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APRESENTAÇÃO
O propósito da Auditoria Interna da Copel é prestar serviços de avaliação e consultoria
com o objetivo de adicionar valor e contribuir para o alcance dos objetivos
organizacionais, através da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada
visando melhoria da eficácia dos processos, do gerenciamento de riscos, dos controles
internos e da governança corporativa, fornecendo informações para contribuir com o
processo decisório nos diversos níveis hierárquicos da Companhia.
Na Copel a Auditoria Interna está vinculada ao Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
e ao Conselho de Administração da Companhia – CAD, alinhada às regulamentações e
às melhores práticas de governança corporativa. A função de Auditoria Interna existe
desde 01.05.1963, criada pelo então presidente Pedro Viriato Parigot de Souza e pelos
diretores Mauricio Schulman (Diretor Técnico), Gabriel A.H. Neiva de Lima (Diretor
Administrativo) e Olavo Pereira de Oliveira (Diretor).
Como uma boa prática, e com formalização anual registrada a partir de 1999, a
Auditoria Interna da Copel vem elaborando e aprimorando os seus Relatórios Anuais
de Atividades com o objetivo de reportar de forma consolidada para a Alta
Administração da Companhia as principais atividades realizadas, bem como sua
divulgação no sítio eletrônico da empresa de forma permanente e cumulativa,
considerando o disposto no art. 13, inciso X do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro
de 2016, que regulamenta a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 (Lei das Estatais),
assegurada a proteção das informações sigilosas e das informações pessoais, nos
termos do art. 6º, caput, inciso III, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Em linha com o Regulamento da Auditoria Interna, apresentamos sinteticamente os
trabalhos realizados em 2019, constantes do Plano de Trabalhos da Auditoria Interna
e aqueles que foram realizados em decorrência de solicitações da Alta Administração
e/ou denúncias recebidas, cumprindo o compromisso de realizar a condução das
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atividades em consonância com o referencial estratégico da Companhia, as Normas e
Orientações – Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IPPF1), emanadas pelo
The Institute of Internal Auditors - (IIA), o Código de Conduta da Copel e o Código de
Ética do IIA.
Por fim, expressamos nossos agradecimentos a todos os colaboradores da Auditoria
Interna,

pelo

apoio

e

comprometimento

no

desenvolvimento

das

atividades,

notadamente das exigências requeridas pelos trabalhos para atendimento aos
requisitos legais, bem como aos colaboradores das áreas auditadas, sem os quais não
seria possível atingir os resultados apresentados.

Curitiba, 17 de junho de 2020.

Haroldo Moleta
Superintendente da Auditoria Interna no período de 12.07.2019 a 18.06.2020

Marília A. Bassan Franco da Rocha
Superintendente da Auditoria Interna a partir de 19.06.2020

1

International Professional Practices Framework – IPPF
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1. OBJETIVO GERAL DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
O objetivo geral deste relatório é reportar de forma consolidada para a Alta
Administração da Copel e para as demais partes interessadas, as principais atividades
e resultados atingidos pela Auditoria Interna no ano de 2019, atendendo ao disposto
no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, que regulamenta a Lei nº 13.303,
de 30 de junho de 2016, que por sua vez dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no tocante ao seguinte artigo:
Art. 13. As empresas estatais deverão observar os seguintes requisitos
mínimos de transparência:
...
X - Divulgação, em local de fácil acesso ao público em geral, dos Relatórios
Anuais de Atividades de Auditoria Interna - RAINT, assegurada a proteção das
informações sigilosas e das informações pessoais, nos termos do art. 6º,
caput, inciso III, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
...
§

5º

Os

documentos

resultantes

do

cumprimento

dos

requisitos

de

transparência constantes dos incisos I ao X do caput deverão ser divulgados
no sítio eletrônico da empresa de forma permanente e cumulativa.

Considerando como período de abrangência o exercício de 2019, os objetivos
específicos deste relatório são apresentar:

a) as atribuições da Auditoria Interna;
b) a forma de atuação da Auditoria Interna;
c) a estrutura da Auditoria Interna;
d) a execução do Plano de Trabalhos da Auditoria Interna de 2019;
e) a avaliação do nível de atendimento das recomendações da Auditoria;
f) um resumo dos testes de efetividade dos controles internos; e
g) os benefícios decorrentes da função Auditoria Interna para a Copel.
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2. ATRIBUIÇÕES DA AUDITORIA INTERNA EM 2019
A seguir estão descritas as principais atribuições da Auditoria Interna, conforme
Norma de Organização Copel – NOC:


Desenvolver e executar o plano anual de auditoria da Companhia, abrangendo a
corporação Copel, suas subsidiárias integrais e participações;



Executar trabalhos de avaliação e consultoria, mediante solicitações recebidas do
Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Diretores;



Avaliar os procedimentos e controles, com plena liberdade de acesso a pessoas,
registros, arquivos, documentos, bens e valores;



Avaliar e monitorar a eficiência e a eficácia do sistema de Gestão Integrada de
Riscos Corporativos da organização;



Assessorar a Diretoria de Finanças e de Relações com Investidores – DFI e as
demais áreas responsáveis na avaliação da efetividade dos controles internos;



Avaliar os processos de gestão de riscos, de controles internos e de governança
corporativa da Fundação Copel de Previdência e Assistência Social;



Verificar e validar as evidências a serem enviadas ao questionário do Índice de
Sustentabilidade - ISE da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA;



Investigar fraudes envolvendo atividades, propriedades e empregados da
Companhia, em consonância com as normativas de disciplina funcional vigentes;



Investigar, se necessário, denúncias recebidas do Canal de Comunicação
Confidencial, Ouvidoria da Copel e do Estado do Paraná e dos demais canais da
Copel de recebimento de comunicações internas e externas;



Prestar apoio ao Conselho Fiscal, Auditoria Externa e entidades fiscalizadoras,
quando solicitado;



Prestar serviços de avaliação e consultoria a empresas e/ou entidades parceiras
da Copel, quando solicitado.

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT – Ciclo 2019

Página 6 de 40

Assinado por: Marilia Azevedo Bassan Franco da Rocha em 15/07/2020 15:37, Haroldo Moleta em 17/07/2020 08:50. Inserido ao protocolo 16.735.824-1 por: Margareth
Blaskievicz em: 15/07/2020 15:22. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no
endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 6680f6dd342bbc73520939be7b133f4d.

11
3

3. FORMA DE ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA EM 2019
Em termos operacionais, o principal instrumento que rege a forma de atuação da
função auditoria interna na Copel é o Regulamento da Auditoria Interna e está em
consonância com a atualização das Normas Internacionais para Prática Profissional da
Auditoria Interna (International Professional Practices Framework - IPPF), do The
Institute of Internal Auditors – IIA, representado no Brasil pelo IIA Brasil.
A Estrutura Internacional de Práticas Profissionais é a base conceitual que organiza as
informações oficiais promulgadas pelo The Institute of Internal Auditors – IIA,
fornecendo aos profissionais de auditoria interna do mundo os métodos organizados
no IPPF, como as orientações mandatórias e as recomendadas.
A atuação da Auditoria Interna possui como missão aumentar e proteger o valor
organizacional,

fornecendo

avaliação,

assessoria/consultoria

e

conhecimentos

objetivos baseados em riscos.
Assim como a estrutura utilizada para avaliar os controles internos (The Committee of
Sponsoring Organization’s of the Treadway Commission – COSO, Framework 2013) a
função Auditoria Interna passa a explicitar os seus Princípios Fundamentais para a
Prática Profissional de Auditoria Interna. Além da missão da Auditoria Interna, e os
princípios apresentados no código de ética do IIA, os trabalhos também são
desenvolvidos seguindo os princípios fundamentais da profissão. Estes princípios,
vistos como um todo, buscam a eficácia da auditoria interna. Para uma função de
auditoria interna ser considerada eficaz, todos os princípios devem estar presentes e
atuantes. Na Copel a função Auditoria Interna está alinhada com os princípios:
i.

