGES 

 

DETIN 
DEPTO DE 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

 

SESAP 

 

SEINF 

 

CODIN 
  

COORDENADORIA DE 

AUDITORIA INTERNA 

 

CODCO 
COORDENADORIA 
DE COMUNICAÇÃO 

E MARKETING 

 

CODGO 
 

COORDENADORIA 
DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA 

 

CODSU 
 COORDENADORIA DE 

SUSTENTABILIDADE 

 

DEMAN 
DEPTO DE 

ENGENHARIA E 

MANUTENÇÃO 

 

SEMAC 

 

SEMAM 

 

SEMAE 

 

DEPAR 
 

DEPTO DE 

ARMAZENAGEM 

 

SECAL 

 

SECOF 

 

SEEXA 

 

SEOPS 

 

UNIOPE 

 

SEOPN 

 

UNIOPE 

 

DEPEC 
DEPTO DE 

ENTREPOSTO DA 
CAPITAL 

 

SECME 

 

SEGOP 

 

SAEXE 

 

SESAR 

 

 

UNIOPE 

 

SESEG 

 

DIOPE 
 

 DIRETORIA TÉCNICA E 

OPERACIONAL 

 

SECQH 

 

DEINT 
DEPTO DE 

ENTREPOSTOS DO 

INTERIOR 

 

SAEXI 

 

UNIOPE 

 

SEDPI 

 

DEJUR 
  

DEPARTAMENTO 
JURÍDICO 

 

SETRA 

 

SECIV 

 

SECGE 

 

DEFIC 
 

DEPTO 
FINANCEIRO E 

CONTÁBIL 

 

SECOB 

 

SETES 

 

SEFIP 

 

SE 
SEC. EXECUTIVA 

 

OUVIDORIA 

 
 

SAEDI 

 

SEDES 

 

SEANC 

 

SELIC 

 

DELCO 
 

DEPTO DE LICIT.  
COMPRAS E 

CONTRATOS 

 

SECOM 

 

SEAGE 



  
 

 

RAINT – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna                                                         Página 3 de 58 

 

III. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA AÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 
 

A auditoria interna constitui um conjunto de procedimentos técnicos com o objetivo de assessorar a Administração 
da Companhia, avaliando a adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controles internos, bem como a 
qualidade do desempenho administrativo, financeiro, e operacional das diversas Unidades da CEAGESP, visa 
assegurar a preservação e a boa utilização do seu patrimônio, a integridade e fidedignidade das informações e 
registros contábeis, a observância às leis, políticas, diretrizes, normas e regulamentos, estabelecidos pelos órgãos 
superiores. 
 
Trata-se de um importante componente de controle que busca a melhor aplicação dos recursos recebidos, atua 
para corrigir os desperdícios, as impropriedades/disfunções, a negligência e a omissão, e, principalmente, 
antecipando-se a essas ocorrências, buscando sempre garantir os resultados pretendidos, além de destacar os 
impactos e benefícios sociais e econômicos advindos, em especial sob a dimensão da equidade, intimamente 
ligada ao imperativo de justiça social. 
 
Outro objetivo primordial da Auditoria Interna é fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle da 
Companhia, bem como prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno e Externo do Governo Federal. 
 
Subordinada à Presidência da Companhia, prestando assessoria ao Conselho de Administração e Fiscal, tem como 
competência multidisciplinar, prestar serviço para a Companhia na forma de assessoramento e consultoria no 
intuito de agregar valor à gestão e a melhorar as operações, propondo ações preventivas e saneadoras, de forma a 
assistir a Companhia na consecução de seus objetivos estratégicos. 
 
Assim, a área de atuação como Unidade de Auditoria Interna abrange todas as Unidades organizacionais da 
Companhia, constituindo-se objetos de exames por meio de amostragem, com ênfase para: a) Sistemas 

administrativo-operacionais e os controles internos administrativos utilizados nas gestões: orçamentária, contábil, 
financeira, patrimonial, operacional e de pessoal; b) Os contratos e convênios firmados por gestores da Companhia 
com entidades públicas e/ou privadas, para ações de cooperação, prestação de serviços, execução de obras e 
fornecimento de materiais; c) Os processos de licitação, inclusive na modalidade pregão, as dispensas e as 
inexigibilidades; d) Os instrumentos e sistemas de guarda e conservação dos bens e do patrimônio da Companhia; 
e) Os sistemas eletrônicos de processamento de dados, suas informações de entrada e de saída, objetivando 
constatar a segurança física do ambiente e das instalações do centro de processamento de dados e segurança 
lógica e a confidencialidade nos sistemas; f) Verificação do cumprimento das normas internas e da legislação 
pertinente; g) Acompanhamento dos processos de Sindicâncias e de Tomadas de Contas Especial.  Adiante, será 
demonstrada a ação da auditoria por Unidades e áreas específicas. 

 
 

IIVV..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  EEMMPPRREEGGAADDAA  PPAARRAA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  DDEE  AAUUDDIITTOORRIIAA  
 

Os trabalhos efetuados por esta Unidade de Auditoria Interna, conforme relacionado anteriormente, seguiram 
as normas internas e legislações pertinentes, de acordo com cada área e Unidade, sendo: 
 

 Exame preliminar, com o objetivo de obter elementos necessários ao planejamento dos 
trabalhos, e 

 Elaboração do programa de trabalho, com o objetivo de execução de testes por meio de 
amostragem. 

 
Contudo, esta Unidade de Auditoria Interna efetuou um adequado exame com vistas à avaliação da 
capacidade e da efetividade dos sistemas de controles internos administrativos, especificamente nas áreas: 
contábil, financeiro, patrimonial, de pessoal, de suprimento de bens e serviços e operacional, observando os 
seguintes aspectos: 

 
 Capacidade dos sistemas de controle interno administrativo; 
 Efetividade dos sistemas de controle interno administrativo; 
 Exame dos objetivos de controle dos sistemas de controle interno administrativo, e 
 Prevenção de impropriedades e irregularidades dos sistemas de controle interno administrativo. 

 
Outrossim, avaliou ainda, a aderência ao conjunto de regras, diretrizes e sistemas que constituem os 
princípios de controle interno administrativo, observando: 
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 Relação custo/benefício; 
 Qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários; 
 Delegação de poderes e definição de responsabilidades; 
 Segregação de funções; 
 Instruções devidamente formalizadas; 
 Controles sobre as transações, e 
 Aderência às diretrizes e normas legais. 

 
 

VV..  ÁÁRREEAASS  AAUUDDIITTAADDAASS  
 

Apresentamos abaixo as áreas auditadas por esta Unidade de Auditoria até o 4º trimestre de 2016, previstas, 
inicialmente, no PAINT - Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna, conforme segue: 

 

 
Sigla 

 
Departamento/Seção/Unidade 

Tipo de 
Auditoria 

Relatório 
Horas 

Executadas 
em Campo 

DELCO Departamento de Compras, Licitações e Contratos D 001 02 16 40 

SECAL Seção Comercial da Armazenagem AB 002 03 16 80 

SECIV Seção de Processos Cíveis B 003 04 16 80 

SETRA Seção de Processos Trabalhistas B 003 04 16 80 

CEARA Ceasa de Araraquara AB 004 04 16 40 

ARVAN Armazém de Vila Anastácio AB 005 04 16 40 

SECME Seção de Controle de Mercado AB 006 05 16 80 

ARARA Armazém de Araraquara – Anexo AB 007 05 16 40 

ARTUT Armazém de Tutoia AB 008 05 16 40 

SECAC Seção Comercial da Capital AB 009 06 16 80 

ASPRE Armazém Silo de Presidente Prudente AB 010 07 16 40 

SEDEP Seção de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas B 011 07 16 80 

CEMAR Ceasa de Marília AB 012 08 16 40 

PRESD Presidência D 013 09 16 104 

CODCO Coordenadoria de Comunicação e Marketing(*) D 014 09 16 100 

DETIN Departamento de Tecnologia da Informação(*) D 015 09 16 80 

SEGOP Seção de Gestão de Portaria AB 016 10 16 40 

CEPRE Ceasa de Presidente Prudente AB 017 10 16 40 

AGTAT Armazém de Tatui AB 018 11 16 40 

ARPED Armazém de Pederneiras AB 019 12 16 32 

ASIPE Armazém de Iguape A 020 11 16 0 

FRIBO Frigorífico de Botucatu AB 021 11 16 8 

SAEXI Seção de Atendimento e Expediente do Interior AB 022 12 16 80 
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Sigla 

 
Departamento/Seção/Unidade 

Tipo de 
Auditoria 

Relatório 
Horas 

Executadas 
em Campo 

FRICA Frigorífico de Cananéia A 023 12 16 0 

FRIPE  Frigorífico de Iguape A 024 12 16 0 

SECOM Seção de Compras e Almoxarifado AB 025 12 16 40 

AGTUP Armazém de Tupã AB 026 12 16 40 

SELIC Seção de Licitações (*) B 027 12 16 4 

SEAGE Seção de Elaboração e Apoio à Gestão de Contratos (*) B 028 12 16 4 

     
Total Geral 1.372 

(*) Para este trabalho serão computadas horas no próximo trimestre. 
 

Legendas:  A – Auditoria Administrativa / Contábil – Fiscal / Financeira / Tributária 

  B – Auditoria Operacional 
  C – Auditoria de Sistemas Informatizados 
  D – Auditoria Especial 

 
Obs.: Destacamos que as horas apresentadas no quadro acima se referem apenas aos trabalhos efetuados em 
campo, não foram consideradas as horas utilizadas para a elaboração dos respectivos relatórios.  

  

VVII..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
 

Demonstramos no quadro a seguir o período de realização dos trabalhos de auditoria até o 4º trimestre de 
2016: 
 

Sigla Departamento/Seção/Unidade Período 

DELCO Departamento de Compras, Licitações e Contratos 16 a 22/02/2016 

SECAL Seção Comercial da Armazenagem 17/02 a 02/03/2016 

SECIV Seção de Processos Cíveis 22/02 a 04/03/2016 

SETRA Seção de Processos Trabalhistas 14 a 28/03/2016 

CEARA Ceasa de Araraquara 28/03 a 01/04/2016 

ARVAN Armazém de Vila Anastácio 04/04 a 08/04/2016 

SECME Seção de Controle de Mercado 02/05 a 13/05/2016 

ARARA Armazém de Araraquara – Anexo 09/05 a 13/05/2016 

ARTUT Armazém de Tutoia 16/05 a 20/05/2016 

SECAC Seção Comercial da Capital 06/06 a 17/06/2016 

ASPRE Armazém Silo de Presidente Prudente 27/06 a 01/07/2016 

SEDEP Seção de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas 27/06 a 01/07/2016 

CEMAR Ceasa de Marília 01/08 a 05/08/2016 

PRESD Presidência 08/09 a 30/09/2016 
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Sigla Departamento/Seção/Unidade Período 

CODCO Coordenadoria de Comunicação e Marketing 05/09 a 16/09/2016 

DETIN Departamento de Tecnologia da Informação 12/09 a 23/09/2016 

SEGOP Seção de Gestão de Portaria 03/10 a 07/10/2016 

CEPRE Ceasa de Presidente Prudente 17/10 a 21/10/2016 

AGTAT Armazém de Tatui 17/10 a 21/10/2016 

ASIPE Armazém de Iguape 07/11 a 11/11/2016 

ARPED Armazém de Pederneiras 21/11 a 25/11/2016 

FRIBO Frigorífico de Botucatu 21/11 a 25/11/2016 

SAEXI Seção de Atendimento e Expediente do Interior 21/11 a 02/12/2016 

SECOM Seção de Compras e Almoxarifado 05/12 a 09/12/2016 

FRICA Frigorífico de Itapeva 05/12 a 09/12/2016 

FRIPE Frigorífico de Iguape 12/12 a 16/12/2016 

AGTUP Armazém de Tupã 12/12 a 16/12/2016 

SELIC Seção de Licitações 12/12 a 23/12/2016 

SEAGE Seção de Elaboração e Apoio à Gestão de Contratos 26/12 a 06/01/2017 

 

VVIIII..  RREELLAATTOO  DDAASS  AATTIIVVIIDDAADDEESS  PPLLAANNEEJJAADDAASS  EE  NNÃÃOO  PPLLAANNEEJJAADDAASS  
 

VVIIII..11..  AATTIIVVIIDDAADDEESS  PPLLAANNEEJJAADDAASS  
 

Detalhamos abaixo os trabalhos realizados por esta Unidade de Auditoria Interna até o 4º trimestre de 2016, 
previstos inicialmente no PAINT - Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna. 
 

