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AUDITORIA INTERNA DA COSAMA 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

No cumprimento de sua missão é de competência da Controladoria Interna, setor instituído a partir da 

Portaria nº 074/2019-PRESI, desenvolver e coordenar o funcionamento do sistema de controle interno, mediante o 

acompanhamento e auditoria da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Companhia 

de Saneamento do Amazonas - COSAMA. 

Destacamos as atividades desempenhadas pela Auditoria Interna no ano de 2019 no exame da 

conformidade dos processos administrativos, sejam de pagamentos realizados, licitações e contratos, prestações de 

contas de funcionários que receberam recursos à título de adiantamentos ou diárias de viagens, auditoria das 

conciliações bancárias e balancetes contábeis da COSAMA, auditoria de folhas de  pagamento e  encargos, análise 

de  contratos administrativos para posterior assinatura do  Ordenador de  Despesas, assim como emissão de parecer 

e notas técnicas dos  processos administrativos encaminhados a Auditoria Interna, bem como qualquer outra 

demanda suscitada pela  Presidência e Diretorias. Visa avaliar de forma sistêmica áreas consideradas relevantes 

para as atividades desenvolvidas pela Companhia, objetivando identificar possíveis falhas nos procedimentos, bem 

como apresentando recomendações de atualização em suas rotinas com o objetivo de orientar o aperfeiçoamento 

do controle e acompanhamento das atividades desempenhadas por cada gerência, assim, trabalhando em parceria 

com as Diretorias Administrativo-Financeira no controle dos processos. 

Quanto aos benefícios resultantes das ações de controle exercido pelo Controle Interno, esses são, em boa 

parte, de difícil mensuração financeira e advém da própria expectativa do controle, da prevenção do desperdício ou 

do prejuízo, da melhor alocação de recursos, da sugestão de aprimoramento de procedimentos internos. Alguns 

resultados, entretanto, são passíveis de mensuração, tendentes, inclusive, a gerar benefícios por tempo 

indeterminado. 

 

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2019 
 

 Fluxogramas e Organogramas 

Elaboração e aplicação de organogramas e fluxos processuais a fim de dinamizar e dar mais agilidade nos 
trâmites administrativos dentro da Companhia, entendo as necessidades de cada gerência. 

 Normas Executivas 

Revisão e atualização das Normas Executivas vigentes, a fim de colocá-las em consonância com as 
legislações atuais e com as necessidades e dinâmica da nova gestão da Companhia. 

 Passagens e Diárias 

Criação e acompanhamento de controles referentes à concessão de passagens e diárias, tendo em vista a 
missão da nova diretoria da Companhia em resgatar os sistemas de distribuição de água do interior do Estado. Os novos 
controles permitem um panorama mais fidedigno do deslocamento dos colaboradores, dispêndio de valores e respectivas 
prestações de contas.  

 Prestações de Contas 
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Análise dos processos de prestações de contas de diárias e viagens dos colaboradores, do fundo fixo 
concedido às agências do interior e de adiantamentos especiais concedidos a despesas imediatas de pequeno vulto, 
sugerindo aos Ordenadores de Despesa pela aprovação ou reprovação das contas em questão. No período de maio até 
dezembro/2019, foram analisados aproximadamente 500 (quinhentos) processos de prestações de contas. 

 Pagamentos 

Revisão dos processos de pagamentos realizados à fornecedores em todo o período de 2019, analisando a 
conformidade documental, bem como se os procedimentos e trâmites processuais foram respeitados. Foi instituído que 
a partir de novembro/2019 os pagamentos serão realizados semanalmente e os Ordenadores de Despesas autorizarão 
os mesmos após manifestação do Controle Interno. 

 Contratos e Licitações 

Revisão dos processos licitatórios realizados no período de 2019, compreendendo os pregões presenciais e 
eletrônicos, dispensas e inexigibilidades de licitação, bem como as compras diretas. A partir de setembro/2019, 
instituímos que os processos de contratação ou aquisição que sobreporem o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
deverão conter parecer desta Auditoria Interna atestando a conformidade processual. 

 Visitas in loco 

Durante o exercício de 2019, a Auditoria Interna realizou visitas em 12 (doze) das 14 (quatorze) agências 
onde a Companhia atua. Essas visitas tiveram caráter de orientação aos colaboradores no âmbito administrativo e de 
gestão financeira, bem como tiveram caráter de auditoria de conformidade, onde foram levantados pontos de melhoria 
nas áreas administrativas, de cobrança e arrecadação, área operacional e recursos humanos. As visitas originaram 12 
(doze) relatórios individuais de cada município que deram suporte a decisões e deliberações da Diretoria Executiva da 
Companhia. 

 RH (13º e vale alimentação) 

Durante o exercício, o Controle Interno atuou na conformidade dos valores pagos a título de 13º salário aos 
colaboradores, bem como do vale alimentação aos funcionários que possuem esse benefício. O procedimento deu 
suporte e conforto à Diretoria na segurança das informações e dos valores a serem pagos. 

 Sindicâncias 

No exercício de 2019 foram abertos 05 (cinco) processos de sindicância com objetivo de apurar fatos ou 
situações que possam ter gerado danos à Companhia. A partir dos resultados alcançados, 01 (uma) sindicância gerou 
na abertura de Processo Administrativo Disciplinar – PAD. 

 

PLANO DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM 2020 
 

Após o primeiro ano da instituição do Controle Interno na Companhia de Saneamento do Amazonas, os 

resultados obtidos se mostraram satisfatórios, em virtude disso as seguintes matrizes de controle tendem a ser 

replicadas para o exercício de 2020. 

 
 Fluxogramas 
 Normas Executivas 
 Organograma 
 Passagens e Diárias 
 Pagamentos 
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 Licitações 
 Visitas in loco 
 Recursos Humanos 
 Prestações de Contas 
 Sindicâncias 

Salientamos ainda que é parte do nosso planejamento para 2020, a utilização de ferramentas de Business 

Intelligence a fim de automatizar os processos de controle e geração de relatórios com indicadores que auxiliarão 

as tomadas de decisão da Diretoria Executiva. O protótipo desse planejamento foi desenvolvido a partir de relatórios 

que demonstram as despesas das agências da COSAMA no interior, elencando as informações de maneira hábil e 

de visual de fácil compreensão aos usuários. 

Portanto, considerando a ordenação de 03 (três) Diretores e a mudança de alguns gestores no decorrer do 

período, esta Auditoria Interna atuou de forma mais intensa junto as atividades desenvolvidas por esses 

departamentos visando um maior acompanhamento das funções executadas, visando a incorporação da filosofia de 

trabalho desenvolvido pela Companhia. 

Os instrumentos de fiscalização adotados pela Controladoria Interna no ano de 2019 foram 

acompanhamento, auditoria e inspeção. A maior parte das atividades de auditoria realizadas pelo Controle Interno 

são auditorias de conformidade, onde se observou principalmente os critérios da transparência, economicidade, 

eficiência, celeridade e efetividade no andamento das atividades realizadas por parte dos departamentos.  

Diante do exposto, no que se refere à legalidade dos  atos de gestão orçamentária, financeira e  patrimonial 

no que  diz  respeito às contas da COSAMA, durante o  exercício de 2019, representa, adequadamente, em seus 

valores relevantes, de  acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados, 

obedecendo aos  princípios administração pública e em consonância com os dispositivos e limites impostos pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

Manaus, 08 de janeiro de 2020. 

 

 

Antônio Magalhães 
Chefe da Auditoria Interna da COSAMA 

 