Demonstrar integridade.

ii.

Demonstrar competência e zelo profissional devido.

iii.

Ser objetiva e livre de influências indevidas (independente).

iv.

Estar alinhada com as estratégias, objetivos e riscos da organização.

v.

Estar apropriadamente posicionada e adequadamente equipada.
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vi.

Demonstrar qualidade e melhoria contínua.

vii.

Comunicar-se com eficácia.

viii.

Prestar avaliações com base em riscos.

ix.

Ser perspicaz, proativa e focada no futuro.

x.

Promover a melhoria organizacional.

Afora estes princípios, é importante destacar que o Código de Conduta da Copel é o
instrumento orientador dos atos de todas as pessoas que exercem atividades em
nome

da

Copel

e

de

suas

integrais

e

controladas.

Cabe

aos

empregados

(independente da sua função ou posição hierárquica), administradores (membros
do Conselho de Administração e Diretoria Executiva), membros do Conselho Fiscal,
estagiários, fornecedores, prestadores de serviços e terceirizados as responsabilidades
de se reger por suas disposições e de aplicar, em seu âmbito de atuação, seu
conteúdo, além de promover sua divulgação, seu entendimento e sua internalização.
Ou seja, a Auditoria Interna atende ao código de conduta da Copel bem como atende
ao Código de Ética do IIA, este dispõe sobre os seguintes princípios:
a) Integridade: A integridade dos auditores internos estabelece crédito e desta
forma fornece a base para a confiabilidade atribuída a seus julgamentos.
b) Objetividade: Os auditores internos exibem o mais alto grau de objetividade
profissional na coleta, avaliação e comunicação de informações sobre a
atividade ou processo examinado. Os auditores internos efetuam uma avaliação
equilibrada de todas as circunstâncias relevantes e não são indevidamente
influenciados pelos interesses próprios ou de terceiros na formulação dos
julgamentos.
c) Confidencialidade: Os auditores internos respeitam o valor e a propriedade
das informações que recebem e não divulgam informações sem a autorização
apropriada, a não ser em caso de obrigação legal ou profissional de assim
procederem.
d) Competência: Os auditores internos aplicam o conhecimento, habilidades e
experiência necessárias na execução dos serviços de auditoria interna.
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Ainda como forma de atuação, a Auditoria Interna adota o Manual de Procedimentos,
documento de uso exclusivamente interno, com enfoque operacional e metodológico
no auxílio das atividades operacionais durante a execução dos trabalhos, de modo a
propiciar uma premissa do comportamento esperado dos auditores, detalhar o
processo de auditoria interna na Copel, e ainda, uniformizar os procedimentos da
equipe de auditoria. Este Manual de Procedimentos foi elaborado como forma de
manter as características essenciais de realização e apresentação dos resultados dos
trabalhos de auditoria, já sedimentadas pelos mais de cinquenta e cinco anos de
existência desta atividade na Copel.
E para a realização de testes de efetividade dos controles internos relacionados à Lei
Sarbanes Oxley – SOX, a Auditoria Interna da Copel elaborou e revisa anualmente um
Guia de Testes SOX, que segue a metodologia do Framework 2013 do The Committee
of Sponsoring Organization’s of the Treadway Commission – COSO 2013 e as
orientações do Public Company Accounting Oversight Board – PCAOB. Este documento
contém as orientações operacionais e de uso interno, exclusivo para a utilização na
realização da avaliação da efetividade dos controles internos.

4. ESTRUTURA E EQUIPE DA AUDITORIA INTERNA EM 2019
A

Auditoria

Interna

da

Copel

está

vinculada

diretamente

ao

Conselho

de

Administração o que pode ser comprovado pelo Estatuto Social da Copel, onde é
definido a aprovação do Plano de trabalhos da Auditoria Interna pelo Conselho de
Administração e define que compete ao Conselho de Administração nomear e
destituir, após recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, o titular da Auditoria
Interna.
Em dezembro de 2019 a vinculação da Auditoria Interna na estrutura da Companhia é
a seguinte:
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O Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, é um colegiado composto por cinco membros
do Conselho de Administração – CAD, e que possui as seguinte atribuições e
competências, definidas no Regimento Interno do CAE, em relação à função Auditoria
Interna:
i.

revisar, juntamente com as diretorias, a Auditoria Interna e a empresa de
auditoria independente, o escopo, o planejamento dos trabalhos e o quadro de
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pessoal a ser alocado para a realização de seus trabalhos, orçamento, as
responsabilidades e a qualificação dos empregados da Auditoria Interna;
ii.

fiscalizar

a

atuação,

a

organização,

o

planejamento,

os

resultados,

o

orçamento, as responsabilidades e a qualificação dos empregados da Auditoria
Interna;
iii.

recomendar a nomeação e/ou substituição do titular da Auditoria Interna para o
Conselho de Administração;

iv.

supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de
auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras;

v.

aprovar o Plano de Trabalhos Plurianual da Auditoria Interna, inclusive suas
alterações, quando necessário;

vi.

revisar, ao menos uma vez ao ano, o desempenho do titular da Auditoria
Interna, bem como concordar com a sua remuneração e respectivos benefícios;

vii.

analisar, a partir de reporte direto do titular da Auditoria Interna, as situações
em que se suspeite da existência de riscos inaceitáveis relacionados a
quaisquer atividades da Companhia, definindo o tratamento do assunto no
âmbito do Comitê e reportando o risco ao Conselho de Administração para
conhecimento e providências.

Para o ciclo de trabalhos realizados em 2019, a Auditoria Interna esteve estruturada
em três Coordenadorias, conforme a seguir:

Auditoria Interna

Coordenadoria de
Auditoria Contábil
CACO

Coordenadoria de
Auditoria de Processos
Internos

Coordenadoria de
Auditoria de Assuntos
Especiais

CAPI

CAAE

As principais atribuições das Coordenadorias, de forma resumida, são as seguintes:
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Coordenadoria de Auditoria Contábil
CACO
Coordenar as atividades de avaliação e
consultoria
dos
processos
de
gerenciamento de riscos, controles
internos e governança corporativa
relacionados às atividades contábeis e
de conformidade legal.

Coordenadoria de Auditoria de Processos
Internos
CAPI

Coordenadoria de Auditoria de Assuntos
Especiais
CAAE

Coordenar a execução de trabalhos de
auditoria de avaliação de processos, riscos
e controles internos relacionados às
principais atividades de negócios e de
suporte da Companhia.

Coordenar a execução de trabalhos
especiais de avaliação e consultoria
solicitados pela alta administração;
apuração, prevenção e detecção de
fraudes e auditoria de sistemas e de
segurança da informação.