Sequência: 1 

Unidade Gestora: DEPAR - Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: SECAL – Seção Comercial de Armazenagem 

Relatório: 002 03 16 

Período de Execução: 17/02 a 02/03/2016 

Profissional: Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 120 

Horas Planejadas: 120 

Diferença: 00 

 

Sequência: 2 

Unidade Gestora: DEJUR – Departamento Jurídico 



  
 

 

RAINT – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna                                                         Página 7 de 58 

Sequência: 2 

Seção/Unidade: SECIV – Seção de Processos Cíveis 

Relatório: 003 03 16 

Período de Execução: 22/02 a 04/03/2016 

Profissional: Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 116 

Horas Planejadas: 120 

Diferença: 4 

  

Sequência: 2 

Unidade Gestora: DEJUR – Departamento Jurídico 

Seção/Unidade: SETRA – Seção de Processos Trabalhistas 

Relatório: 003 03 16 

Período de Execução: 14 a 28/03/2016 

Profissional: Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 172 

Horas Planejadas: 120 

Diferença: (52) 

  

Sequência: 3 

Unidade Gestora: DEINT – Departamento de Entrepostos do Interior 

Seção/Unidade: CEARA – Ceasa de Araraquara 

Relatório: 004 03 16 

Período de Execução: 28/03 a 01/04/2016 

Profissional: Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 80 

Horas Planejadas: 80  

Diferença: 00 

  

Sequência: 4 

Unidade Gestora: DEPAR - Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: ARVAN – Armazém de Vila Anastácio 
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Sequência: 4 

Relatório: 005 04 16 

Período de Execução: 04/04 a 08/04/2016 

Profissional: Jayme Alves Ferreira Junior (Analista I) 

Horas Executadas: 165 

Horas Planejadas: 40 

Diferença: (125) 

  

Sequência: 5 

Unidade Gestora: DEPEC – Departamento de Entreposto da Capital 

Seção/Unidade: SECME – Seção de Controle de Mercado 

Relatório: 006 05 16 

Período de Execução: 02/05 a 13/05/2016 

Profissional: Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 120 

Horas Planejadas: 120 

Diferença: 00 

  

Sequência: 6 

Unidade Gestora: DEPAR - Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: ARARA – Armazém de Araraquara - anexo 

Relatório: 007 05 16 

Período de Execução: 09/05 a 13/05/2016 

Profissional: Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 96 

Horas Planejadas: 80  

Diferença: (16) 

  

Sequência: 7 

Unidade Gestora: DEPAR - Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: ARTUT – Armazém de Tutoia 

Relatório: 008 05 16 

Período de Execução: 16/05 a 20/05/2016 
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Sequência: 7 

Profissional: Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 83 

Horas Planejadas: 80  

Diferença: (03) 

  

Sequência: 8 

Unidade Gestora: DECAL – Departamento Comercial 

Seção/Unidade: SECAC – Seção Comercial da Capital 

Relatório: 009 06 16 

Período de Execução: 06/06 a 17/06/2016 

Profissional: Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 120 

Horas Planejadas: 120 

Diferença: 00 

  

Sequência: 9 

Unidade Gestora: DEPAR - Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: ASPRE – Armazém Silo de Presidente Prudente 

Relatório: 010 07 16 

Período de Execução: 27/06 a 01/07/2016 

Profissional: Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 84 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: (04) 

  

Sequência: 10 

Unidade Gestora: DEARH – Departamento de Administração de Recursos Humanos 

Seção/Unidade: SEDEP – Seção de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas 

Relatório: 011 07 16 

Período de Execução: 27/06 a 01/07/2016 

Profissional: Leonardo Camargo Favatto e Camila Morina Fernandes (Analistas III) 

Horas Executadas: 176 
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Sequência: 10 

Horas Planejadas: 160 

Diferença: (16) 

 

Sequência: 11 

Unidade Gestora: DEINT – Departamento de Entreposto do Interior 

Seção/Unidade: CEMAR – Ceasa de Marília 

Relatório: 012 08 16 

Período de Execução: 01/08 a 05/08/2016 

Profissional: Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 76 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 04 

  

Sequência: 12 

Unidade Gestora: DEPEC – Departamento de Entreposto da Capital 

Seção/Unidade: SEGOP – Seção de Gestão de Portarias 

Relatório: 016 10 16 

Período de Execução: 03/10 a 07/10/2016 

Profissional: Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 64 

Horas Planejadas: 120 

Diferença: 56 

  

Sequência: 13 

Unidade Gestora: DEINT – Departamento de Entreposto do Interior 

Seção/Unidade: CEPRE – Ceasa de Presidente Prudente 

Relatório: 017 10 16 

Período de Execução: 17/10 a 21/10/2016 

Profissional: Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 80 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 00 



  
 

 

RAINT – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna                                                         Página 11 de 58 

  

Sequência: 14 

Unidade Gestora: DEPAR - Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: AGTAT – Armazém de Tatuí 

Relatório: 018  11 16 

Período de Execução: 17/10 a 21/10/2016 

Profissional: Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 78 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 02 

  

Sequência: 15 

Unidade Gestora: DEPAR - Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: ASIPE – Armazém de Iguape 

Relatório: 020 11 16 

Período de Execução: 07/11 a 11/11/2016 

Profissional: Jayme Alves Ferreira Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 126 

Horas Planejadas: 40 

Diferença: (86) 

  

Sequência: 16 

Unidade Gestora: DEPAR - Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: ARPED – Armazém de Pederneiras 

Relatório: 019 12 16 

Período de Execução: 21/11 a 25/11/2016 

Profissional: Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 72 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 08 

  

Sequência: 17 

Unidade Gestora: DEINT – Departamento de Entreposto do Interior 
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Sequência: 17 

Seção/Unidade: FRIBO – Frigorífico de Botucatu 

Relatório: 021 11 16 

Período de Execução: 21/11 a 25/11/2016 

Profissional: Jayme Alves Ferreira Junior e Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 90 

Horas Planejadas: 40 

Diferença: (50) 

  

Sequência: 18 

Unidade Gestora: DEINT – Departamento de Entreposto do Interior 

Seção/Unidade: SAEXI – Seção de Atendimento e Entreposto do Interior 

Relatório: 022  12 16 

Período de Execução: 21/11 a 02/12/2016 

Profissional: Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 72 

Horas Planejadas: 120 

Diferença: 48 

  

Sequência: 19 

Unidade Gestora: DEINT – Departamento de Entreposto do Interior 

Seção/Unidade: FRICA – Frigorífico de Cananeia 

Relatório: 023  12 16 

Período de Execução: 05/12 a 09/12/2016 

Profissional: Jayme Alves Ferreira Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 74 

Horas Planejadas: 40 

Diferença: (34) 

  

Sequência: 20 

Unidade Gestora: DEINT – Departamento de Entreposto do Interior 

Seção/Unidade: FRIPE – Frigorífico de Iguape 

Relatório: 024 12 16 
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Sequência: 20 

Período de Execução: 12/12 a 16/12/2016 

Profissional: Jayme Alves Ferreira Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 82 

Horas Planejadas: 40 

Diferença: (42) 

  

Sequência: 21 

Unidade Gestora: DEPAR - Departamento de Armazenagem 

Seção/Unidade: AGTUP – Armazém de Tupã 

Relatório: 026 12 16 

Período de Execução: 12/12 a 16/12/2016 

Profissional: Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 80 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 00 

  
 

VVIIII..22..      AATTIIVVIIDDAADDEESS  NNÃÃOO  RREEAALLIIZZAADDAASS  OOUU  NNÃÃOO  CCOONNCCLLUUÍÍDDAASS  

  
Até o 4º trimestre de 2016 não foram realizadas e/ou concluídas as seguintes atividades previstas no PAINT - 
Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna: 

  

Sequência: 01 

Unidade Gestora: DEFIC – Departamento Financeiro e Contábil 

Seção/Unidade: SECGE – Seção de Contabilidade Geral 

Justificativa: Devido a diminuição de pessoal da CODIN, que impactou diretamente na execução do 
PAINT/2016 – optamos em não realizar este trabalho, pois a Seção já é examinada pela 
Auditoria Externa, conforme processo 151/15. O trabalho será reprogramado para 2017, 
com a devida autorização do Conselho de Administração – como trabalho especial. 

Horas Planejadas: 160 

Horas Executadas: 00 

Previsão de realização: 2017 

  

Sequência: 02 

Unidade Gestora: DELCO – Departamento de Compras, Licitações e Contratos 
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Sequência: 02 

Seção/Unidade: SELIC – Seção de Licitações 

Relatório: 027 12 16 

Período de Execução: 12/12 a 23/12/2016 

Profissional: Leonardo Camargo Favatto (Analista III) e Jayme Alves Ferreira Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 04 (*) 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 76 

  

Sequência: 03 

Unidade Gestora: DELCO – Departamento de Compras, Licitações e Contratos 

Seção/Unidade: SEAGE – Seção de Elaboração e Apoio à Gestão de Contratos 

Relatório: 028 12 16 

Período de Execução: 26/12 a 06/01/2017 

Profissional: Leonardo Camargo Favatto (Analista III) e Jayme Alves Ferreira Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 04 (*) 

Horas Planejadas: 80 

Diferença: 76 

(*) essas horas serão computadas no RAINT de 2017, como serviços de coordenadoria. 

  

VVIIII..33..              AATTIIVVIIDDAADDEESS  NNÃÃOO  PPLLAANNEEJJAADDAASS  ((CCOOMM  EEMMIISSSSÃÃOO  DDEE  RREELLAATTÓÓRRIIOO))    
 

Até o 4º trimestre de 2016 foram realizadas 5 (cinco) atividades não previstas no PAINT – Plano Anual de 
Atividades da Auditoria Interna. 
 

Sequência: 1 

Unidade Gestora: DELCO – Departamento de Compras, Licitações e Contratos 

Solicitante: CONSAD – Conselho de Administração 

Relatório: 001 02 16 

Período de Execução: 16 a 22/02/2016 

Profissional: Adinilton Loreto (Analista IV) 

Horas Executadas: 40 

Motivação: Emitir opinião avaliando se as supostas desconformidades apontadas pela Controladoria 
Geral da União – CGU na auditoria de gestão da Centrais de Abastecimento de Minas 
Gerais – CEASAMINAS, ocorrem, também, na CEAGESP. 

Resultados: Em linha gerais, o DELCO – Departamento de Licitações e Contratos, apresentou 
controles internos seguros e satisfatórios. Entendemos que os procedimentos 
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Sequência: 1 

administrativos adotados podem ser aprimorados com o atendimento de nossas 
recomendações.  
Por fim, entendemos que a NP- OP-008 – Gestão de Contratos para Aquisição de Bens e 
Serviços, cuja última atualização ocorreu em 30/04/2010, deve ser revisada e atualizada, 
conforme nossas recomendações, pois constatamos no decorrer de nossos exames, que 
determinados procedimentos implementados não são contemplados na referida norma.   

  

Sequência: 2 

Unidade Gestora: PRESD – Presidência 

Solicitante: PRESD - Presidência 

Relatório: 013 09 16 

Período de Execução: 08 a 30/09/2016 

Profissional: Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 136 

Motivação: Acórdão TCU – Plenário n° 1.521/2016 itens 9.9.2.1 a 9.9.2.5 – Conformidade dos 
contratos de terceirização de mão de obra nas empresas estatais 

Resultados: Concluímos que as determinações contidas nos itens 9.9.2.1 a 9.9.2.5 do Acórdão TCU-
Plenário n° 1.521/2016, que trata da conformidade dos contratos de terceirização de mão-
de-obra nas empresas estatais, estão plenamente observadas pela CEAGESP. 

  

Sequência: 3 

Unidade Gestora: CODCO – Coordenadoria de Comunicação e Marketing 

Solicitante: CODCO – Coordenadoria de Comunicação e Marketing 

Relatório: 014 09 16 

Período de Execução: 05/09 a 16/09/2016 

Profissional: Leonardo Camargo Favatto (Analista III) 

Horas Executadas: 226 

Motivação: Emitir opinião avaliando as supostas desconformidades apontadas no Contrato 
Administrativo da MC MÍDIA 

Resultados: Constatamos que desde o início da execução deste contrato de concessão em 2010, a 
MC MIDIA LTDA., posterga os investimentos acordados em contrato, descumpre 
sucessivamente cláusulas pré-estabelecidas, sempre há a promessa de boa vontade em 
sanar os vícios - reiteradamente apontados pelos gestores, mas a prática demonstra que 
isto não acontece, há exploração dos espaços para propagandas e a CEAGESP não 
recebe os respectivos repasses previstos contratualmente, os contratos apresentados não 
evidenciam o valor recebido, além de não serem devidamente formalizados e 
acompanhados com as notas fiscais correspondentes. 
  
Apenas pelas práticas de má conduta já verificadas desde a reativação do contrato por 
medida judicial, já haveria possibilidade de novas penalidades passíveis até de rescisão. 
Destacam-se os valores pendentes de pagamento que mesmo após a medida judicial, que 
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Sequência: 3 

reativou o contrato, não foram pagos à CEAGESP 

  

Sequência: 4 

Unidade Gestora: DETIN – Departamento de Tecnologia da Informação 

Solicitante: DETIN – Departamento de Tecnologia da Informação 

Relatório: 015 09 16 

Período de Execução: 12/09 a 23/09/2016 

Profissional: Jayme Alves Ferreira Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 152  

Motivação: Emitir opinião avaliando as supostas desconformidades apontadas no contrato 
administrativo da TESA – TELECOM SHOUTH AMERICA S/A 

Resultados: Na análise da documentação autuada no Processo, não há evidência da participação dos 
Gestores Técnicos nas decisões significativas tomadas a favor da Contratada, assim 
como na autorização dos pagamentos realizados, cuja obrigatoriedade é explícita nas 
Normas e Procedimentos Internos da Companhia. 
No que diz respeito aos pagamentos efetivados, deixou-se de observar os requisitos 
mínimos de controle interno especificados nas Normas de Procedimentos Internos. 
Constatamos que os pagamentos foram suspensos a partir de dezembro de 2015, ou 
seja, do total contratado para o primeiro ano – R$2.102,776,40 -  foram pagos R$ 
1.193.385,84. 
Tendo em vista as constatações apontadas por esta auditoria, entendemos que os 
pagamentos restantes estão prejudicados, principalmente devido à falta de autorização 
quantitativa e qualitativa dos gestores técnicos. O assunto encontra-se no DEJUR – 
Departamento Jurídico, para parecer sobre o tema.  
Por fim, recomendamos a abertura de um processo de Sindicância Administrativa, a fim 
de apurar as responsabilidades pelos atos que causaram possíveis prejuízos à 
CEAGESP. 

 

Sequência: 5 

Unidade Gestora: DELCO – Departamento de Compras, Licitações e Contratos 

Solicitante: SECOM – Seção de Compras e Almoxarifado 

Relatório: 025 12 16 

Período de Execução: 05/12 a 09/12 

Profissional: Fernando Martins Junior (Analista III) 

Horas Executadas: 40 

Motivação: Emitir opinião avaliando o inventário físico da Companhia. 