A composição das equipes de auditores para a realização dos trabalhos, sempre que
necessário, ocorreu de forma matricial, com a alocação de profissionais de duas ou
mais Coordenadorias, buscando otimizar recursos e conhecimentos de acordo com os
objetivos de cada trabalho.
A equipe da Auditoria Interna, em 2019, contou com 22 colaboradores para a
realização dos trabalhos. A seguir apresentamos o currículo resumido da equipe da
Auditoria Interna:

FUNÇÃO

Superintendente
(a partir de
12.07.2019)

Gerente de
Departamento

NOME

ADMISSÃO
COPEL

FORMAÇÃO ACADÊMICA e CERTIFICAÇÕES

Tempo geral de
experiência (a)

02/06/2010

Ciências Econômicas.
Direito – OAB 89122 PR.
MBA Auditoria Integral.
Extensão em fraudes corporativas (FESP/Mackenzie –
2018/2019).
Formação de gestores pela Fundação Dom Cabral –
FDC

29 anos

Ademilson
Rodrigues Dos 10/11/2008
Santos

Ciências Contábeis.
MBA em Controladoria e Contabilidade Societária.
MBA em Liderança e Gestão.
Mestrado em Contabilidade com ênfase em finanças e
contabilidade gerencial.
Formação de Conselheiros pela Fundação Dom Cabral
– FDC, modalidades Conselho de Administração e
Conselho Fiscal.
Certificação Academia do sistema SAP – módulo
Financeiro.

21 anos

Haroldo
Moleta
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FUNÇÃO

NOME

ADMISSÃO
COPEL

FORMAÇÃO ACADÊMICA e CERTIFICAÇÕES

Tempo geral de
experiência (a)

Gerente de
Departamento

Fabiano Luft
01/02/1994
Chudzikiewicz

Ciências Econômicas.
Direito – OAB 48634 PR
Pós-graduação em Matemática.
MBA Executivo em Administração - Setor Elétrico.

27 anos

Gerente de
Departamento
(até 18.12.2019)

Margarete
Maria
Freiberger
Hellmann

01/09/2008

Ciências Contábeis e MBA em Controladoria
Empresarial.

30 anos

Gerente de
Departamento
(a partir de
18.12.2019)

Odenir de
Oliveira
Nepomuceno

01/08/2006

Ciências Contábeis.
Especialização em Auditoria Interna e Controladoria de
Gestão.
Curso de extensão em fraudes corporativas
(FESP/Mackenzie – 2018/2019).

35 anos

Auditora Interna

Carmen Lucia
06/10/1997
Portes Simões

Administração de Empresas.
Especialização em Administração Empresas.
Especialização em Gestão de Empreendimentos
Imobiliários.

24 anos

Auditor Interno
(até 01.06.2020)

Cicero
Augusto
Fonseca de
Lima

Engenharia Industrial Elétrica.
Especialização em Teleinformática e Redes de
Computadores.
MBA Auditoria Governamental.

35 anos

Auditora Interna

Marlene
13/10/2008
Batista Ferreira

Ciências Contábeis.
MBA em Gestão Comercial do Setor de Energia.
Especialização em Controladoria.

29 anos

Auditor Interno

José Antenor
10/11/2008
Rauen

Ciências Contábeis.
MBA em Gestão de Pessoas.

36 anos

Auditor Interno

Luiz Cláudio
Paitax

10/06/2010

Administração de Empresas e Especialização em
Gestão Empresarial. E MBA Auditoria Governamental.

37 anos

Auditor Interno

Gustavo
Elysio
Namizaki

01/12/2008

Ciências Econômicas.
Mestrado em Economia.
MBA em Liderança com ênfase em Gestão.
MBA do Setor Elétrico.

11 anos

Auditora Interna

Clarice Dib
Belomo

10/06/2010

Arquitetura e Urbanismo.
Especialização em gestão de pessoas.

09 anos

Auditor Interno

Daniel Kendy
Kuvada

02/07/2010

Educação Física.
Especialização em Controladoria.
MBA Auditoria Governamental.

14 anos

13/10/1998
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FUNÇÃO

Auditora Interna

Auditora Interna

FORMAÇÃO ACADÊMICA e CERTIFICAÇÕES

Tempo geral de
experiência (a)

Miris Thelma
T. do
01/03/2007
Nascimento (b)

Ciências Contábeis e Direito – OAB 57440 PR
Especialização em Contabilidade Gerencial e Auditoria.
Especialização em Direito Tributário e Processo
Tributário.
MBA em Gestão Estratégica de Negócios.

30 anos

Jane Kitani

01/12/2003

Direito - OAB 39115 PR
Pós graduação em Direito Administrativo e Direito
Socioambiental.
MBA em Liderança com Ênfase em Gestão.

20 anos

09 anos

24 anos

NOME

ADMISSÃO
COPEL

Auditor Interno

Anderson
Queiroz Lino

02/10/2010

Administração de Empresas.
Especialização em Direito Internacional e Econômico.
MBA em Gestão de Recursos Humanos.
MBA em Auditoria Integral.
Certificação na Academia do sistema SAP – módulo
Financeiro.

Auditora Interna

Carlana
Roberta S. Dos 14/12/2011
Santos

Administração de Empresas.
Especialização em Gestão por processos de negócio.
Curso de extensão em fraudes corporativas
(FESP/Mackenzie – 2018/2019).

Auditora Interna

Gabrielle
Tosin Soares

11/11/2016

Apoio Técnico
Administrativo

Margareth
Blaskievicz

15/09/2008

Administração de Empresas.

Engenharia Agronômica.

17 anos

11 anos

Apoio Técnico
Administrativo

Vagner André
05/05/2010
Borges

Tecnólogo em Automação Industrial.
Certificação na Academia do sistema SAP – módulo
Financeiro.
Bacharel em Ciências Contábeis (cursando o último ano)

Apoio Técnico
Administrativo

Alessandro
Tesch

Técnico em Processamento de Dados.
Cursando bacharelado em Administração de Empresas
Em andamento curso de Tecnólogo em Gestão de
Tecnologia da Informação.

02/09/2010

03 anos

a

(a) O tempo geral de experiência é a soma dos anos de trabalho do empregado, sem considerar exclusivamente
a atuação na Copel ou mesmo em auditoria interna.

(b) Empregada cedida para a Compagas, a partir de 18.12.2019, visando à implementação de Auditoria Interna
naquela controlada.

A Auditoria Interna contou com o apoio de consultoria (Pricewaterhousecoopers),
contratada em junho de 2016, cujo contrato está em seu 4° aditivo e terá vencimento
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em junho de 2020, o que representou um incremento de cerca de 9.200 horas de
trabalho incorridas no exercício de 2019.

5. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE
Na Auditoria Interna foram realizadas ações de capacitação com toda a equipe no que
tange a metodologia e padronização nos trabalhos de auditoria e realização de testes
de efetividade dos controles internos, por ocasião do início da etapa de auditoria dos
controles internos, na divulgação da revisão do Manual de Procedimentos da Auditoria
Interna e atualização do Guia de Testes dos controles internos (em outubro/2019).
Adicionalmente, foram promovidas internamente na auditoria Sessões de Atualização
Técnica – SATs, ministradas pelos próprios empregados da equipe, nas quais são
tratados temas como: gestão de riscos corporativos, fraudes, processos críticos, entre
outros.
Os gerentes da Auditoria Interna participaram, em setembro de 2019, do 39°
CONBRAI – Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, principal evento do país com
foco na profissão. Para 2019, o tema abordado foi “Tecnologia e inovação para a
auditoria interna” e foi discutida a necessidade de que o auditor esteja envolvido na
construção, aplicação, gestão e controle dos sistemas de inteligência artificial de
forma a se certificar de que realmente foram concebidos adequadamente para
encontrar probabilidades de erros, falhas e fraudes.
Outro destaque em 2019, foi a participação de auditores no Seminário Nacional sobre
“Técnicas Especiais de Investigação em Lavagem de Dinheiro”, promovido pelo
Ministério Público do Paraná, no qual foram debatidas técnicas especiais de
investigação no âmbito da lavagem capital, abordando seus aspectos teóricos e suas
dificuldades práticas.
Os auditores internos da Copel são incentivados a participar das reuniões trimestrais
do Grupo dos Auditores Internos do Paraná – GAIP. Este grupo, formado por
profissionais de auditoria de mais de 40 empresas com sede no Paraná, tem por
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objetivo estimular a troca de experiências e informações relacionadas com o trabalho
de auditoria interna e áreas correlatas visando difundir as melhores práticas entre as
empresas do Paraná, e por consequência, contribuir para o avanço da função auditoria
interna nas empresas.
Outros treinamentos realizados (pelo menos por um auditor da equipe):
a) Extensão em Fraudes Corporativas;
b) 4º Seminário de Finanças e Governança Corporativa;
c) Audite - Seminário de Auditoria no Setor Elétrico;
d) Seminário de Combate a Fraude e Corrupção e Superfaturamento em Obras
Públicas;
e) Congresso Nacional Sobre Macrocriminalidade e Combate à Corrupção;
f) III Reunião da Rede Paranaense de Compliance – 2019;
g) Seminário Nacional "Técnicas Especiais de Investigação em Lavagem de
Dinheiro";
h) LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados;
i) Reunião da Rede Paranaense de Compliance;
j) Fórum Interacional de Segurança Cibernética – FIEP;
k) Curso em Gestão de Custos;
l) Programa Gerenciamento de auditoria.
Também estão sendo realizados continuamente, cursos realizados visando implantar a
automatização em processos na Auditoria Interna, através da ferramenta ACL
Analytics, como “noções básicas em Analytics; analisando dados; fundamentos da
análise de dados; importando e preparando dados, além de outros, objetivando a
racionalização e otimização das atividades.

Foram investidas em capacitação da equipe de Auditoria Interna mais de 2.400 horas,
considerando os treinamentos externos (cursos, palestras e MBA) e internos
(Workshop, Ensino à Distância – EAD e auto estudo).
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6. PROGRAMA DE QUALIDADE – CERTIFICAÇÃO DA AUDITORIA
Adotando a premissa de que todos os trabalhos devem ser realizados com a mais alta
qualidade, a Auditoria Interna da Copel obteve a certificação internacional da
avaliação da Qualidade do Departamento de Auditoria Interna em 10.03.2019, emitido
pelo IIA (The Institute of Internal Auditors). Trata-se de uma certificação que verifica
a conformidade da função de Auditoria Interna (AI) às normas definidas na Estrutura
Internacional

de

Práticas

Profissionais

(International

Professional

Practices

Framework – IPPF).
A obtenção da certificação internacional da Auditoria Interna criou um marco histórico
desde a sua criação (em 1963) e deu um passo importante para o atingimento da sua
missão e visão, pois a Auditoria Interna da Copel é a primeira estatal do setor elétrico
a obter tal certificação.
Por fim, além das oportunidades de melhorias implementadas no processo de
certificação internacional, continuamos realizando uma série de debates e discussões
internas e com terceiros de modo a identificar e/ou potencializar ainda mais as
melhorias dos nossos processos.

7. EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS – 2019
Na priorização para a realização dos trabalhos em 2019 foram considerados:
a) O Planejamento Estratégico, as Diretrizes do Conselho de Administração e as
principais preocupações levantadas junto à Alta Administração;
b) Os riscos catalogados e analisados pela Auditoria Interna, os riscos dos
processos da Companhia, e o portfólio de riscos avaliados/catalogados em 2019
como críticos, altos e médios pela Coordenação de Integridade Corporativa;
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c) A obrigatoriedade legal expressa na Lei Sarbanes Oxley – SOX e Lei Federal
13.303/2016, art. 9º, § 3º, inciso II, que estabelece que a auditoria interna
tem o dever de aferir a adequação do controle interno.
Apresentamos no quadro a seguir a alocação das horas nas empresas, categorias dos
trabalhos previstos e a carga horária estimada em 2019:
CATEGORIAS
EMPRESAS
Copel Holding
Copel Distribuição
Copel Geração e Transmissão
Copel Telecomunicações
Copel Comercialização
UEGA
SPEs (Eólicas)
Compagás
Fundação Copel
ELEJOR
Coligadas
SPE Mata de Santa Genebra
Total Geral

Controles Internos
2.953
1.619
1.422
928
336
1.346
99
912
655
10.270

Planejados

Especiais

1.455
1.003
2.421
1.041
1.449
114
291
114
940
114
500
500
9.942

2.730
3.549
728
1.729
91
273
9.100

Consultoria
829
631
809
440
155
389
3.253

Total Geral
(%)
2019
7.967 24,46%
6.802 20,89%
5.380 16,52%
4.138 12,71%
2.031
6,24%
1.460
4,48%
1.052
3,23%
1.026
3,15%
940
2,89%
769
2,36%
500
1,54%
500
1,54%
32.565 100,00%

*CONTROLES INTERNOS:
Testes de efetividade dos controles internos em atendimento à SOX e Lei das Estatais.
**PLANEJADOS:
Trabalhos de auditoria baseada em riscos, de enfoque preventivo.
*** SOLICITADOS:
Trabalhos de auditoria decorrentes de solicitação da Administração (Diretorias ou Conselhos) ou de denúncias
recebidas
*** CONSULTORIA:
Trabalhos de auditoria decorrentes de solicitação da Administração (Diretorias ou Conselhos)
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Apresentamos no gráfico a seguir a posição geral dos trabalhos previstos/realizados
do PAINT de 2019:

Em razão da dedicação da equipe a trabalhos solicitados pela Diretoria e Denúncias,
no que tange aos trabalhos de categoria “Planejados” não foi atingida a meta,
conforme demonstrado. Para os trabalhos não realizados será analisada a inclusão no
Plano de Trabalho de 2020.
No exercício de 2019 as análises da auditoria interna estiveram voltadas à avaliação
dos planos de ação, planos de contingência, consistência dos indicadores e controles
internos relacionados aos riscos estratégicos, compliance e para a adequação à Lei
13.303/2016, no que tange ao dever de aferir o controle interno.
Em 2019 foram concluídos os trabalhos referentes ao 2º. ciclo de testes de efetividade
dos controles internos chaves, referentes às demonstrações financeiras de 2018, e a
partir do 2° trimestre de 2019, foi realizado um novo ciclo de testes de efetividade
destes controles internos.
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Os exames de auditoria realizados em 2019 permearam pelos processos auditáveis
como demonstrado a seguir:

PROCESSOS AUDITÁVEIS
Atender obrigação tributária e fiscal

Comercializar produtos e serviços

Expandir negócios e gerenciar empresas controladas,
coligadas e patrocinadas

Prover e manter infraestrutura de distribuição de
energia
Prover e manter infraestrutura de geração de
energia
Prover e manter infraestrutura de transmissão de
energia
Prover e manter infraestrutura de
telecomunicações

Monitorar e avaliar controles internos
Gerenciar fechamento contábil e prover
demonstrações contábeis
Gerenciar folha de pagamento
Gerenciar imagem e relacionamento com partes
interessadas

Prover grandezas para faturamento

Gerenciar inadimplência

Prover e manter Infraestrutura de TI

Gerenciar licenciamento e autorizações ambientais

Prover suporte econômico financeiro e gerenciar
recursos financeiros e gerenciar orçamento