Resultados: Nossos exames não detectaram variações entre as quantidades apuradas pela auditoria e 
a contida no controle de estoque.  
Destacamos a organização mantida pela equipe do almoxarifado no local.  
Entendemos que atenção imediata deve ser direcionada aos estoques de materiais para 
expurgo e preservação devido à vulnerabilidade da área de estocagem e 
consequentemente a possibilidade da ocorrência de prejuízos financeiros à Companhia. 
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VVIIIIII..        RREECCUURRSSOOSS  EEMMPPRREEGGAADDOOSS  
 

Os recursos utilizados por esta Unidade de Auditoria Interna foram previstos no orçamento da Companhia. 

  

IIXX..  AANNÁÁLLIISSEE  DDOOSS  CCOONNTTRROOLLEESS  IINNTTEERRNNOOSS  

  
A seguir apresentamos as auditorias cujas constatações identificadas entendemos ser de maior relevância e 
materialidade, destacamos a falha encontrada, a ação a ser realizada para saná-la e o respectivo nível de 
maturação.  

  

Unidade Gestora Falha relevante Ação Nível de maturação 

DELCO – 
Departamento de 

Compras, 
Licitações e 
Contratos 

Descumprimento de 
cláusula de garantia na 
execução dos Contratos n° 
181/2011, 23/2011 e 
2412011. 
 

Avaliação pela advogada do DELCO 
para certificar que as garantias 
entregues e/ou recebidas das 
contratadas – apólice e cartas de 
fiança, comtemplam todas as 
exigências previstas no edital. 

Em fase de implementação 

SECAL – Seção 
Comercial 

Promover a reestruturação 
operacional da Seção 
 

Implantação de um plano de 
negócios, objetivando a 
reestruturação interna, e, 
consequentemente, melhorar os 
resultados financeiros da CEAGESP. 

Em fase de implementação 

ARVAN – 
Armazém da Vila 

Anastácio 

Descumprimento das 
obrigações contratuais da 
Concessionária. 
 

Realização de um acompanhamento 
contratual mais efetivo pelos gestores 
com base na lei de licitações – artigos 
77 e 78. 

Implementada 

SECME – Seção 
de Controle de 

Mercado 

Baixa operacionalização 
ante as necessidades do 
mercado. 

Oferecer melhor estrutura operacional 
à SECME – Seção de Controle do 
Mercado, como a possibilidade de 
aumento do quadro de funcionários a 
fim de suprir minimamente as 
demandas fiscalizatórias. 

Em fase de implementação 

SECAC – Seção 
Comercial da 

Capital 
 

Descumprimento da 
empresa terceirizada na 
relação contratual. 

Notificar a Contratada para o imediato 

fornecimento do Relógio de Ponto 

Eletrônico, conforme estabelecido 

pela Portaria Nº 1.510/TEM de 2009, 

bem como de outros itens que forem 

identificados. 

Elaborar relatórios mensais (SECAC) 
para comporem o processo 
administrativo sobre a gestão da 
execução contratual de forma a 
exercer fiscalização tempestiva. 

Em fase de implementação 

Necessidade de 

reestruturação operacional 

na área comercial. 

 

Implantação de um plano de 

negócios, objetivando a 

reestruturação interna. Fazendo-se 

cumprir integralmente os objetivos 

propostos no Plano Gerencial de 

Empregos Comissionados e Funções 

da CEAGESP. 

Em fase de implementação 
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CODCO – 
Coordenadoria de 

Comunicação e 
Marketing 

Exigir a regularização da 
garantia contratual vencida 

Requerer imediatamente a 
apresentação de apólice de seguro de 
acordo com o estabelecido na 
Cláusula Quinta do Contrato de 
Concessão; 
 
Aplicar as devidas penalidades 
previstas no contrato, e na Lei 
8.666/93, no caso de não 
cumprimento. 

Implementada 

Cobrar, imediatamente, por 
via judicial os valores 
pendentes de pagamento 
 

Solicitar ao DEJUR a imediata 
cobrança judicial dos valores 
inadimplentes; 
 
Aplicar as penalidades previstas na 
CLÁUSULA DÉCIMA do contrato, 
devido a não entrega de documentos 
(contratos formais e respectivas notas 
fiscais) que comprovem seus 
rendimentos aferidos pela exploração 
publicitária. 

Implementada 

AGTAT – 
Graneleiro de 

Tatuí 

Realizar manutenção 
preventiva da Unidade 
 

Recomendar ao DEPAR – 
Departamento de Armazenagem, em 
conjunto com o DEMAN – 
Departamento de Engenharia e 
Manutenção, elaborar um cronograma 
de manutenção programada para 
evitar a paralização latente das 
operações no Graneleiro de Tatuí. 

Em fase de implementação 

DETIN – 
Departamento de 

Tecnologia da 
Informação 

Realizar os pagamentos de 
despesas contratuais 
conforme Norma Interna 
 

Recomendar não efetivar os 
pagamentos dos contratos sem a 
concordância dos Gestores Técnicos, 
visto que o procedimento adotado no 
caso presente contraria frontalmente 
o objetivo da Norma Interna que tem 
como escopo a definição das 
responsabilidades na elaboração, 
execução, pagamento e finalização 
dos contratos. 

Implementada 

Exigir a autorização do 
Gestor Técnico na Folha de 
Medição das despesas do 
Contrato 
 

Recomendar efetivar os pagamentos 
das despesas do Contrato somente 
mediante assinatura dos Gestores 
Técnicos e de Formalidades na 
respectiva Folha de Medição, visando 
assegurar o devido controle interno 
exercido sobre os desembolsos 
realizados pela Companhia. 

Implementada 
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Atuar com maior rigor na 
relação contratual 

Atuar com maior rigor em relação à 
Contratada, além de atender as 
recomendações do DEJUR, devido, 
principalmente, às inúmeras 
reclamações das Unidades envolvidas 
no objeto contratual, evidenciando a 
insatisfação quanto à qualidade dos 
serviços prestados; 
 
Incluir em normativo interno, sobre a 
delegação de responsabilidades aos 
Gestores Técnicos e Formalidades, 
conjuntamente, como únicos 
funcionários qualificados pela 
avaliação da capacitação e aceitação 
das empresas subcontratadas, 
quando houver previsão em cláusula 
contratual. 

Implementada 

FRIPE – 
Frigorífico de 

Iguape 

Reavaliar o Termo de 
Cooperação assinado com 
a Prefeitura Municipal de 
Iguape 

Reavaliar, juntamente com o DEJUR, 
o Termo de Cooperação assinado 
com a Prefeitura Municipal de Iguape 
para que não haja conflito com as 
obrigações da CEAGESP previstas no 
Termo de Permissão de Uso firmado 
com a Fazenda do Estado de São 
Paulo. 

Não Implementada* 

ASIPE – Armazém 
Silo de Itapeva 

Priorizar o ajuizamento da 
ação judicial e retificar a 
matricula do imóvel 

Agilizar o ajuizamento da Ação 
Indenizatória por Redução de Área 
para que a Companhia tenha seus 
direitos financeiros plenamente 
realizados, bem como o DEJUR seja 
acionado para iniciar as medidas 
necessárias para a Retificação da 
matrícula do imóvel. 

Implementada 

Adotar as medidas cabíveis 
(administrativas e/ou 
judiciais) para o efetivo 
cumprimento contratual 
 

Adotar medidas administrativas ou 
mesmo jurídicas em face da 
Prefeitura Municipal de Itapeva para o 
efetivo cumprimento das obrigações 
previstas no Contrato de Concessão, 
para que o imóvel seja restituído à 
CEAGESP no mesmo estado de 
conservação de quando foi cedido. 

Implementada 

Realizar o efetivo 
cumprimento das cláusulas 
previstas no contrato de 
Concessão - Laudo de 
Vistoria 

Atender as cláusulas contratuais para 
evitar eventuais prejuízos financeiros 
à Cia quando da devolução do imóvel. Implementada 

Solicitar o reembolso 
referente ao pagamento de 
seguro. 

Cobrar da Prefeitura o valor 
desembolsado pela CEAGESP, já que 
a despesa se refere ao período de 
vigência do Contrato de Concessão, 
cuja renovação não será efetivada. 

Implementada 

Solicitar o reembolso da 
despesa de serviços de 
portaria 
 

Acionar a Prefeitura 
administrativamente e/ou 
judicialmente para recuperação da 
despesa paga pela CEAGESP, já que 
este encargo é de responsabilidade 

Implementada 
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da Concessionária, pois se refere ao 
período de vigência do Contrato de 
Concessão. 

**AAgguuaarrddaannddoo  rreessppoossttaa  ddoo  GGeessttoorr  

  

XX..  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  EE//OOUU  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDAASS  RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÕÕEESS  EE  

DDEETTEERRMMIINNAAÇÇÕÕEESS  ((TTCCUU  //  MMPPFF))  

  

XX..11..  RREEGGIISSTTRROO  DDAASS  DDEETTEERRMMIINNAAÇÇÕÕEESS  
 

Até o 4° trimestre de 2016 recebemos as seguintes recomendações e/ou determinações apontadas pelos 
órgãos de controle externo. 
 
XX..11..11..  DDEETTEERRMMIINNAAÇÇÃÃOO  DDOO  TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  CCOONNTTAASS  DDAA    UUNNIIÃÃOO  --  TTCCUU  

  

IItteemm  000011 

OOffíícciioo  22447799//22001166,,  ddee  0088//0099//22001166  ––  AAccóórrddããoo  nn°°  55664466//22001166  ––  11ªª  CCââmmaarraa  

AAccóórrddããoo  NNoottiiffiiccaaççããoo 

OObbjjeettoo  TTCC  000066..770000//22001144--44  ––  AAuuddiittoorriiaa  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaaddee  nnaa  CCEEAAGGEESSPP  ((ccoonnttrraattooss  ddee  aauuttoorriizzaaççããoo  ddee  uussoo)) 

SSoolliicciittaaççããoo  

9.1 Determinar à CEAGESP que: 
9.1.1 se abstenha de expedir autorização de uso como forme de prorrogar a cessão de áreas objeto de 
termos de permissão ou concessão remunerada de uso expirados, salvo em razão da necessidade de 
manter a área ocupada, por períodos curtos e determinados, até a conclusão do procedimento licitatório, 
em atendimento ao que dispõem os art. 2° da Lei 8.666/1993 e 18, §5°, da Lei 9.636/1998; 
9.1.2 observe, rigorosamente, a natureza pessoal e intransferível das autorizações de uso, assim como 
os prazos indicados na norma operacional aplicável à espécie, em atendimento aos princípios da 
moralidade, da eficiência e da razoabilidade; 
9.1.3 informe ao Tribunal, no prazo de noventa dias, as providências adotadas para o cumprimento das 
determinações exaradas nos subitens anteriores. 

AAtteennddiimmeennttoo  
 
As áreas responsáveis estão cientes das determinações a serem cumpridas. 

  

 

IItteemm  002 

OOffíícciioo  4012/2016, de 08/12/2016 – Acórdão 3.026/2016 - Plenário 

AAccóórrddããoo  Notificação 

OObbjjeettoo  TC 031.746/2016-0 – representação de possíveis irregularidades no pregão 45/2016 

SSoolliicciittaaççããoo  

1.6 Determinações/recomendações/orientações: dar ciência à Ceagesp de que o contrato (e/ou 
declaração) e as licenças de operação, exigidos nas alíneas “e”, “f” e “g” do item 5.2.2 do edital do 
pregão eletrônico SRP 45/2016, devem ser apresentadas pela licitante que venha a vencer o certame e 
anteriormente à celebração do contrato, em consonância com as disposições sobre qualificação técnica 
constantes do art. 30, IV, da Lei 8.666/93 c/c o art. 20, §1º, da IN SLTI 2/2008, das jurisprudências desta 
Corte de Contas (v.g. acórdãos 2.872/2014, 125/2011 e 247/2009, todos do Plenário; e 6.047/2015, 
5.611/2009 e 1.084/2008, estes da 2ª câmara) e do STF (v.g. AI 837832/MG), bastando ser exigidos das 
demais licitantes declaração de disponibilidade ou de quem reúnem condições de entregar os referidos 
documento no momento oportuno. 

AAtteennddiimmeennttoo  
 
As áreas responsáveis estão cientes das determinações a serem cumpridas. 
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XXII..  QQUUAADDRROO  RREESSUUMMOO  DDAASS  HHOORRAASS  OORRÇÇAADDAASS  XX  HHOORRAASS  RREEAALLIIZZAADDAASS  ((HHOORRAASS  AACCUUMMUULLAADDAASS))  
  

 
Eventos 

Horas 
Orçadas 

 
Percentual 

Horas 
Realizadas 

 
Percentual 

Horas 
Diferença Percentual 

Matriz 2.160 23,32% 1.637 76% 523 24% 

Rede de Armazéns 480 5,18% 493 103% -13 -3% 

Centrais de 
Abastecimento 240 2,59% 236 

98% 4 2% 

Auditorias Especiais 2.000 21,59% 735 37% 1.265 63% 

Visita às Unidades 
Desativadas 200 2,16% 537 

269% -337 -169% 

Treinamento 200 2,16% 146 73% 54 27% 

Férias e Licença Médica 880 9,50% 848 96% 32 4% 

Serv.de Coordenadoria/ 
Administrativos 3.104 33,51% 3.832 

123% -728 -23% 

Total 9.264 100,00% 8.464 91% 800 9% 

  

XXIIII..  QQUUAADDRROO  DDEE  HHOORRAASS  EESSTTAABBEELLEECCIIDDAASS  NNOO  PPAAIINNTT//22001166  
 

O PAINT - Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna, para o exercício de 2016, prevê um total de 9.264 
horas para a realização das atividades de auditoria, que estão distribuídas da seguinte forma, entre os 
profissionais: 

 

Profissional Função/Auditor Execução Treinamentos Férias Total 

Adinilton Infanti Rodrigues 
Loreto 

Coordenador da Auditoria 
Interna (Analista IV) 

1.744 40 176 1.960 

Camila Morina Fernandes Analista III 1.208 40 176 1.424 

Fernando Martins Júnior Analista III 1.744 40 176 1.960 

Leonardo Camargo Favatto Analista III 1.744 40 176 1.960 

Jayme Alves Ferreira Junior Analista I 1.744 40 176 1.960 

      
Total Geral 8.184 200 880 9.264 
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XXIIII..11..  TTRRAABBAALLHHOOSS  CCOONNVVEENNCCIIOONNAAIISS  
 

Demonstramos a seguir o quadro comparativo das atividades programadas no PAINT com as atividades 
efetivamente realizadas até o 4º trimestre de 2016, conforme: 
 

Sigla Seção/Unidade 
Horas 

Programadas 
Horas 

Realizadas 
Diferença 

MATRIZ 

PRESD Presidência (a) 480 283 197 

CODGO Coordenadoria de Governança Corporativa e Ouvidoria (b) 240 386 (146) 

SELIC Seção de Licitações (C) 160 04 156 

SEAGE Seção de Elaboração e Apoio à Gestão de Contratos (C) 120 04 116 

SECIV Seção de Processos Cíveis  120 116 04 

SETRA Seção de Processos Trabalhistas  120 172 (52) 

SECGE Seção de Contabilidade Geral (d) 160 00 160 

SEDEP Seção de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas  160 176 (16) 

SECAC Seção Comercial da Capital 120 120 00 

SECAL Seção Comercial da Armazenagem 120 120 00 

SECME Seção de Controle de Mercado 120 120 00 

SEGOP Seção de Gestão de Portarias 120 64 56 

SAEXI 
Seção de Atendimento e Expediente dos Entrepostos do 
Interior 

120 72 48 

Sub-Total 2.160 1.637 523 

REDE DE ARMAZÉNS 

ARARA Armazém de Araraquara – Anexo 80 96 (16) 

ARTUT Armazém de Tutóia 80 83 (03) 

ARPED Armazém de Pederneiras 80 72 08 

ASPRE Armazém de Presidente Prudente  80 84 (04) 

AGTAT Graneleiro de Tatuí 80 78 02 

AGTUP Graneleiro de Tupã 80 80 00 

Sub-Total 480 493 (13) 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 

CEARA Ceasa de Araraquara  80 80 00 

CEMAR Ceasa de Marília 80 76 04 

CEPRE Ceasa de Presidente Prudente 80 80 00 

Sub-Total 240 236 04 

UNIDADES DESATIVADAS 

ARVAN Armazém de Vila Anastácio 40 165 (125) 

ASIPE Armazém – Silo de Itapeva 40 126 (86) 

FRICA Frigorífico de Cananéia 40 74 (34) 

FRIBO Frigorífico de Botucatu 40 90 (50) 

FRIPE Frigorífico de Iguape 40 82 (42) 

Sub-Total 200 537 (337) 
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Sigla Seção/Unidade 
Horas 

Programadas 
Horas 

Realizadas 
Diferença 

Férias 880 848 32 

Treinamento 200 146 54 

Auditoria Especial 2.000 735 1.265 

Serviços de Coordenadoria e Administrativos (e) 3.104 3.832 (728) 

Sub-Total 6.184 5.561 623 

  00  
Total Geral de Horas - PAINT / 2016 9.264 8.464 800 

(a) Das 72 horas atribuídas à PRESD, as 40 horas são referentes ao relatório DELCO solicitado pelo CONSAD. E 32 
horas correspondem a gestão risco. 

(b) Em virtude da Portaria PRESD nº 007 de 24/02/2016, a qual instituiu Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório 
de Gestão e Prestação de Contas - Ano 2015, com a participação do funcionário Adinilton Loreto. 

(c) Serão computadas horas no próximo RAINT de 2017 para finalizar os trabalhos. 

(d) Esta seção será incluída no PAINT de 2017, pois não conseguimos realizar o trabalho. 

(e) Das 1.997 horas atribuídas a Serviços de Coordenadoria e Administrativos destacamos que 440 horas foram utilizadas 
para o encerramento de trabalhos previstos e iniciados em 2015, os quais foram devidamente finalizados em 2016. 

  

XXIIIIII..  AATTIIVVIIDDAADDEESS  CCOONNSSIIDDEERRAADDAASS  CCOOMMOO  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  CCOOOORRDDEENNAADDOORRIIAA//AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  
 

O PAINT – Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna, contempla como Serviços de 
Coordenadoria/Administrativos, trabalhos como: 
 

 Reunião (Conselhos; Diretoria; Órgãos de Controle; Gerências; Comitês), e; 

 Serviços Administrativos (revisão de relatório e resposta de gestor; elaboração de relatórios solicitados 
por áreas internas e externas, como também, a demanda de trabalhos vinculada ao atendimento dos órgãos 
do Sistema de Controle Interno e Externo do Governo Federal, por meio da emissão de relatórios (Relatório 
de Gestão; PAINT; RAINT (trimestral); Plano de Providências; entre outros). 
 
Portanto, arrolamos abaixo as horas utilizadas para o gerenciamento dos trabalhos administrativos internos 
da CODIN, debitadas como “Serviços de Coordenadoria /Administrativos”, a saber: 
 

Serviços de Coordenadoria/Administrativos 
Horas Executadas 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. Total 

Acompanhamento de Relatório 17 0 0 0 17 

Análise do Edital de AU – estacionamento 12 0 0 0 12 

Elaboração de programa de trabalho - PLR 24 0 0 0 24 

Elaboração do PAINT 8 0 8 8 24 

Elaboração do Parecer CODIN 24 0 0 0 24 

Elaboração do RAINT 20 20 16 16 72 

Elaboração do SIG 4 13 13 13 43 

Portal da Transparência Pública 4 0 24 5 33 

Reuniões 31 37 90 81 239 

Revisão dos Relatórios 80 45 58 47 230 

Serviços Administrativos – Internos diversos 272 307 112 251 942 

Serviços de Coordenadoria 83 25 80 67 255 

Sistema CGUPAD 13 0 21 12 46 

Trabalhos CGU – Sistema Monitor 24 0 0 0 24 
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Trabalhos Programados/iniciados em 2015 – 
finalizados em 2016 

440 0 0 0 
440 

Trabalhos realizados para a CGU 0 217 785 13 1015 

Trabalhos realizados para o Conselho 36 44 88 12 180 

Trabalhos realizados para o SEST 160 0 0 0 160 

Trabalhos realizados para o MAPA 0 0 0 0 0 

Trabalhos realizados para o TCU 32 5 6 9 52 

Total 1.284 713 1.301 534 3.832 

  

XXIIVV..  GGAASSTTOOSS  EESSTTIIMMAADDOOSS  XX  GGAASSTTOOSS  RREEAALLIIZZAADDOOSS  CCOOMM  DDEESSPPEESSAASS  DDEE  VVIIAAGGEENNSS  
  

No PAINT – Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – 2016, estão previstas 13 viagens com um gasto 
estimado de R$ 21.945,56. No quadro abaixo apresentamos as viagens realizadas até o 4º trimestre de 2016: 
  

Viagens Estimadas Gastos Estimados Viagens Realizadas Gastos Realizados Gastos a Realizar 

13 21.945,56 9 19.701,12 2.244,44 

  

XXVV..  HHOOMMEENNSS  //  HHOORRAASS  TTRRAABBAALLHHAADDAASS  

  
Demonstramos a seguir a quantidade de horas que cada funcionário desta Unidade de Auditoria Interna 
utilizou para a execução dos trabalhos de auditagem até o 4º trimestre de 2016.  

 

Profissional 
Função / 
Auditor 

Horas 
Produtivas 

Treinamento 
Férias/ 

Lic.Médica 
Total 

Adinilton Infanti Rodrigues Loreto Coordenador 1.806 34 128 1.968 

Camila Morina Fernandes (*) Analista III 443 6 143 592 

Fernando Martins Júnior Analista III 1.780 15 173 1.968 

Leonardo Camargo Favatto Analista III 1.684 48 236 1.968 

Jayme Alves Ferreira Junior Analista I 1.757 43 168 1.968 

Total Geral 7.470 146 848 8.464 

(*) Funcionária transferida de departamento no mês de agosto de 2016. 

  

XXVVII..  DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDAA  AATTUUAAÇÇÃÃOO  DDAA  AAUUDDIITTOORRIIAA  IINNTTEERRNNAA  EEMM  22001166  

  
No primeiro trimestre do exercício de 2016 foram utilizadas 440 horas para finalização dos trabalhos 
pendentes do exercício de 2015, a fim de finalizarmos o PAINT/2015.  
 
Com relação ao PAINT de 2016, até o quarto trimestre, foram expedidas 132 (cento e trinta e dois) 
recomendações, sendo 86 (oitenta e seis) devidamente implementadas, 25 (vinte e cinco) parcialmente 
implementadas e 21 “não implementada”, que foram assim consideradas devido ao não 
posicionamento/manifestação dos gestores até a presente data. 
 
Em agosto recebemos a CGU para realização de um trabalho de auditoria de integridade, ocasionando muitas 
horas de serviços de coordenadoria (1.002h) devido ao uso da equipe de auditores que auxiliaram nos 
trabalhos em campo. Em agosto de 2016 a funcionária Matricula 49592 for transferida da CODIN para o 
DEARH/SEDEP, este fato ocasionou falta de homens/horas para cumprimento do PAINT/2016. 
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No mês de setembro a CODIN recebeu da Presidência a solicitação para realizar três auditorias especiais:  
Uma referente ao acórdão do TCU sobre mão de obra terceirizada (n° 1.521/2016 itens 9.9.2.1 a 9.9.2.5 – 
Conformidade dos contratos de terceirização de mão de obra nas empresas estatais); e as outras duas 
referentes contratadas da Companhia: MC MÍDIA e TELECOM SHOUTH AMERICA S/A.  
 
No quarto trimestre direcionamos os trabalhos para a gestão de risco e cumprimento integral do PAINT, 
verifica-se que serão contadas horas de trabalho no RAINT de 2017 apenas para duas áreas do PAINT 2016: 
SELIC e SEAGE; a SECGE será reprogramada no PAINT 2017 como trabalho especial. 
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XXVVIIII..  TTRREEIINNAAMMEENNTTOO,,  CCUURRSSOOSS  EE  PPAALLEESSTTRRAASSEE//OOUU  EESSPPEECCIIAALLIIZZAAÇÇOOEESS 
 
Destacamos abaixo os treinamentos, cursos, palestras e/ou especializações realizados pela equipe da CODIN até o 4º trimestre de 2016, vejamos: 
 

Período Auditor Curso Entidade 
Carga 

Horária 
Abordagem 

01/03 a 21/03 Jayme Alves Ferreira Junior Curso de Formação de pregoeiro Escola Nacional de 
Administração Pública – ENAP 

20 h Conceitos fundamentais. Fases 
do pregão eletrônico e pregão 
eletrônico operacional. 

11/04 a 12/04 Leonardo Camargo Favatto Técnicas de Entrevistas na 
Investigação Empresarial 

Brasiliano & Associados 16h Técnicas para entrevistas a fim 
de auxiliar no trabalho de 
implantação de risco na 
Companhia. 

18/04 Leonardo Camargo Favatto, Jayme 
Alves Ferreira Junior, Adinilton 
Loreto, Fernando Martins Junior 

Programa Integridade nas 
Empresas Estatais 

CGU – Controladoria Geral da 
União 

8h Apresentação do programa 
integridade 

19/04 Fernando Martins Junior, Camila 
Morina Fernandes, Adinilton Loreto, 
Jayme Alves Ferreira Junior. 

Palestra Lei anticorrupção – In 
Company 

CGU – Controladoria Geral da 
União 

3h Lei n° 12.846, de 01/08/2013 e 
Decreto n° 8.420, de 18/03/2015. 

10 e 12/05 Adinilton Loreto, Leonardo 
Camargo Favatto 

Gestão de Risco – In Company Brasiliano & Associados 16h Implantação e monitoramento de 
gestão de risco na Companhia 

18/05 Adinilton Loreto, Camila Morina 
Fernandes 

Encontros CEAGESP – Liderando 
para o futuro sustentável – Tema: 
Sustentabilidade urgente: 
estratégias em tempos de crise 

Núcleo de Estudos do Futuro da 
PUC-SP 

3h Sustentabilidade 

24/05 Leonardo Camargo Favatto Responsabilidades e 
Consequências do Programa de 
Compliance – Lei de anticorrupção 

Brasiliano & Associados 4h Lei anticorrupção – 
responsabilidades e 
consequências 
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XXVVIIIIII..  RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÕÕEESS  EEXXPPEEDDIIDDAASS  
 
Seguem as recomendações expedidas e estágio de implementação até o 4° trimestre de 2016, vejamos: 
 

Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

RE PA 001 02 16 DELCO – Departamento 

de Compras, Licitações e 

Contratos 

 
“Objetivo de emitir 

opinião avaliando se as 

supostas 

desconformidades 

apontadas pela 

Controladoria Geral da 

União – CGU na 

auditoria de gestão da 

Centrais de Abastecimento 

de Minas Gerais – 

CEASAMINAS, ocorrem, 

também, na CEAGESP.” 

Fragilidade no 

cadastramento de 

fornecedores e na 

consulta de preços para 

aquisições diretas. 

 

Recomendamos ao DELCO implantar rotina de cadastramento dos 

fornecedores interessados em contratar com a Administração 

Pública Federal no âmbito do SICAF – Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores; 

 

 

Parcialmente 

Implementada 

Recomendamos, também, avaliar a necessidade de oferecer 

treinamento adequado ao desenvolvimento dos procedimentos de 

cadastros aos funcionários que serão designados para esta 

atividade. 

 

 

Parcialmente 

Implementada 

Descumprimento de 

cláusula de garantia na 

execução dos Contratos 

n° 181/2011, 23/2011 e 

2412011. 