Suprir materiais, obras e serviços

Prover suporte jurídico

No

Anexo

I

apresentamos

a

relação

dos

trabalhos

realizados

contendo

o

objetivo/escopo inicial de cada trabalho.
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8. AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DE
AUDITORIA
No que tange às recomendações emitidas pela Auditoria Interna, no exercício de
2019, com referência às respostas recebidas das áreas responsáveis, a situação até a
data de emissão deste relatório era a seguinte:

Recomendações da Auditoria Interna – Extrato quantitativo:
Emitidas em 2019

Respondidas em 2019

Respondidas em 2020

119

89

16

Pendente de
resposta
14

Pudemos confirmar que houve providências dos planos de ação em praticamente
todas as recomendações da auditoria. Apesar da resolução de pontos de auditoria, em
sua maioria, não permitir mensuração financeira direta do retorno para a Companhia,
concluímos que as fragilidades identificadas pela Auditoria Interna, no exercício de
2019, ratificam a eficácia e a efetividade da seleção das ações planejadas.
Depois de concluídos os planos de ação, de acordo com a avaliação de risco efetuada
pela equipe de auditores, a Auditoria Interna executou follow up dos pontos de
auditoria

emitidos,

confirmando

a

tomada

das

providências

informadas

nos

formulários de respostas, por meio de evidências coletadas e/ou visitas à área,
sempre que os riscos foram considerados médios ou altos. Para os riscos considerados
baixos, a Auditoria analisou a adequação da resposta e do plano de ação,
considerando satisfatória como resolução definitiva do problema.

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT – Ciclo 2019

Página 21 de 40

Assinado por: Marilia Azevedo Bassan Franco da Rocha em 15/07/2020 15:37, Haroldo Moleta em 17/07/2020 08:50. Inserido ao protocolo 16.735.824-1 por: Margareth
Blaskievicz em: 15/07/2020 15:22. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no
endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 6680f6dd342bbc73520939be7b133f4d.

26
3

9. TESTES DE EFETIVIDADE DOS CONTROLES INTERNOS
No que tange aos testes de efetividade dos controles internos, para atendimento à Lei
Sarbanes Oxley – SOX e Lei Federal 13.303/2016 (Lei das Estatais) os testes dos
controles internos chaves2 são executados considerando os temas, conforme
procedimentos internos sobre esta matéria. A seguir comentamos os principais
resultados dos exames dos controles internos.

9.1 CONTROLES INTERNOS - LEI SARBANES OXLEY
É solicitação da Securities and Exchange Commission – SEC que as companhias com
ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE3) informem no formulário 20 (ou
20-F4) qual é a estrutura utilizada para realizar a avaliação dos controles internos
sobre o reporte financeiro. A estrutura adotada na Copel para os controles internos foi
a do COSO5 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission –
framework 2013, atualizado em 2017) que, ao estabelecer as diretrizes sobre os
controles internos, aplica os conceitos das três linhas de defesa, atribuindo a
responsabilidade pelos testes de efetividade à Auditoria Interna.
Nossos exames consideraram os controles chaves, cadastrados no sistema SAP GRC
Process Control6, mapeados pela Coordenadoria de Controles Internos da Copel
(DRC/CIC/CCOI). Na conclusão dos ciclos de testes de 2018 e do ciclo de 2019 foi

Controles internos chaves: adotamos o conceito contido em orientações da Securities Exchange Commission – SEC; e do Public Company
Accounting Oversight Board (PCAOB): “É um controle cuja falha acarreta, pelo menos, uma razoável probabilidade de que um erro material nas
demonstrações financeiras não seria evitado ou detectado tempestivamente. Em outras palavras, é um controle que deve fornecer garantias
suficientes de que erros materiais nas demonstrações financeiras serão tempestivamente evitados ou detectados. ”
3 New York Stock Exchange
4 Formulário emitido pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission – SEC) que deve ser
submetido por todos os "emissores privados estrangeiros" com ações de patrimônio líquido listadas nas bolsas dos Estados Unidos.
5 COSO: Organização privada e sem fins lucrativos criada nos Estados Unidos da América – EUA – em 1985, e seus trabalhos visam desenvolver
estruturas para prevenir e evitar fraudes nos procedimentos e Processos internos das empresas. O framework adotado estabelece as diretrizes
sobre os controles internos, aplicando os conceitos das três linhas de defesa, atribuindo a responsabilidade pelos testes de efetividade à Auditoria
Interna.
6 Governance Risk and Compliance – GRC, Process Control – PC (SAP/GRC/PC). Base de dados para armazenamento da documentação dos
testes de desenho e de efetividade dos controles internos, por meio do sistema de gestão empresarial ERP/SAP.
2
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adotada a avaliação de deficiências no padrão PCAOB7, notadamente Auditing
Standard - AS nº 2201: An Audit of Internal Control Over Financial Reporting that is
Integrated with an Audit of Financial Statements, bem como o resultado da
metodologia

aplicada

pela

auditoria

independente

da

Copel,

Deloitte

Touche

Tohmatsu, considerando uma matriz por processo.
Para 2019 os testes foram executados em dois ciclos, considerando os controles
internos que deram suporte à divulgação dos informes trimestrais, sendo:


1º ciclo (testes de período intermediário - interim date) teve como período de
abrangência 01.01.2019 a 30.06.2019 (1º e 2º Informes Trimestrais –
ITRs/2019), totalizando 352 controles testados;



2º ciclo teve como período de abrangência 01.01.2019 a 31.12.2019 (os quatro
Informes Trimestrais – ITRs/2019), considerando os controles chaves não
testados no 1º. Ciclo, avaliados como necessários para atender às assertivas do
PCAOB e os riscos associados às Demonstrações Financeiras e, também, foram
executados procedimentos complementares como roll-forward e indagação para
os controles testados no 1º.Ciclo com resultado “passou” (eficazes) e follow-up
para os controles com resultado “falhou” (ineficazes), totalizando 640 controles
testados.

Os resultados finais sobre as avaliações são publicados em formulários específicos
com no 20-F de 2019:

9.2 CONTROLES INTERNOS - LEI 13.303/2016
Os trabalhos de avaliação da efetividade dos controles internos decorrem da obrigação
que consta no inciso II do § 3º do art. 9º da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, que
estabelece:

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) é uma instituição sem fins lucrativos do setor privado criada pela Sarbanes-Oxley Act de
2002 para supervisionar e estabelecer os padrões (Standards) para as firmas de auditoria independente que realizam os trabalhos de auditoria das
Demonstrações Financeiras das Companhias com ações em Bolsas de Valores Norte Americanas.
7
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§ 3º A auditoria interna deverá:
II - ser responsável por aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos
riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração,
classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de
demonstrações financeiras.
Como forma de otimizar os recursos da Auditoria Interna e evitar retrabalhos, em
nossos exames também consideramos os testes dos controles chaves documentados
para atendimento à SOX, cadastrados na ferramenta SAP GRC PC. Os princípios do
framework COSO 2013, atualizado em 2017 também foram considerados nesta
avaliação e tendo em vista a dinâmica do ambiente de controles internos da
Companhia, a classificação dos achados nos testes de efetividade dos controles
internos para atendimento à Lei 13.303/2016.
Para 2019 os testes foram executados em dois ciclos, considerando os controles
internos que deram suporte à divulgação dos informes trimestrais e os resultados
finais sobre as avaliações são publicados em formulários específicos com no 20-F de
2019, conforme já abordado no item anterior.