 

Recomendamos que as garantias entregues e/ou recebidas das 

contratadas, principalmente de apólice e cartas de fiança, sejam 

previamente avaliadas pela advogada do DELCO – Departamento 

de Licitações e Contratos, a fim de certificar se todas as exigências 

do edital foram contempladas; 

 

Parcialmente 

Implementada 

Recomendamos, também, que a norma interna NP 008 seja 

atualizada, incluindo-se a necessidade de contabilização das 

garantias contratuais, atualmente, por recomendação desta 

Coordenadoria de Auditoria Interna, este procedimento foi 

implementado, porém não está previsto na referida norma interna. 

Parcialmente 

Implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

Também há necessidade de incluir na referida norma a avaliação 

por parte da advogada do Departamento. 

 

RE PA 002 03 16 SECAL – Seção 

Comercial da 

Armazenagem 

 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, sobre 

os contratos comerciais 

vigentes.” 

 

Promover a 

reestruturação 

operacional da Seção 

 

Recomendamos à SECAL implantar com brevidade o seu plano de 

negócios, com a ciência e aprovação da Diretoria executiva, 

objetivando a reestruturação interna, e, consequentemente, melhorar 

os resultados financeiros da CEAGESP. Com isso, será cumprido os 

objetivos propostos no Plano Gerencial de Empregos Comissionados 

e Funções da CEAGESP. 

 

Parcialmente 

Implementada 

Adequar os 

procedimentos 

processuais com o 

normativo interno 

Recomendamos à SECAL elaborar procedimentos específicos, 

visando assegurar que todos os agentes envolvidos em negociações 

comerciais, na capital e no interior, submetam os documentos 

pertinentes às autuações em processos administrativos, conforme 

previsto na norma NP-AD-007 – PROCESSOS. 

 

Parcialmente 

Implementada 

RE PA 003 0 16 DEJUR – Departamento 

Jurídico 

SECIV – Seção de 

Processos Cíveis 

SETRA – Seção de 

Processos Trabalhistas 

 

“Emitir opinião avaliando 

o controle sobre os 

processos cíveis e 

trabalhistas em 

A aplicação do 

“Programa de 

Procedimentos de 

Auditoria” demonstrou 

que as seções do DEJUR 

apresentam adequados 

controles internos com 

grau de segurança 

satisfatório, durante 

nossos exames não foram 

identificadas 

 

 



  
 

 

RAINT – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna                                                         Página 29 de 58 

Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

andamento.” constatações de 

auditoria. 

 

RE PA 004 04 16 CEARA – Ceasa de 

Araraquara 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2015 a 29/02/2016, 

sobre as áreas das Seções, 

quais sejam: Recursos 

Humanos; Caixa geral; 

Contas a Receber; 

Serviços Terceirizados; 

Comercialização; Gestão 

Fiscal/Tributária.” 

 

Promover a Escrituração 

Fiscal Digital – EFD 

Recomendamos solicitar à SEFIP – Seção Fiscal e Patrimonial, o 

fornecimento de um sistema ou planilha eletrônica capaz de 

substituir o preenchimento manual dos Livros Fiscais que 

tradicionalmente são utilizados. 

 

Parcialmente 

Implementada 

Promover manutenção 

adequada na Unidade 
Recomendamos solicitar ao DEMAN – Departamento de Engenharia 

e Manutenção, avaliar a possibilidade de ampliar as reformas atuais 

no telhado, como também, no que tange à manutenção no pátio da 

Unidade como um todo, seja com asfalto ou com nova camada de 

britas. 

 

Implementada 

Proporcionar melhor 

ambiente de Trabalho 
 
 
 
 
 
 

Recomendamos ao DEINT – Departamento de Entrepostos do 

Interior, em conjunto com o DEMAN – Departamento de Engenharia 

e Manutenção, verificarem a possibilidade de   instalação de 

equipamentos para refrigeração do ar no ambiente do escritório 

administrativo, de modo a possibilitar que a temperatura permaneça 

entre 20° e 23°C, de acordo com o estabelecido na legislação 

trabalhista (Portaria 3.214/78 e seus complementos, e Normas 

Regulamentadoras nº 15 e nº 17). 

 

 

Implementada 

Recomendamos, também, disponibilizar bebedouros de água potável 

aos funcionários e aos frequentadores da CEARA. 

Implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

Realizar o controle de 

pragas 

Recomendamos que o DEINT solicite à SECOF – Seção de Controle 

Fitossanitário, para que oriente a Unidade na melhor solução, 

objetivando o manejo das aves que habitam no Galpão Central. 

 

Parcialmente 

Implementada 

RE PA 005 04 16 

 

 

ARVAN – Armazém Vila 

Anastácio 

 

 

“Analisar a gestão 

patrimonial, ocupacional 

e a administração dos 

direitos e deveres da 

CEAGESP e da 

Concessionária Rocha 

Brasil, processo de 

licitação n° 015/2012..” 

 

Aprimorar o processo de 

encaminhamento para 

cobrança judicial de 

valores em atraso 

Recomendamos, doravante, ao gestor dar maior celeridade ao início 

de cobrança do valor inadimplente por meio judicial para evitar 

acréscimo demasiado do valor a receber, o que, teoricamente, 

dificulta ainda mais o seu recebimento, além do que uma cobrança 

mais efetiva poderia antecipar a entrada do numerário no fluxo 

financeiro da CEAGESP. 

 

Implementada 

Recomendamos, também, atender aos preceitos da Norma NP-FN-

008, em seu item 3.5.3 que determina a inclusão do devedor no 

CADIN no período máximo de 90 dias após a constatação da 

situação de inadimplência financeira. 

 

Implementada 

Exigir o efetivo 

cumprimento das 

obrigações contratuais 

da Concessionária 

 

Recomendamos aprofundar na avaliação do relacionamento entre 

CEAGESP e a Concessionária devido ao descumprimento das 

exigências previstas no Edital de Licitação e respectivo Contrato de 

Concessão Remunerada de Uso, uma vez que os artigos 77 e 78 da 

Lei 8.666/93 preveem uma decisão mais drástica, ensejando, 

inclusive, a rescisão contratual nos casos de inexecução parcial ou 

total. 

 

Implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

Avaliar com maior 

critério a emissão de 

declarações às 

concessionárias 

Recomendamos, doravante, melhor avaliação na emissão de 

declarações aos contratados, com o propósito de evitar que a 

CEAGESP seja surpreendida pela utilização de afirmações que 

contrariem seus interesses, como por exemplo, na esfera judicial, 

uma vez que a Concessionária já se utilizou deste expediente para 

solução de seus questionamentos. 

 

Implementada 

Evidenciar 

documentalmente os 

acordos realizados - 

cálculo da indenização 

por Lucros Cessantes 

Recomendamos prover todo Acordo, principalmente àqueles 

envolvendo valores monetários, de documentos/planilhas 

comprobatórios das transações que demonstrem os métodos e 

critérios utilizados na efetivação da operação. 

Implementada 

Atuar com maior rigor 

na relação contratual 

 

Recomendamos atuar com maior rigor em relação à Concessionária, 

tendo em vista o relacionamento pouco amistoso e o 

descumprimento das exigências previstas no Edital de Licitação e 

respectivo Contrato de Concessão Remunerada de Uso, para evitar 

eventual penalização dos Órgãos Externos de Controle do Governo 

Federal pelo descumprimento, inclusive, dos dispositivos da Lei de 

Licitações. 

 

Implementada 

Alterar o término da 

vigência contratual 

Recomendamos enviar à SEAGE informações a respeito da nova 

vigência contratual, anexando cópia do Acordo Judicial, da 

Homologação e da Certidão de Publicação do Acordo pelo Poder 

Judiciário, para formalização da alteração a ser realizada nos 

registros internos e na divulgação dos contratos ativos.  

 

Implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

RE PA 006 05 16 SECME – Seção de 

Controle de Mercado 

 

 

“Analisar os documentos 

pertinentes aos termos de 

ocorrências, autorizações 

de débitos e notificações 

de multas.” 

 

Possibilitar o equilíbrio 

operacional ante as 

necessidades do mercado 

Recomendamos ao DEPEC – Departamento de Entreposto da 

Capital, avaliar a possibilidade de oferecer melhor estrutura 

operacional à SECME – Seção de Controle do Mercado, 

disponibilizando veículos para locomoção dos agentes de forma 

tempestiva, veículo de carga para o transporte de mercadorias 

apreendidas, bem como estudar a possibilidade de aumento do 

quadro de funcionários a fim de suprir minimamente as demandas 

fiscalizatórias. 

 

Não Implementada 

(não houve resposta 

do Gestor – Assunto 

esta com o DEARH 

e SEST, não 

liberaram vagas para 

contratar) 

Identificar as limitações 

nas áreas de 

comercialização 

Recomendamos solicitar ao DEMAN – Departamento de Engenharia 

e Manutenção, para providenciar a identificação, mediante pintura, 

com a respectiva numeração das áreas utilizadas pelos 

permissionários no “PBCF” e no “MLP”. 

Implementada 

RE PA 007 05 16 ARARA – Armazém de 

Araraquara (anexo) 

 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2015 a 30/04/2016, 

Solicitar a baixa contábil 

e a remoção física do 

bem patrimonial 

considerado sucata. 

 

Recomendamos que o Gestor da Unidade elabore um relatório 

especificando o estado geral e a inutilidade do bem patrimonial e o 

encaminhe à Gerência do Departamento de Armazenagem, 

juntamente com a solicitação de baixa deste item da Relação de 

Bens por Centro de Custo, bem como a remoção física do ativo 

imobilizado (NP-AD-013 – Bens do Ativo Fixo e Inservíveis – item 

4.7 – Para a Baixa de Bens Patrimoniais Excedentes, Inservíveis, 

Obsoletos e Sucatas). 

Implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

sobre as áreas da 

Unidade, quais sejam: 

Recursos Humanos; Caixa 

geral; Contas a Receber; 

Serviços Terceirizados; 

Controle de estoques; 

bens patrimoniais; Gestão 

Fiscal/Tributária.” 

 

Atentar para o 

cumprimento das 

cláusulas estabelecidas 

no contrato de          

prestação de serviços 

Recomendamos uma fiscalização mais efetiva quanto a execução do 

contrato, notificando a Contratada para o imediato cumprimento 

dos itens citados, bem como outros que forem identificados; 

Implementada 

Recomendamos, também, no caso de inexecução parcial do contrato 

que seja avaliada a possibilidade de multa proporcional ao 

montante apurado nas planilhas que fundamentam os pagamentos 

das faturas mensais, conforme estabelecido, no contrato de 

prestação de serviços; 

Implementada 

Recomendamos, por fim, que seja solicitado junto a empresa 

terceirizada o controle de entrega de EPI’s, objetivando certificar se 

o que foi pactuados efetivamente está sendo cumprido. Outrossim, se 

negativo, que seja imediatamente implementado o referido controle, 

de forma a evitar eventuais ações trabalhistas pelo não fornecimento 

dos equipamentos para execução dos serviços. 

Implementada 

Manter no almoxarifado 

somente os materiais 

utilizados pela Unidade 

Recomendamos que sejam tomadas as devidas providências no 

sentido de remover estes materiais do estoque, visando a obtenção 

de espaço físico, bem como evitar o controle desnecessário sobre 

materiais obsoletos ou inservíveis. 

 

Implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

Evidenciar por escrito o 

recebimento e a 

conferência da 

mercadoria 

Recomendamos que seja adotada a prática de evidenciar o 

recebimento da mercadoria através do visto do responsável e data 

do recebimento na nota fiscal visando o fortalecimento do controle 

interno.  

Implementada 

Renovar a Certidão de 

Registro de Pessoa 

Jurídica 

Recomendamos que sejam tomadas providências imediatas no 

sentido de eliminar as pendências supracitadas, especialmente 

levando em consideração o tempo decorrido, bem como cumprida a 

obrigação de renovação da Certidão de Registro, evitando 

questionamentos e/ou prejuízos financeiros a Companhia decorrente 

de eventuais multas. 

Implementada 

RE PA 008 05 16 ARTUT – Armazém de 

Tutóia 

 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2015 a 30/04/2016, 

sobre as áreas da 

Unidade, quais sejam: 

Recursos Humanos; Caixa 

geral; Contas a Receber; 

Serviços Terceirizados; 

Adotar a prática de 

enviar à CIPA o 

formulário de 

informação mensal de 

segurança do trabalho 

 

Recomendamos que, seja adotada a prática de enviar o Informativo 

Mensal de Segurança do Trabalho em atendimento à solicitação da 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, bem como colaborar 

na identificação das condições inadequadas de trabalho. 

Implementada 

Solicitar a remoção física 

do bem patrimonial 

considerado inservível 

e/ou sucata 

 

Recomendamos que o Gestor da Unidade elabore um relatório 

especificando o estado geral e a inutilidade do bem patrimonial e o 

encaminhe à Gerência do Departamento de Armazenagem, 

juntamente com a solicitação de baixa deste item da Relação de 

Bens por Centro de Custo, bem como a remoção física do ativo 

imobilizado (NP-AD-013 – Bens do Ativo Fixo e Inservíveis – item 

4.7 – Para a Baixa de Bens Patrimoniais Excedentes, Inservíveis, 

Implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

Controle de estoques; 

bens patrimoniais; Gestão 

Fiscal/Tributária.” 

 

Obsoletos e Sucatas). 

Atentar para o 

cumprimento das 

cláusulas estabelecidas 

no contrato de          

prestação de serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendamos uma fiscalização mais efetiva quanto à execução do 

contrato, notificando a Contratada para o imediato cumprimento 

dos itens citados, bem como outros que forem identificados; 

Implementada 

Recomendamos, também, no caso de inexecução parcial do contrato 

que seja avaliada a aplicação multa proporcional ao montante 

apurado nas planilhas que fundamentam os pagamentos das faturas 

mensais, conforme estabelecido, no contrato de prestação de 

serviços; 

Implementada 

Recomendamos, por fim, que seja solicitado à empresa terceirizada 

o controle de entrega de EPI’s, objetivando certificar se o que foi 

pactuados efetivamente está sendo cumprido.  

Outrossim, se negativo, que seja imediatamente implementado o 

referido controle, de forma a evitar eventuais ações trabalhistas pelo 

não fornecimento dos equipamentos para execução dos serviços. 