10. BENEFÍCIOS

DECORRENTES

DA

FUNÇÃO

AUDITORIA

INTERNA
A atuação da Auditoria Interna é essencial para a crescente necessidade de otimização
dos resultados da Companhia Paranaense de Energia – Copel, na busca pela eficiência
em suas operações e pela maximização do retorno dos seus investimentos, atuando
no fornecimento de avaliações independentes para a melhoria da gestão, em especial
quanto à adequação do controle interno, efetividade no gerenciamento de riscos e
processos de governança, além da propositura de recomendações de valor agregado
na consecução das atividades e estratégias de negócios da companhia.
Neste contexto, existente há 56 anos na Companhia, a Auditoria Interna está
subordinada ao Conselho de Administração e é fiscalizada pelo Comitê de Auditoria
Estatutário, permitindo atuação de forma independente e objetiva, em conformidade
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com as novas exigências de qualidade, legais e com as boas práticas de governança,
gestão de risco e compliance adotadas na companhia.
Dentre os principais resultados gerados pela Auditoria Interna, destacamos para
2019:

•

garantia de compliance para a Companhia, no que tange à execução de
testes dos controles internos, de acordo com as exigências da seção 404 da
Lei Sarbanes-Oxley e da Lei das Estatais (Lei 13.303/2016 - art. 09 – e
artigos correlatos do Decreto 8.945/2016);

•

aprimoramento junto aos gestores e colaboradores e o fortalecimento
contínuo

e

necessário

da

cultura

de

controles

internos

em

âmbito

institucional;

•

apontamentos para melhoria na documentação e execução dos controles
internos;

•

recomendações para melhoria no processo de gerenciamento de riscos
corporativos;

•

recomendações visando o aprimoramento no tratamento e providências
quanto aos atos faltosos cometidos pelos empregados da Companhia com
ações já tomadas pelas Diretorias e melhorias em análise/implementação; e

•

fornecimento de subsídios para a atuação e apoio da Alta Administração e
Comitê de Auditoria Estatutário.

Era o que tínhamos a relatar.
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ANEXO 01
Lista de trabalhos realizados/concluídos
2019

Observação:
Na lista de trabalhos a seguir apresentada, as fragilidades identificadas em cada trabalho e as
recomendações pontuais da auditoria, que foram devidamente reportadas para as áreas responsáveis,
Diretoria Executiva e Comitê de Auditoria Estatutário, bem como as ações já implementadas em cada
caso, não estão apresentadas neste documento público com fundamento nos termos da Lei Nº 12.527, de
18 de novembro de 2011, que prevê a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal.

Além disso, as demais informações consideradas sigilosas e/ou que possam conter informações pessoais
foram marcadas em preto.
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Trabalhos realizados/concluídos em 2019 – Anexo 01

Empresa -Subsidiária Controlada Principal Objetivo estratégico ou
Categoria do Trabalho
Consórcio Diretriz estratégica
Patrocinada

Copel Geração e
Transmissão

CONTROLES
INTERNOS

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

COPEL

SOLICITADO

Melhorar o desempenho em
governança e sustentabilidade

Copel Renováveis (SPE
Voltalia)

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Objetivo / Escopo inicial do trabalho de auditoria/Situação

Suprir materiais, obras e serviços
O presente trabalho teve por objetivo aferir a adequação do controle interno.

2017-1/784

Expandir negócios e
Gerenciar empresas controladas,
coligadas e patrocinadas

Avaliar gestão de contratos.

2018-1/847

PLANEJADO

Melhorar o desempenho em
governança e sustentabilidade

Monitorar e avaliar controles
internos

Dar continuidade aos trabalhos de desenvolvimento e implantação, por meio de
técnicas de auditoria auxiliadas por computador (CAATs), de programa de
automação do monitoramento de indicadores de riscos e controles organizacionais
de forma continuada.

2018-1/848

Copel Geração e
Transmissão

SOLICITADO

Melhorar o desempenho em
governança e sustentabilidade

Suprir materiais, obras e serviços. Avaliar gestão de contratos.

2018-1/855

Copel Geração e
Transmissão

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Monitorar e avaliar controles
internos

2018-1/871
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Trabalhos realizados/concluídos em 2019 – Anexo 01

Empresa -Subsidiária Controlada Principal Objetivo estratégico ou
Categoria do Trabalho
Consórcio Diretriz estratégica
Patrocinada

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Objetivo / Escopo inicial do trabalho de auditoria/Situação

Copel Geração e
Transmissão

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Gerenciar empresas controladas,
coligadas e patrocinadas

Realizar consultoria em atendimento à solicitação da Diretoria

2018-1/881

Copel Distribuição

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Monitorar e avaliar controles
internos

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2018-1/882

Copel Geração e
Transmissão

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Monitorar e avaliar controles
internos

Realizar consultoria em atendimento à solicitação da Diretoria

2018-1/884

PLANEJADO

Maximizar o valor da empresa de
forma sustentável

Suprir materiais, obras e serviços

Avaliar os procedimentos e controles existentes referentes à movimentação de
materiais nos almoxarifados.

2018-1/886

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Prover suporte de suprimento e
logística

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2018-1/887

Copel Holding
Diretoria de Governança,
Risco e Compliance

Copel Distribuição
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Trabalhos realizados/concluídos em 2019 – Anexo 01

Empresa -Subsidiária Controlada Principal Objetivo estratégico ou
Categoria do Trabalho
Consórcio Diretriz estratégica
Patrocinada

Copel Geração e
Transmissão

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Objetivo / Escopo inicial do trabalho de auditoria/Situação

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Prover suporte de suprimento e
logística

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2018-1/888

PLANEJADO

Maximizar do valor da empresa de
forma sustentável

Monitorar e avaliar controles
internos

• Avaliar o Programa de Integridade da Companhia;
• Verificar a ampla e efetiva divulgação das formas de acesso e utilização do Canal
de Denúncias Copel, em linha com as melhores práticas do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa – IBGC e normativas externas listadas no escopo.

2018-1/890

Copel Geração e
Transmissão

PLANEJADO

Maximizar o valor da empresa de
forma sustentável

Suprir materiais, obras e serviços

Avaliar os procedimentos e controles existentes referentes à movimentação de
materiais nos almoxarifados.

2018-1/894

Copel e SI´s

CONTROLES
INTERNOS

Melhorar o desempenho em
governança e sustentabilidade

Monitorar e avaliar controles
internos

Relatório de conclusão dos trabalhos para atendimento à Sarbanes-Oxley.

2018-1/898

Copel e SI´s

PLANEJADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Monitorar e avaliar controles
internos

O objetivo deste trabalho é o aprimoramento dos procedimentos da auditoria interna
no que tange ao tratamento de achados incidentais constatados em decorrência da
realização de outros trabalhos de auditoria.

2018-1/899

Copel Holding
Diretoria de Governança,
Risco e Compliance
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Trabalhos realizados/concluídos em 2019 – Anexo 01

Empresa -Subsidiária Controlada Principal Objetivo estratégico ou
Categoria do Trabalho
Consórcio Diretriz estratégica
Patrocinada

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Objetivo / Escopo inicial do trabalho de auditoria/Situação

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Monitorar e avaliar controles
internos

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2018-1/904

Monitorar e avaliar controles
internos

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2018-1/905

Monitorar e avaliar controles
internos

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2018-1/906

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Monitorar e avaliar controles
internos

Realizar consultoria em atendimento à solicitação da Diretoria

2018-1/907

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Monitorar e avaliar controles
internos

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/910

Copel Telecomunicações

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Copel Geração e
Transmissão

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Copel e SI´s

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Copel Distribuição

SOLICITADO

Copel e SI´s

PLANEJADO
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Trabalhos realizados/concluídos em 2019 – Anexo 01

Empresa -Subsidiária Controlada Principal Objetivo estratégico ou
Categoria do Trabalho
Consórcio Diretriz estratégica
Patrocinada

Copel Geração e
Transmissão

SOLICITADO

Copel Geração e
Transmissão

SOLICITADO

Copel Telecomunicações

SOLICITADO

Copel Geração e
Transmissão

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Copel Distribuição

SOLICITADO

Atender os clientes com excelência

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Objetivo / Escopo inicial do trabalho de auditoria/Situação

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Prover suporte econômicofinanceiro

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/911

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Prover suporte econômicofinanceiro

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/912

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Comercializar produtos e serviços
de telecomunicações.