Implementada 

Evidenciar por escrito o 

recebimento e a 

conferência da 

mercadoria 

Recomendamos que seja adotada a prática de evidenciar o 

recebimento da mercadoria por meio do visto do responsável e a 

data do recebimento na nota fiscal - visando o fortalecimento do 

controle interno.  

Implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

Renovar a Certidão de 

Registro de Pessoa 

Jurídica 

 

Recomendamos que sejam tomadas providências imediatas no 

sentido de eliminar as pendências supracitadas, especialmente 

levando em consideração o tempo decorrido, bem como cumprida a 

obrigação de renovação da Certidão de Registro, evitando 

questionamentos e/ou prejuízos financeiros a Companhia decorrente 

de eventuais multas. 

Implementada 

RE PA 009 06 16 SECAC – Seção 

Comercial da Capital 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, sobre 

os contratos de prestação 

de serviços.” 

 

Exigir da empresa 

terceirizada o 

cumprimento efetivo 

contratual 

Recomendamos notificar a Contratada para o imediato fornecimento 

do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme estabelecido pela 

Portaria Nº 1.510/MTE de 2009, bem como de outros itens que 

forem identificados.  

Parcialmente 

Implementada 

Recomendamos, também, à SECAC elaborar relatórios mensais para 

comporem o processo administrativo sobre a gestão da execução 

contratual de forma a exercer fiscalização tempestiva. 

Parcialmente 

Implementada 

Adequar cumprimento 

da jornada de trabalho 

dos motoristas 

terceirizados 

Recomendamos à SECAC cessar as autorizações para execução de 

horas extras e verificar a possibilidade de implementar uma escala 

de motoristas disponíveis para cumprir as demandas requeridas 

pelos diretores sem a realização de horas extras. 

Parcialmente 

Implementada 

Promover uma 

reestruturação 

operacional na área 

comercial 

Recomendamos à SECAC implantar um plano de negócios, 

objetivando a reestruturação interna. Fazendo-se cumprir 

integralmente os objetivos propostos no Plano Gerencial de 

Empregos Comissionados e Funções da CEAGESP. 

Parcialmente 

Implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

RE PA 010 07 16 ASPRE – Armazém Silo 

de Presidente Prudente 

 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2015 a 31/05/2016, 

sobre as áreas da 

Unidade, quais sejam: 

Recursos Humanos; Caixa 

geral; Contas a Receber; 

Serviços Terceirizados; 

Controle de estoques; 

bens patrimoniais; Gestão 

Fiscal/Tributária.” 

Solicitar a remoção física 

de bem patrimonial 

considerado inservível 

e/ou sucata 

Recomendamos que o Gestor da Unidade elabore um relatório 

especificando o estado geral e a inutilidade do bem patrimonial e o 

encaminhe à Gerência do Departamento de Armazenagem, 

juntamente com a solicitação de baixa da Relação de Bens por 

Centro de Custo, bem como a remoção física do ativo imobilizado 

(NP-AD-013 – Bens do Ativo Fixo e Inservíveis – item 4.7 – Para a 

Baixa de Bens Patrimoniais Excedentes, Inservíveis, Obsoletos e 

Sucatas). 

Implementada 

Atentar para o 

cumprimento das 

cláusulas estabelecidas 

no contrato de         

prestação de serviços 

Recomendamos uma fiscalização mais efetiva quanto à execução do 

contrato, notificando a contratada para o imediato cumprimento dos 

itens citados, bem como outros que forem identificados; 

 

Implementada 

Recomendamos, também, no caso de inexecução parcial do contrato 

que seja avaliada a aplicação das possíveis penalidades previstas 

contratualmente;  

 

Implementada 

Recomendamos, por fim, que seja solicitado junto a empresa 

terceirizada o controle de entrega de EPI’s, objetivando certificar se 

o que foi pactuado efetivamente está sendo cumprido. Outrossim, se 

negativo, que seja imediatamente implementado o referido controle, 

de forma a evitar eventuais ações trabalhistas pelo não fornecimento 

dos equipamentos para execução dos serviços. 

 

 

 

 

Implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

Solicitar a reposição 

imediata do prestador de 

serviço em caso de 

ausência por férias, faltas 

ou licença médica 

Recomendamos a Unidade que, tempestivamente, na falta do 

prestador de serviço comunique imediatamente a contratada, 

exigindo a reposição imediata do posto de trabalho.  

 

Implementada 

Recomendamos, também, no caso de recorrência da falta de 

reposição do posto de trabalho, que seja avaliada a aplicação de 

advertência ou ainda multa de 10% (dez por cento) pela inexecução 

parcial do contrato, incidindo sobre o valor do saldo do mesmo, por 

unidade/lote, na ocasião, do mês da infração. 

 

Implementada 

Manter devidamente 

arquivadas as fichas de 

informação de segurança 

de produtos químicos – 

F.I.S.P.Q 

Recomendamos a manutenção de arquivo específico, conforme 

estabelecido na norma interna, pois no caso da ocorrência de 

acidente de trabalho durante a utilização de defensivos agrícolas, a 

FISPQ deverá ser apresentada ao médico que atender o funcionário 

acidentado (Norma OP-010 – Documentação para Uso de 

Defensivos Agrícolas  – item 4.5). 

 

Implementada 

Avaliar a possível 

reparação do sistema de 

termometria do silo 

Recomendamos que seja avaliada a possibilidade de reparação do 

referido sistema, visando a leitura correta da termometria do 

estoque de grãos. (NP-OP-008 Recebimento de Mercadorias na 

Rede Armazenadora – 4.1.12 – Do Controle de Qualidade – item 

4.1.12.2 – Do Controle da Temperatura). 

 
 
 
 

Implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

Obter regularmente a 

assinatura do 

responsável técnico nas 

guias de aplicação de 

defensivos 

Recomendamos obedecer a norma interna principalmente no que se 

refere à assinatura do responsável pela Unidade, pois as guias de 

aplicação de defensivo são documentos obrigatórios da rede 

armazenadora e poderão ser solicitados pelo órgão fiscalizador 

(Norma OP-010 – Documentação para Uso de Defensivos Agrícolas 

– item 4.6 – 15). 

 

Implementada 

Descartar as embalagens 

vazias de defensivos 

agrícolas 

Recomendamos o imediato descarte dos frascos dos produtos 

químicos evitando o acúmulo desnecessário de embalagens vazias e 

ocupação indevida de espaços na área de estocagem dos defensivos 

agrícolas. 

 

Implementada 

Promover a imediata 

limpeza dos cones de 

saída de produto do silo 

Recomendamos a imediata limpeza dos cones de saída das células, 

tendo em vista o tempo decorrido da última limpeza, quantidade de 

grãos acumulados e o risco iminente de infestação de insetos; 

 

Parcialmente 

Implementada 

Recomendamos, também, que seja estudada a conveniência de 

estabelecer um cronograma para limpeza, de forma a evitar 

transtornos de ordem diversa e também otimizar o processo 

operacional. 

 

Parcialmente 

Implementada 

Evidenciar por escrito o 

recebimento e a 

conferência de 

mercadoria 

Recomendamos que seja adotada a prática de evidenciar o 

recebimento da mercadoria através do visto do responsável e data 

do recebimento na nota fiscal visando o fortalecimento do respectivo 

controle interno.  

 

Implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

Cumprir a obrigação 

acessória inerente ao 

registro de notas ficais de 

serviços prestados e 

tomados 

Recomendamos que seja promovida a localização e/ou 

impressão/encadernação dos referidos livros, a fim de propiciar 

maior segurança das informações e evitar possíveis questionamentos 

de ordem fiscal. 

 

Implementada 

Autorizar formalmente o 

faturamento de valores 

provenientes de pesagens 

avulsas 

Recomendamos obter aprovação formal da Gerência do 

Departamento de Armazenagem para suportar adequadamente o 

faturamento mensal das pesagens avulsas ao citado cliente e, em 

caso de indeferimento, retomar a prestação de serviços com 

pagamentos à vista. 

Implementada 

RE PA 011 07 16 SEDEP – Seção de 

Desenvolvimento e Gestão 

de Pessoas 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

maio de 2015 a abril de 

2016” 

 

 

Exigir a comprovação 

dos pré-requisitos 

previstos no Plano 

Gerencial de Empregos 

Comissionados/Funções. 

 

Recomendamos que a SEDEP regularize as situações acima 

apresentadas e estenda o mesmo procedimento aos casos 

semelhantes, caso existam. 

Implementada 

Recomendamos, ainda, que a SEDEP se abstenha de admitir 

candidatos que não preencham e/ou não apresentem prontamente os 

pré-requisitos para o respectivo cargo. 

Implementada 

Preencher todos os 

campos dos formulários 

utilizados no processo de 

Admissão. 

 

Recomendamos que a SEDEP regularize as situações acima 

apresentadas e estenda o mesmo procedimento aos casos 

semelhantes, caso existam. 

Implementada 

Recomendamos, também, que a SEDEP certifique-se do 

preenchimento total dos formulários antes da autuação nos 

respectivos prontuários. 

Implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

RE PA 012 08 16 CEMAR – Ceasa de 

Marília 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2015 a 31/07/2016, 

sobre as áreas da 

Unidade, quais sejam: 

Recursos Humanos; Caixa 

geral; Contas a Receber; 

Serviços Terceirizados; 

Controle de estoques; 

bens patrimoniais; Gestão 

Fiscal/Tributária.” 

 

Substituir os formulários 

pertinentes as 

Autorizações de Uso - 

AU 

Recomendamos emitir as Autorizações de Uso – AU, mediante o 

preenchimento do formulário disponibilizado na Intranet, conforme 

o modelo estabelecido pela norma interna. (NP-OP-031 Utilização 

de Áreas no Sistema Autorização de Uso – A.U.”). 

 

Implementada 

Requerer a troca de 

munições da segurança 

armada 
Recomendamos requerer da empresa terceirizada Albatroz 

Segurança e Vigilância Ltda. que substitua as munições em uso e 

implemente rotina para substituir sistematicamente as munições dos 

revólveres, considerando que pelo método de utilização atual sua 

validade é de apenas 6 meses, mantendo a usabilidade adequada, 

além de atender a legislação vigente. 

 

Implementada 

RE PA 013 09 16 

TCU – 

TERCEIRIZADOS 

 

“Avaliar as determinações 

contidas nos itens 9.9.2.1 

a 9.9.2.5 do Acórdão 

TCU-Plenário n° 

1.521/2016.” 

 

As determinações 

contidas nos itens 9.9.2.1 

a 9.9.2.5 do Acórdão 

TCU-Plenário n° 

1.521/2016, que trata da 

conformidade dos 

contratos de 

terceirização de mão-de-

obra nas empresas 

estatais, estão 

plenamente observadas 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

pela CEAGESP. 

RE PA 014 09 16 CODCO – Coordenadoria 

de Comunicação e 

Marketing 

 

 

 

Exigir a regularização da 

garantia contratual 

vencida 

Recomendamos requerer imediatamente a apresentação de apólice 

de seguro de acordo com o estabelecido na Cláusula Quinta do 

Contrato de Concessão. 

Implementada 

Recomendamos, também, aplicar as devidas penalidades previstas 

no contrato, e na Lei 8.666/93, no caso de não cumprimento. 

Implementada 

Restabelecer os 

investimentos iniciais 

previstos em contrato e 

não cumpridos 

Recomendamos que enquanto o contrato estiver vigente há 

obrigação de restabelecer os investimentos objetivando o efetivo 

cumprimento do contrato, caso contrário o gestor deve aplicar as 

devidas penalidades previstas contratualmente, bem como aquelas 

prevista na Lei 8.666/93.  

Implementada 

Cobrar, imediatamente, 

por via judicial os 

valores pendentes de 

pagamento 

Recomendamos que o gestor solicite ao DEJUR a imediata cobrança 

judicial dos valores inadimplentes; 

Implementada 

Recomendamos aplicar as penalidades previstas na CLÁUSULA 

DÉCIMA do contrato, devido a não entrega de documentos 

(contratos formais e respectivas notas fiscais) que comprovem seus 

rendimentos aferidos pela exploração publicitária.  

Implementada 

Revogar cobrança sobre 

a área de apoio – PBCF – 

Recomendamos cancelar a cobrança ao concessionário sobre o uso 

da área, pois de fato a sala está vazia, desocupada. 

Implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

sala 8 Recomendamos, também, notificar o DEPEC – Departamento do 

Entreposto da Capital, para registrar a área com o status de “Área 

Vaga” no sistema COMPIRERI, a fim de disponibilizá-la para 

possíveis interessados. 

Implementada 

Regularizar o cadastro 

empresarial da 

contratada 

Recomendamos à CODCO a imediata solicitação de regularização 

empresarial da contratada - MC MIDIA LTDA, para adoção das 

medidas administrativas e contratuais no caso de inexecução do 

solicitado; 

Implementada 

Recomendamos, também, caso a área gestora detecte ações 

deliberadas da concessionária que requeiram ciência da CEAGESP, 

que notifique e eventualmente aplique as penalidades previstas no 

contrato e na Lei 8.666/93. 

Implementada 

RE PA 015 09 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETIN – Departamento 

de Tecnologia da 

Informação 

 

 

Realizar os pagamentos 

de despesas contratuais 

conforme norma interna 

Recomendamos não efetivar os pagamentos dos contratos sem a 

concordância dos Gestores Técnicos, visto que o procedimento 

adotado no caso presente contraria frontalmente o objetivo da 

Norma interna que tem como escopo a definição das 

responsabilidades na elaboração, execução, pagamento e 

finalização dos contratos. 

Implementada 

Exigir a autorização do 

Gestor Técnico na Folha 

de Medição das despesas 

do Contrato 

Recomendamos efetivar os pagamentos das despesas do Contrato 

somente mediante assinatura dos Gestores Técnicos e de 

Formalidades na respectiva Folha de Medição, visando assegurar o 

devido controle interno exercido sobre os desembolsos realizados 

Implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pela Companhia. 