Realizar consultoria em atendimento à solicitação da Diretoria

2019-1/913

Prover suporte econômicofinanceiro

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/914

Prover suporte econômicofinanceiro

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/915

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade
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Trabalhos realizados/concluídos em 2019 – Anexo 01

Empresa -Subsidiária Controlada Principal Objetivo estratégico ou
Categoria do Trabalho
Consórcio Diretriz estratégica
Patrocinada

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Objetivo / Escopo inicial do trabalho de auditoria/Situação

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Copel Telecomunicações

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Comercializar produtos e serviços
de telecomunicações

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/916

Copel Telecomunicações

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Comercializar produtos e serviços
de telecomunicações

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/917

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Prover suporte de recursos
humanos

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/918

Copel Holding

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Prover suporte de recursos
humanos

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/920

Copel Holding

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Prover suporte de recursos
humanos

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/921

Copel Holding
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Trabalhos realizados/concluídos em 2019 – Anexo 01

Empresa -Subsidiária Controlada Principal Objetivo estratégico ou
Categoria do Trabalho
Consórcio Diretriz estratégica
Patrocinada

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Objetivo / Escopo inicial do trabalho de auditoria/Situação

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Prover suporte de recursos
humanos

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/922

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Prover suporte de recursos
humanos

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/923

Copel Geração e
Transmissão

SOLICITADO

Gerenciar ativo permanente

Prover suporte econômicofinanceiro

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/924

Copel Telecomunicações

CONTROLES
INTERNOS

Melhorar o desempenho em
governança e sustentabilidade

Monitorar e avaliar controles
internos

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados dos testes de
efetividade dos controles internos chaves documentados para adequação da Copel
Telecomunicações S.A. à Lei Sarbanes Oxley – SOX e à Lei 13.303/2016.

2019-1/925

Copel Comercialização

CONTROLES
INTERNOS

Melhorar o desempenho em
governança e sustentabilidade

Monitorar e avaliar controles
internos

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados dos testes de
efetividade dos controles internos chaves documentados para adequação da Copel
Comercialização S.A. à Lei Sarbanes Oxley – SOX e à Lei 13.303/2016

2019-1/926

Copel Holding

COPEL Holding
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Trabalhos realizados/concluídos em 2019 – Anexo 01

Empresa -Subsidiária Controlada Principal Objetivo estratégico ou
Categoria do Trabalho
Consórcio Diretriz estratégica
Patrocinada

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Objetivo / Escopo inicial do trabalho de auditoria/Situação

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

UEGA

CONTROLES
INTERNOS

Melhorar o desempenho em
governança e sustentabilidade

Gerenciar empresas controladas,
coligadas e patrocinadas

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados dos testes de
efetividade dos controles internos chaves documentados para adequação da UEGA
à Lei Sarbanes Oxley – SOX e à Lei 13.303/2016.

2019-1/927

COMPAGAS

CONTROLES
INTERNOS

Melhorar o desempenho em
governança e sustentabilidade

Gerenciar empresas controladas,
coligadas e patrocinadas

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados dos testes de
efetividade dos controles internos chaves documentados para adequação da
COMPAGAS à Lei Sarbanes Oxley – SOX e à Lei 13.303/2016.

2019-1/928

ELEJOR

CONTROLES
INTERNOS

Melhorar o desempenho em
governança e sustentabilidade

Gerenciar empresas controladas,
coligadas e patrocinadas

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados dos testes de
efetividade dos controles internos chaves documentados para adequação da
ELEJOR à Lei Sarbanes Oxley – SOX e à Lei 13.303/2016.

2019-1/929

Copel Geração e
Transmissão

CONTROLES
INTERNOS

Melhorar o desempenho em
governança e sustentabilidade

Monitorar e avaliar controles
internos

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados dos testes de
efetividade dos controles internos chaves documentados para adequação da Copel
Geração e Transmissão S.A. à Lei Sarbanes Oxley – SOX e à Lei 13.303/2016.

2019-1/930

Copel Distribuição

CONTROLES
INTERNOS

Melhorar o desempenho em
governança e sustentabilidade

Monitorar e avaliar controles
internos

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados dos testes de
efetividade dos controles internos chaves documentados para adequação da Copel
Distribuição à Lei Sarbanes Oxley – SOX e à Lei 13.303/2016.

2019-1/931
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Trabalhos realizados/concluídos em 2019 – Anexo 01

Empresa -Subsidiária Controlada Principal Objetivo estratégico ou
Categoria do Trabalho
Consórcio Diretriz estratégica
Patrocinada

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Copel Holding
Diretoria de
Desenvolvimento de
Negócios

Copel Holding Presidência

CONTROLES
INTERNOS

Melhorar o desempenho em
governança e sustentabilidade

Monitorar e avaliar controles
internos

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados dos testes de
efetividade dos controles internos chaves documentados para adequação da
Diretoria de Desenvolvimento de Negócios à Lei Sarbanes Oxley – SOX e à Lei
13.303/2016.

2019-1/932

CONTROLES
INTERNOS

Melhorar o desempenho em
governança e sustentabilidade

Monitorar e avaliar controles
internos

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados dos testes de
efetividade dos controles internos chaves documentados para adequação da
Presidência da Companhia Paranaense de Energia à Lei Sarbanes Oxley – SOX e à
Lei 13.303/2016.

2019-1/933

CONTROLES
INTERNOS

Melhorar o desempenho em
governança e sustentabilidade

Monitorar e avaliar controles
internos

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados dos testes de
efetividade dos controles internos chaves documentados para adequação da
Diretoria Jurídica e de Relações Institucionais à Lei Sarbanes Oxley – SOX e à Lei
13.303/2016.

2019-1/934

CONTROLES
INTERNOS

Melhorar o desempenho em
governança e sustentabilidade

Monitorar e avaliar controles
internos

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados dos testes de
efetividade dos controles internos chaves documentados para adequação da
Diretoria de Finanças e de Relações com Investidores à Lei Sarbanes Oxley – SOX
e à Lei 13.303/2016.

2019-1/935

CONTROLES
INTERNOS

Melhorar o desempenho em
governança e sustentabilidade

Monitorar e avaliar controles
internos

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados dos testes de
efetividade dos controles internos chaves documentados para adequação da
Diretoria de Governança, Risco e Compliance à Lei Sarbanes Oxley – SOX e à Lei
13.303/2016.