Avaliar com maior 

critério a classificação 

das Unidades do Interior 

para efeito de formação 

de preço contratual 

 

Recomendamos, doravante, melhor avaliação do conteúdo do Termo 

de Referência, inclusive com a efetiva participação do Gestor 

Técnico e demais áreas envolvidas no objeto contratual, objetivando 

desenvolver a licitação dentro da necessária transparência, a fim de 

evitar perdas financeiras. 

Implementada 

Eliminar os pagamentos 

em duplicidade a título 

de Internet e                      

Telefonia. 

Recomendamos racionalizar as despesas relacionadas à Telefonia e 

Internet, para evitar pagamentos em duplicidade.     

 

Implementada 

Atuar com maior rigor 

na relação contratual 

Recomendamos atuar com maior rigor em relação à Contratada, 

além de atender as recomendações do DEJUR, devido, 

principalmente, às inúmeras reclamações das Unidades envolvidas 

no objeto contratual, evidenciando a insatisfação quanto à 

qualidade dos serviços prestados; 

Implementada 

Recomendamos, também, a inclusão em normativo interno, sobre a 

delegação de responsabilidades aos Gestores Técnicos e 

Formalidades, conjuntamente, como únicos funcionários 

qualificados pela avaliação da capacitação e aceitação das 

empresas subcontratadas, quando houver previsão em cláusula 

contratual. 

Implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

RE PA 016 10 16 SEGOP - Seção de Gestão 

de Portaria 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

janeiro de 2015 a agosto 

de 2016.” 

Eliminar a grande 

quantidade de horas 

extras realizadas pela 

Seção 

Apesar do atual posicionamento da SEST - Secretaria de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais, referente à 

impossibilidade de ampliação do atual quadro de funcionários da 

Cia., recomendamos que seja avaliado em conjunto com o DEARH a 

possibilidade de aumento do quadro atual; Demonstrando à SEST a 

atual situação e valores desembolsados mensalmente, ou estudar 

outra medida equivalente, visando: (1) obter um quadro ideal de 

funcionários; (2) Manter escalas de horário de trabalho coerentes; 

(3) Alcançar um resultado operacional satisfatório e, por fim; (4) 

reduzir as horas extras realizadas mensalmente. 

 

Implementada  

Priorizar a finalização da 

Norma Interna da 

SEGOP (NP-OP-039) 

Recomendamos que a Norma supracitada seja finalizada e 

submetida à aprovação da Diretoria - visando a oficialização do 

documento. 

 

Implementada 

Aprimorar o sistema 

informatizado de 

cadastro de notas fiscais 

das portarias  

 

Recomendamos que seja aprimorado o sistema informatizado das 

portarias, ou seja, que o sistema de leitura de código de barras das 

notas fiscais forneça subsídios que permitam a identificação 

imediata do destinatário contido na nota fiscal, bem como verificar 

se consta algum impedimento que não permita sua entrada no ETSP, 

resumidamente, que haja uma integração dos sistemas envolvidos na 

operação. 

 

Parcialmente 

implementada 

RE PA 017 10 16 CEPRE – Ceasa de 

Presidente Prudente 

 

 

Obter o visto da 

Gerência da Unidade nos 

boletins de pagamentos 

Recomendamos obter, doravante, o visto de aprovação da Gerência 

da Unidade e do responsável pela elaboração, visando fortalecer os 

controles internos exercidos sobre os pagamentos efetuados, 

facilitando a identificação e atribuição de responsabilidades, a 

Implementada 
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“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2015 a 31/09/2016, 

sobre as áreas da 

Unidade, quais sejam: 

Recursos Humanos; 

financeiros, 

comercialização/ocupação 

de áreas; gestão 

fiscal/tributária e 

suprimentos de 

bens/serviços.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qualquer tempo, bem como ao cumprimento da Norma Interna (NP-

FN 003 – Fundo Fixo – item 4.2 ;3). 

 

Evidenciar por escrito o 

recebimento e a 

conferência de 

mercadorias 

Recomendamos, doravante, que seja adotada a prática de evidenciar 

o recebimento de mercadoria por meio de anotação na nota fiscal do 

visto do responsável e data do recebimento, visando o fortalecimento 

do controle interno envolvido. 

 

Implementada 

Atender a legislação 

estadual no que tange ao 

prazo de escrituração 

das notas fiscais de 

entrada 

 

Recomendamos que seja promovida a imediata escrituração das 

notas fiscais de entrada no livro fiscal, evitando questionamentos 

e/ou prejuízos financeiros à Companhia decorrente de autuação 

fiscal (Regulamento do ICMS – art. 527 – inciso V alínea g). 

Implementada 

Recomendamos, também, doravante, adotar o procedimento de 

escriturar o livro registro de entradas no prazo estabelecido 

fiscalmente, se enquadrando definitivamente a legislação vigente 

(Regulamento do ICMS – art. 225). 

 

Implementada 

Renovar os Atestados de 

Saúde Ocupacional 

dentro dos prazos 

legalmente exigidos 

 

Recomendamos a imediata regularização do exame médico do 

empregado e a emissão dos correspondentes Atestados de Saúde 

Ocupacional, visando atender as exigências trabalhistas relativas 

aos prazos de validade destes documentos (CLT art. 168; Portaria 

3214/74 e Normas Regulamentadoras – NR’s 4 e 7). 

Implementada 

 

 

 

Adotar a prática de 

enviar à CIPA o 

formulário de 

Recomendamos que seja adotada a prática de enviar o Informativo 

Mensal de Segurança do Trabalho, em atendimento à solicitação da 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, bem como colaborar 

Implementada 
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informação mensal de 

segurança do trabalho 

na identificação das condições inadequadas de trabalho na Unidade. 

 

Manter atualizado o 

arquivo de controle de 

ponto mensal dos 

funcionários                     

terceirizados 

 

Recomendamos, doravante, intensificar as ações sobre controle de 

ponto dos terceirizados visando o fortalecimento dos controles 

internos, bem como facilitar a defesa do Departamento Jurídico no 

caso de ações trabalhistas nas quais a CEAGESP assuma a 

responsabilidade subsidiária - sumula 331 – TST. 

Implementada 

Recomendamos, também, que seja solicitado à empresa terceirizada 

a complementação das informações contidas no cartão de ponto, 

visando maior segurança dos controles internos. 

Implementada 

Recomendamos, ainda, que os terceirizados utilizem o crachá 

funcional objetivando a adequada identificação, bem como atender o 

estabelecido no contrato entre as partes. 

Implementada 

Identificar claramente a 

área de comercialização 

e o número do box e/ou 

módulo do 

permissionário  

Recomendamos demarcar e identificar claramente o número da área 

utilizada pelo permissionário, a fim de propiciar fiscalização e 

identificação adequada, bem como inibir a ocupação irregular de 

espaço. 

Implementada 

Coibir terminantemente 

a ocupação indevida das 

áreas vagas sem o 

correspondente 

pagamento da 

remuneração de uso 

Recomendamos que a gerência da Unidade tome providências 

imediatas no sentido do cumprimento do estabelecido no 

Regulamento dos Entrepostos, ou seja, os permissionários que 

desejarem utilizar áreas vagas deverão fazê-las pelo sistema de 

Autorização de Uso – A.U, que visa a concessão para a utilização 

temporária da área. 

 

Implementada 
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Recomendamos, também, que seja terminantemente coibido a 

utilização de áreas vagas sem o equivalente pagamento da 

remuneração de uso, por meio da intensificação das ações fiscais 

dentro das áreas de comercialização do Entreposto. 

Implementada 

Manter em arquivo todos 

os documentos 

integrantes da A.U. 

(Autorização de Uso) 

 

Recomendamos a imediata regularização das Solicitações de 

Autorização de Uso - AU, visando o cumprimento da norma interna 

(NP-OP-031 Utilização de Áreas no Sistema A.U. – Autorização de 

Uso – item 3.1). 

Implementada 

Recomendamos, também, doravante, adotar o procedimento de 

preencher a totalidade das informações contidas na Solicitação de 

Autorização de Uso - AU, se enquadrando definitivamente à Norma 

Interna. 

Implementada 

RE PA 018 10 16 AGTAT – Graneleiro de 

Tatuí 

 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2015 a 30/09/2016, 

sobre as áreas da 

Unidade, quais sejam: 

Recursos Humanos; 

financeiros, 

comercialização/ocupação 

Realizar manutenção 

preventiva da Unidade 

Recomendamos ao DEPAR – Departamento de Armazenagem, em 

conjunto com o DEMAN – Departamento de Engenharia e 

Manutenção, elaborar um cronograma de manutenção programada 

para evitar a paralização latente das operações no Graneleiro de 

Tatuí. 

 

Parcialmente 

implementada 

Finalizar processo de 

instalação dos 

equipamentos de 

Aeração 

Recomendamos ao DEMAN – Departamento de Engenharia e 

Manutenção, responsável pela gestão formal e técnica do contrato, 

realizar os procedimentos cabíveis aos gestores, tal como autuar 

todos os documentos pertinentes ao processo administrativo nº. 

125/2010, pois desde as fls. 505 de 04/11/2014, referente à PRD 

068/2014, não há mais referência à contratação da empresa 

Agroindustrial Rezende LTDA. 

 

Parcialmente 

implementada 
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de áreas; gestão 

fiscal/tributária e 

suprimentos de 

bens/serviços.” 

 

Recomendamos ao DEMAN – Departamento de Engenharia e 

Manutenção, elaborar parecer técnico no tocante a possibilidade e 

viabilidade, inclusive quanto ao aspecto financeiro e operacional, 

das condições de finalização das instalações iniciadas 

Parcialmente 

implementada 

Recomendamos ao DEMAN – Departamento de Engenharia e 

Manutenção, agir tempestivamente ao passo que tenha a melhor 

solução destes materiais, evitando-se uma desvalorização e prejuízo 

ainda maior dos equipamentos já fornecidos 

Parcialmente 

implementada 

Por fim, Recomendamos ao DEMAN – Departamento de Engenharia 

e Manutenção, instruir a Unidade para acondicionar os 

equipamentos de forma a preservá-los das intempéries do tempo o 

mais breve possível. 

Parcialmente 

implementada 

Cessar desvio de função 

do pessoal terceirizado 

Recomendamos cessar a utilização de mão de obra não qualificada e 

não contratada para executarem funções relativas às operações de 

armazenagem propriamente ditas. 

Parcialmente 

implementada 

Exigir o efetivo 

cumprimento das 

cláusulas contratuais 

Recomendamos solicitar à empresa terceirizada CLEANMAX 

SERVIÇOS LTDA, o fornecimento dos crachás funcionais de seus 

empregados, bem como a instalação de equipamento apropriado 

para o controle de ponto e frequência, conforme estabelecido nos 

itens 4.5 e 4.6 do Anexo I -Termo de Referência, do contrato 

celebrado. 

Parcialmente 

implementada 

Aplicar as penalidades 

sobre descumprimentos 

contratuais 

 

Recomendamos ao DEPAR – Departamento de Armazenagem, 

notificar a empresa contratada CLEANMAX SERVIÇOS LTDA 

sobre a ocorrência de situações adversas ao contratado e 

eventualmente aplicar as penalidades previstas contratualmente na 

Parcialmente 

implementada 
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Cláusula Décima Segunda. 

Reavaliar a continuidade 

sobre o atual controle 

dos pombos 

Recomendamos avaliar a possibilidade de não renovação do 

contrato com a empresa Rodrigo da Cruz Garcia Eireli – EPP, 

quando do término do período atual vigente em 15/10/2017. E 

buscar nova contratação de empresa que esteja regular e 

ambientalmente credenciada para efetuar o manejo físico dos 

pombos, buscando uma solução qualitativa e resguardando os 

produtos armazenados de contaminações advindas do excesso 

populacional dessas aves. 

Parcialmente 

implementada 

RE PA 019 12 16 ARPED – Armazém de 

Pederneiras 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2015 a 30/09/2016, 

sobre as áreas da 

Unidade, quais sejam: 

Recursos Humanos; 

financeiros, 

comercialização/ocupação 

de áreas; gestão 

fiscal/tributária e 

suprimentos de 

bens/serviços.” 

 

Reavaliar a tributação 

sobre os serviços 

prestados 

Recomendamos ao DEFIC/SEFIP avaliar o tema referente ao 

reenquadramento tributário relativo aos serviços de “Ad-Valorem” 

e “Pesagem Avulsa” realizados pelo Armazém de Pederneiras – 

ARPED. 

 

Parcialmente 

implementada 

Adequar o pavilhão às 

necessidades 

mercadológicas 

Recomendamos ao DEPAR – Departamento de Armazenagem, 

estudar a possibilidade de iniciar o projeto para a instalação de uma 

porta de acesso para veículos grande no armazém menor, 

denominado Pavilhão 01. 

 

Implementada 

Recomendamos ao DEPAR – Departamento de Armazenagem, 

verificar junto aos potenciais clientes, a possibilidade de realizar 

parcerias visando a viabilidade financeira do projeto. 

Implementada 
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RE PA 020 11 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIPE – Armazém Silo de 

Itapeva 

 

 

“Análise dos processos 

056/14 e 043/98, 

principalmente relatórios 

emitidos pelo gestor 

técnico e pela SEMAC, 

sobre a gestão 

patrimonial e ocupacional 

da Unidade.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorizar o ajuizamento 

da ação judicial e 

retificar a matricula do 

imóvel 

Recomendamos agilizar o ajuizamento da Ação Indenizatória por 

Redução de Área para que a Companhia tenha seus direitos 

financeiros plenamente realizados, bem como o DEJUR seja 

acionado para iniciar as medidas necessárias para a Retificação da 

matrícula do imóvel.  