2019-1/936

Copel Holding
Diretoria Jurídica e de
Relações Institucionais
Copel Holding
Diretoria de Finanças e
de Relações com
Investidores
Copel Holding
Diretoria de Governança,
Risco e Compliance

Objetivo / Escopo inicial do trabalho de auditoria/Situação

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna
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Trabalhos realizados/concluídos em 2019 – Anexo 01

Empresa -Subsidiária Controlada Principal Objetivo estratégico ou
Categoria do Trabalho
Consórcio Diretriz estratégica
Patrocinada

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Copel Holding

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Objetivo / Escopo inicial do trabalho de auditoria/Situação

CONTROLES
INTERNOS

Melhorar o desempenho em
governança e sustentabilidade.

Monitorar e avaliar controles
internos

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados dos testes de
efetividade dos controles internos chaves documentados para adequação da
Diretoria de Gestão Empresarial à Lei Sarbanes Oxley – SOX e à Lei 13.303/2016.

2019-1/937

Copel Comercialização

PLANEJADO

Maximizar o valor da empresa de
forma sustentável

Comercialização de energia
elétrica

O objetivo deste trabalho foi avaliar e analisar o processo e o ciclo de faturamento
da Copel Comercialização S.A., bem como a efetividade dos controles inerentes ao
processo.

2019-1/938

Copel Telecomunicações

SOLICITADO

Maximizar o valor da empresa de
forma sustentável

Prestar serviço de
telecomunicações

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/939

Copel Geração e
Transmissão

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Prover suporte de suprimento e
logística

Realizar consultoria em atendimento à solicitação da Diretoria

2019-1/940

Copel Holding

PLANEJADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Gerenciar comunicação interna e
externa

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o processo sobre concessão e
monitoramento de Patrocínios.

2019-1/941

Copel Distribuição

SOLICITADO

Atender aos requisitos regulatórios

Manter infraestrutura de
distribuição de energia

Avaliar procedimentos de medição dos serviços de roçada e poda/corte de árvore.

2019-1/942

Copel Distribuição

PLANEJADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Prover infraestrutura de
distribuição de energia

Avaliar os procedimentos adotados no processo de Indenização Fundiária.

2019-1/943

Diretoria de Gestão
Empresarial
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Trabalhos realizados/concluídos em 2019 – Anexo 01

Empresa -Subsidiária Controlada Principal Objetivo estratégico ou
Categoria do Trabalho
Consórcio Diretriz estratégica
Patrocinada

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Objetivo / Escopo inicial do trabalho de auditoria/Situação

Copel Telecomunicações

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Comercializar produtos e serviços
de telecomunicações

Realizar consultoria em atendimento à solicitação da Diretoria

2019-1/944

Copel Telecomunicações

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Prestar serviço de
telecomunicações

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/945

COMPAGAS

PLANEJADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Gerenciar comunicação interna e
externa

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o processo sobre concessão e
monitoramento de Patrocínios.

2019-1/946

ELEJOR

PLANEJADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Gerenciar comunicação interna e
externa

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o processo sobre concessão e
monitoramento de Patrocínios.

2019-1/947

Copel Telecomunicações

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Prover suporte de Recursos
humanos

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/949

Copel Distribuição

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Prover suporte de suprimento e
logística

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/950

Copel Geração e
Transmissão

PLANEJADO

Maximizar o valor da empresa de
forma sustentável

Prover infraestrutura de
transmissão de energia

Realizar exames de auditoria sobre obras

2019-1/953
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Trabalhos realizados/concluídos em 2019 – Anexo 01

Empresa -Subsidiária Controlada Principal Objetivo estratégico ou
Categoria do Trabalho
Consórcio Diretriz estratégica
Patrocinada

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Objetivo / Escopo inicial do trabalho de auditoria/Situação

SOLICITADO

Gerir a cadeia de suprimentos e a
Prestar serviço de
relação com fornecedores, alinhando
telecomunicações
valores, qualidade e desempenho

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/954

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Monitorar e avaliar controles
Internos

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/955

Copel e SI´s

PLANEJADO

Expandir os negócios de forma
sustentável e rentável

Prover suporte econômicofinanceiro

Este trabalho teve como objetivo avaliar os procedimentos e controles da Gestão
Financeira

2019-1/956

Copel Telecomunicações

SOLICITADO

Obter excelência em custos,
processos e qualidade

Gerenciar imagem e
relacionamento com as partes
interessadas

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/957

Copel Geração e
Transmissão

PLANEJADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Gerenciar patrimônio imobiliário

Avaliação do processo de "Gerenciar patrimônio imobiliário"

2019-1/958

Maximizar o valor da empresa de
forma sustentável

Prover Suporte de Suprimento e
Logística

Atender à solicitação da Diretoria

2019-1/960

Copel Telecomunicações

Copel Holding
Diretoria de Governança,
Risco e Compliance

Copel Holding
Diretoria de Gestão
Empresarial

CONSULTORIA
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Trabalhos realizados/concluídos em 2019 – Anexo 01

Empresa -Subsidiária Controlada Principal Objetivo estratégico ou
Categoria do Trabalho
Consórcio Diretriz estratégica
Patrocinada

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Objetivo / Escopo inicial do trabalho de auditoria/Situação

Copel Telecomunicações

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Prestar serviço de
telecomunicações

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/961

Copel e SI´s

PLANEJADO

Evoluir o processo de governança e
compliance e de gestão de riscos

Gerenciar imagem e
relacionamento com as partes
interessadas

Este trabalho teve como objetivo avaliar os procedimentos e controles corporativos
referentes a Partes Relacionadas

22019-019-1
2019-1/9622

Copel e SI´s

CONTROLES
INTERNOS

Evoluir o processo de governança e
compliance e de gestão de risco

Monitorar e avaliar controles
internos

Relatório de conclusão dos trabalhos para atendimento à Sarbanes-Oxley.

2019-1/963

Copel Telecomunicações

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Comercializar produtos e serviços
de telecomunicações

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/965

Copel Holding

SOLICITADO

Evoluir o processo de governança e
compliance e de gestão de riscos

Gerenciar imagem e
relacionamento com as partes
interessadas

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/966

CONSULTORIA

Evoluir o processo de governança e
compliance e de gestão de riscos

Monitorar e avaliar resultados
empresariais

Atender à solicitação da Diretoria

2019-1/967

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Gerenciar imagem e
relacionamento com as partes
interessadas

Atender à solicitação da Diretoria

2019-1/968

Copel Holding
Diretoria de Governança,
Risco e Compliance
Copel Geração e
Transmissão S.A.
SOLICITADO
Copel Holding
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Trabalhos realizados/concluídos em 2019 – Anexo 01

Empresa -Subsidiária Controlada Principal Objetivo estratégico ou
Categoria do Trabalho
Consórcio Diretriz estratégica
Patrocinada

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Objetivo / Escopo inicial do trabalho de auditoria/Situação

UEG Araucária Ltda.

Copel Telecomunicações

SOLICITADO

Obter a excelência em custos,
processos e qualidade

Comercializar produtos e serviços
de telecomunicações

Apuração/análises das denúncias/relatos oriundas do Canal de Denúncias

2019-1/969

Copel Distribuição

PLANEJADO

Manter o equilíbrio econômicofinanceiro da concessão

Suprir materiais, obras e serviços

Prestar assessoria para a área responsável pela gestão de materiais e área
contábil, no processo de contagem física de materiais, em linha com as normativas
internas (NAC 020106 e IAP 020106-1).

2019-1/970

Copel Geração e
Transmissão

PLANEJADO

Manter o equilíbrio econômicofinanceiro da concessão

Suprir materiais, obras e serviços

Prestar assessoria para a área responsável pela gestão de materiais e área
contábil, no processo de contagem física de materiais, em linha com as normativas
internas (NAC 020106 e IAP 020106-1).

2019-1/971
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