 

Implementada 

Adotar as medidas 

cabíveis (administrativas 

e/ou judiciais) para o 

efetivo cumprimento 

contratual 

 

Recomendamos adotar medidas administrativas ou mesmo jurídicas 

em face da Prefeitura Municipal de Itapeva para o efetivo 

cumprimento das obrigações previstas no Contrato de Concessão, 

para que o imóvel seja restituído à CEAGESP no mesmo estado de 

conservação de quando foi cedido. 

 

Implementada 

Aprimorar as 

informações transmitidas 

à Diretoria via PRD – 

Proposta de Resolução 

de Diretoria 

 

Recomendamos que as informações transmitidas à Diretoria por 

meio da Proposta de Resolução de Diretoria sejam feitas de forma 

mais completa e transparente para que seu conteúdo reflita 

apropriadamente os riscos inerentes à operação. Assim sendo, as 

decisões e aprovações são tomadas com base em informações mais 

sólidas, evitando eventuais prejuízos financeiros à Companhia. 

 

Implementada 

Realizar o efetivo 

cumprimento das 

cláusulas previstas no 

contrato de Concessão - 

Laudo de Vistoria  

 

 

Recomendamos atender as cláusulas contratuais para evitar 

eventuais prejuízos financeiros à Cia quando da devolução do 

imóvel. 

 

Implementada 
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Solicitar o reembolso 

referente ao pagamento 

de seguro 

Recomendamos cobrar da Prefeitura o valor desembolsado pela 

CEAGESP, já que a despesa se refere ao período de vigência do 

Contrato de Concessão, cuja renovação não será efetivada.  

 

Implementada 

Solicitar o reembolso da 

despesa de serviços de 

portaria 

Recomendamos acionar a Prefeitura administrativamente e/ou 

judicialmente para recuperação da despesa paga pela CEAGESP, já 

que este encargo é de responsabilidade da Concessionária, pois se 

refere ao período de vigência do Contrato de Concessão. 

 

Implementada 

RE PA 021 11 16 FRIBO – Frigorífico de 

Botucatu 
Sem recomendações _________________________ 

 

 

RE PA 022 12 16 

SAEXI – Seção de 

Atendimento Expediente 

Entrepostos do Interior 

Renovar os Atestados de 

Saúde Ocupacional 

dentro dos prazos 

legalmente exigidos 

Recomendamos a regularização dos exames médicos dos 

empregados e a emissão dos correspondentes Atestados de Saúde 

Ocupacional, visando atender as exigências trabalhistas relativas 

aos prazos de validade destes documentos (CLT art. 168; Portaria 

3214/74 e Normas Regulamentadoras – NR’s 4 e 7). 

Não implementada 

 

 

Empreender maior rigor 

no acompanhamento das 

solicitações efetuadas ao 

DEMAN 

Recomendamos que, seja intensificado o acompanhamento das 

Solicitações enviadas ao DEMAN, e, consequentemente, o retorno à 

Unidade, visando o fortalecimento dos controles internos, bem como 

evitar questionamentos quanto a receita auferida proveniente do 

espaço ocupado pelo permissionário e/ou das áreas efetivas 

existentes no Entreposto. 

Não implementada 

 

 
Eliminar 

terminantemente as 

Autorizações de Uso 

Recomendamos que, seja intensificado a cobrança/regularização 

junto a Gerência da Unidade no que tange as providências para a 

elaboração do Termo de Doação pelo permissionário, visando a 

Não implementada 
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pendentes de longa data emissão do Termo Aditivo ao TPRU das Plataformas e Coberturas 

Metálicas. 

RE PA 023 12 16 FRICA – Frigorífico de 

Cananéia 

 

 

“Análise dos processos 

039/99 e 045/01, quanto 

ao Termo de Cessão de 

Uso firmado entre a 

CEAGESP e a Secretaria 

Especial de Agricultura e 

Pesa da Presidência da 

República.” 

Cumprir integralmente 

as cláusulas do Termo de 

Cessão de Uso 

Recomendamos cumprir integralmente as cláusulas prevista no 

Termo de Cessão de Uso para a adequada proteção e conservação 

dos bens da Companhia. 

 

Não implementada 

Considerações finais Recomendamos ao DEINT – Departamento de Entreposto do 

Interior, realizar vistorias na Unidade observado, principalmente, a 

conservação e manutenção, bem como os itens patrimoniais 

existentes, e encaminhar o resultado a esta CODIN. 

Não implementada 

RE PA 024 12 16 
FRIPE - Frigorífico de 

Iguape 

 

 

“Análise dos documentos 

autuados no Processo 

049/2014, que resultou na 

assinatura do Termo de 

Cooperação firmado entre 

a CEAGESP e Prefeitura 

Municipal de Iguape.” 

Reavaliar o Termo de 

Cooperação assinado 

com a Prefeitura 

Municipal de Iguape 

Recomendamos ao gestor reavaliar, juntamente com o DEJUR, o 

Termo de Cooperação assinado com a Prefeitura Municipal de 

Iguape para que não haja conflito com as obrigações da CEAGESP 

previstas no Termo de Permissão de Uso firmado com a Fazenda do 

Estado de São Paulo. 

Não implementada 

Delimitar as 

responsabilidades e 

obrigações entre a 

CEAGESP e a Prefeitura 

Recomendamos delimitar, com maior clareza, as responsabilidades e 

obrigações entre a CEAGESP e Prefeitura Municipal, na execução 

do Termo de Cooperação, tendo em vista o déficit apresentado pela 

Unidade, mesmo porque o Plano de Trabalho anexo ao Termo, não 

atribui à CEAGESP quaisquer projetos. 

 

 

Não implementada 
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Recomendamos, também, atualizar o cronograma de trabalho 

conforme previsto no próprio documento que vigeu até agosto de 

2015, bem como os gestores do Termo de Cooperação deveriam 

fazer um estreito acompanhamento das atividades definidas no 

Plano de Trabalho e relatar o seu resultado. 

 

Não implementada 

RE PA 025 12 16 SECOM – Seção de 

Compras e Almoxarifado 

 

 

“Contagem física foi 

realizada no período de 

05 a 08/12/2016, 

abrangendo todo o 

estoque existente sob 

responsabilidade no 

Almoxarifado.” 

Excluir do relatório de 

controle de estoque de 

materiais os itens que 

não apresentam 

movimentação a longo 

tempo 

Recomendamos que seja efetuado levantamento detalhado, e 

analisada a possibilidade de excluir os referidos itens, tendo em 

vista o tempo decorrido da última movimentação, bem como a 

natureza de obsolescência e desuso dos itens cadastrados. 

Implementada 

Corrigir a 

vulnerabilidade existente 

na área destinada a 

estocagem de materiais 

para expurgo e 

preservação 

Recomendamos a mudança imediata da localização dos estoques de 

materiais para expurgo e preservação, preferencialmente para área 

próxima ao almoxarifado central, propiciando maior segurança, 

bem como evitar possíveis prejuízos financeiros a Companhia 

proveniente da subtração indevida dos materiais; 

 

Implementada 

Recomendamos ainda que, na impossibilidade da mudança dos 

estoques de materiais para expurgo e preservação seja 

implementado dispositivo de segurança na atual área de estocagem 

de forma a minimizar a vulnerabilidade do local. 

 

 

 

 

Implementada 
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RE PA 026 12 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGTUP – Graneleiro de 

Tupã 

 

 

“Analisar os 

procedimentos e normas 

internas de controle, 

praticados no período de 

01/01/2015 a 30/11/2016, 

sobre as áreas da 

Unidade, quais sejam: 

Recursos Humanos; 

financeiros, 

comercialização/ocupação 

de áreas; gestão 

fiscal/tributária e 

suprimentos de 

bens/serviços.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovar os Atestados de 

Saúde Ocupacional 

dentro dos prazos 

legalmente exigidos 

Recomendamos a regularização do exame médico do empregado e a 

emissão dos correspondentes ASO - Atestados de Saúde 

Ocupacional, visando atender as exigências trabalhistas relativas 

aos prazos de validade destes documentos (CLT art. 168; Portaria 

3214/74 e Normas Regulamentadoras – NR’s 4 e 7). 

Não implementada 

Cumprir a orientação 

dada pelo fiscal médico 

do trabalho 

Recomendamos que, seja mantido contato formal com o Sindicato 

dos Movimentadores de Mercadorias e solicitado o envio da ficha de 

registro de empregado e o atestado de saúde ocupacional, mitigando 

a possibilidade de questionamentos e/ou eventuais autuações de 

ordem trabalhista. 

Não implementada 

Destinar os bens 

patrimoniais existentes 

na Unidade considerados 

inservíveis, obsoletos 

e/ou sucatas. 

 

Recomendamos que o Gestor da Unidade elabore um relatório 

especificando o estado geral e a inutilidade do bem patrimonial e o 

encaminhe a Gerência do Departamento de Armazenagem, para 

posterior remoção física do ativo imobilizado, conforme preceitos do 

normativo interno (NP-AD-013 – Bens do Ativo Fixo e Inservíveis – 

item 4.7 – Para a Baixa de Bens Patrimoniais Excedentes, 

Inservíveis, Obsoletos e Sucatas). 

Não implementada 

Atentar para o 

cumprimento das 

cláusulas estabelecidas 

no contrato de          

prestação de serviços 

Recomendamos uma fiscalização mais efetiva quanto a execução do 

contrato, notificando a Contratada para o imediato cumprimento 

dos itens citados, bem como outros que forem identificados; 

Não implementada 

Recomendamos, também, no caso de inexecução parcial do contrato 

que seja avaliada a aplicação de multa proporcional ao montante 

apurado nas planilhas que fundamentam os pagamentos das faturas 

mensais, conforme estabelecido, no contrato de prestação de 

serviços; 

 

Não implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manter 

devidamente arquivadas 

as fichas de informação 

de segurança de 

produtos químicos – 

F.I.S.P.Q 

Recomendamos a manutenção de arquivo específico, conforme 

estabelecido na norma interna, pois no caso da ocorrência de 

acidente de trabalho durante a utilização de defensivos agrícolas, a 

FISPQ deverá ser apresentada ao médico que atender o funcionário 

acidentado (Norma OP-010 – Documentação para Uso de 

Defensivos Agrícolas – item 4.5). 

Não implementada 

Regularizar o cadastro 

de depositantes no que se 

refere ao cartão de 

assinatura 

Recomendamos que o Gestor da unidade adote os procedimentos 

internos estabelecidos para manter cadastro de cliente, visando 

atingir o objetivo previsto na norma interna pertinente, que se refere 

às cautelas necessárias aos interesses mútuos e garantias 

recíprocas, entre a Companhia e o depositante (Norma OP-021 – 

Cadastro de Cliente para Armazenagem). 

Não implementada 

Evidenciar por escrito o 

recebimento e a 

conferência da 

mercadoria 

 

Recomendamos doravante que seja adotada a prática de evidenciar 

o recebimento da mercadoria por meio do visto do responsável e 

data do recebimento na nota fiscal visando o fortalecimento do 

controle interno.  

 

Não implementada 

Eliminar os documentos 

antigos mantidos na 

Unidade 

Recomendamos que sejam tomadas as providências necessárias para 

o descarte dos documentos supracitados, em conformidade com a 

Norma Interna, visto que o tempo de arquivo decorrido permite a 

sua incineração (NORMA – AD-010 B, item 5 – Disposições Gerais). 

Não implementada 

Investigar e regularizar 

as inconsistências 

apresentadas no relatório 

de contas a receber. 

Recomendamos que o Gestor da Unidade efetue a regularização dos 

saldos credores, por meio da devolução do valor ao depositante ou a 

compensação com os faturamentos dos meses subsequentes. 

 

Não implementada 
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Nº RELATÓRIO ESCOPO  CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 
ESTÁGIO 

IMPLEMENTAÇÃO 

RE PA 027 12 16  SELIC – Seção de 

Licitações 

 

“Análise dos processos 

licitatórios ocorridos no 

período entre janeiro a 

novembro de 2016, 

conforme os preceitos 

legais que regulam as 

licitações realizadas pela 

CEAGESP.” 

 

Aprimorar os 

procedimentos para 

validação de documentos 

Recomendamos à SELIC aprimorar os procedimentos de análise 

documental, antes da homologação do certame, a fim de certificar 

do enquadramento dos licitantes ganhadores beneficiados como ME 

ou EPP, amparados pela Lei Complementar 123/06. Caso não haja 

profissional com conhecimento contábil necessário, solicitar apoio 

técnico ao DEFIC – Departamento Financeiro e Contábil. 

 

Não implementada 

RE PA 028 12 16  SEAGE – Seção de 

Elaboração e Apoio à 

Gestão de Contratos 

 

“Análise dos processos 

licitatórios ocorridos no 

período entre janeiro a 

novembro de 2016, 

conforme os preceitos  

legais que regulam as 

licitações realizadas pela 

CEAGESP.” 

Cumprir o prazo legal 

para publicação do 

instrumento de contrato 

Recomendamos à SEAGE adequar os procedimentos internos 

objetivando cumprir o prazo legal para as publicações dos 

instrumentos contratuais conforme o disposto no art. 61º, § único, da 

Lei Federal 8.666/93. 

Destacamos que a Lei 8.666/93 era legislação vigente à época de 

nossos trabalhos. Tão logo a Cia. se adequar à Lei 13.303/16 há 

necessidade de previsão deste dispositivo – publicação do contrato. 

 

Não implementada 
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CONSOLIDADO: 
 

RECOMENDAÇÕES ANO 

ESTÁGIO QUANTIDADE 

Implementada 86 

Parcialmente implementada 25 

Não implementada  21 

Total 132 

 

Nota: (a) A Coordenadoria de Auditoria mantém arquivado nas pastas (papéis de trabalho) o acompanhamento das respostas das áreas auditadas. 
   
Este é o relatório. 
 

São Paulo, 30 de dezembro de 2016. 
 
 
 
 

ADINILTON INFANTI RODRIGUES LORETO 
Coordenador da Auditoria Interna 
C.P.F: 132.754.248-07 
C.R.C: 1SP196696/O-0  


