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APRESENTAÇÃO
A Companhia Paranaense de Energia foi criada em outubro de 1954 e atualmente é a
maior empresa do Paraná. Atua nas áreas de geração, transmissão, comercialização e
distribuição de energia, além de telecomunicações e gás natural. Opera um
abrangente e eficaz sistema elétrico com parque gerador próprio de usinas, linhas de
transmissão, subestações, linhas e redes elétricas do sistema de distribuição e um
moderno sistema óptico de telecomunicações, que integra todas as cidades do Estado.
Embora esteja sediada em Curitiba, no Paraná, a Copel está presente em dez estados
brasileiros. A Companhia Paranaense de Energia (Copel, Companhia ou Controladora),
é uma sociedade por ações, de economia mista, de capital aberto, controlada pelo
Estado do Paraná, e cujas ações são negociadas no Nível 1 de Governança Corporativa
dos Segmentos Especiais de Listagem da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e também
negociadas na Bolsas de Valores de Nova Iorque (NYSE) e de Madri, no segmento
latino-americano (Latibex). A Copel e

suas controladas

têm suas atividades

regulamentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel e pela Agência
Nacional de Telecomunicações - Anatel.
Neste contexto, 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 função Auditoria Interna já passou por diversas formas de atuação e de
subordinação, desde a sua formalização como um departamento em 1963 até os dias
atuais, buscando sempre a melhoria contínua.

Inicialmente 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. E para o exercício de
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2017, o Relatório Anual de Atividades foi adaptado, com vistas à divulgação no sítio
eletrônico da empresa de forma permanente e cumulativa, considerando o disposto no
art. 13, inciso X do decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, que Regulamenta a
Lei nº 13.303/2016 (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 os trabalhos realizados em 2017,
mencionados neste relatório, constavam do Plano de Trabalhos, ou foram realizados
em decorrência de solicitações da Alta Administração e/ou denúncias recebidas.

Curitiba, 15 de fevereiro de 2018.

ZENO BANNACH JUNIOR
Superintendente da Auditoria Interna
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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 2017, 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 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 2017, os objetivos
específicos deste relatório são apresentar:

•

As atribuições da Auditoria Interna;

•

A forma de atuação da Auditoria Interna;

•

A estrutura da Auditoria Interna;

•

As ações de capacitação da equipe;

•

A execução do Plano de Trabalhos 2017 (ciclo 2017-2018);

•

A avaliação do nível de atendimento das recomendações da Auditoria;

•

Um resumo quantitativo dos testes de efetividade dos controles internos e

•

Os benefícios decorrentes da função Auditoria Interna para a Copel.
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2. ATRIBUIÇÕES DA AUDITORIA INTERNA EM 2017
A seguir estão descritas as principais atribuições da Auditoria Interna, vigentes desde
01/10/2009 e válidas para 2017, 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.
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Outra atividade que fez parte das atribuições da Auditoria Interna até maio de 2017
foi a Gestão e operacionalização do Canal de Comunicação Confidencial do Comitê de
Auditoria Estatutário.
Em abril de 2014, em decorrência do processo de reestruturação da Companhia, e em
atendimento a requisitos do órgão regulador (Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel) que determinou que a Ouvidoria da Copel Distribuição não pudesse
compartilhar serviços, a Auditoria interna passou a coordenar e operacionalizar o
tratamento

das

denúncias

recebidas

através

dos

meios

especificamente

disponibilizados pelo Comitê de Auditoria, em especial o Canal de Comunicação
Confidencial.
Em 2016 foram iniciadas tratativas para a adequação da Companhia à Lei das Estatais
(Lei 13.303/2016) abrangendo também a gestão e modernização deste Canal de
Comunicação, e a partir de junho de 2017, a Diretoria de Governança, Risco e
Compliance passou a coordenar e operacionalizar o tratamento das denúncias
recebidas através dos meios do Canal de Comunicação Confidencial do Comitê de
Auditoria Estatutário.

3. FORMA DE ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA EM 2017
De acordo com o previsto artigo 15, inciso VI, do Estatuto Social da Companhia, e no
Regulamento

da

Auditoria

Interna,

uma

das

competências

do

Conselho

de

Administração é dirigir, aprovar e revisar o Plano Anual dos trabalhos de auditoria
interna, dos processos de negócio e da gestão da Companhia.

O Plano de Trabalhos para execução no ano de 2017, e perspectiva de trabalhos para
2018 (Plano ciclo 2017-2018), foi aprovado pelo do Diretor Presidente, Comitê de
Auditoria Estatutário e Conselho de Administração em fevereiro de 2017.

A revisão do plano de trabalhos, que deve ocorrer no mínimo anualmente, para o ano
de 2017, foi desenvolvida com base em consultas à alta administração (Diretorias,
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Conselho de Administração, Comitê de Auditoria), superintendentes e auditores
internos, visando a revisão e priorização do universo de auditoria decorrente da
análise de riscos. Foram ainda consideradas as diretrizes estratégicas do Conselho de
Administração, os riscos identificados nos processos da cadeia de valor da Companhia
e o portfólio de riscos avaliados com níveis altos e moderado informados pela
Coordenação de Integridade Corporativa. Também foram analisadas, à época da
revisão, as últimas demonstrações financeiras que já tinham sido divulgadas ao
mercado.

Em termos operacionais, o principal instrumento que rege a forma de atuação da
função auditoria interna na Copel é o Regulamento da Auditoria Interna. Este
regulamento está disponível no site da Companhia.
http://www.copel.com/hpcopel/root/sitearquivos2.nsf/arquivos/reg_audit_port/$FILE/reg_aud.pdf

O referido regulamento foi elaborado em 2006, por solicitação do Comitê de Auditoria
da época, sendo a última atualização realizada em 05/10/2016. Está em consonância
com as Normas Internacionais para Prática Profissional da Auditoria Interna, do The
Institute of Internal Auditors – IIA, representado no Brasil pelo IIA Brasil, e dispõe
sobre a autoridade e responsabilidade da auditoria interna.
A Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (International Professional Practices
Framework - IPPF) é a base conceitual que organiza as informações oficiais
promulgadas pelo The Institute of Internal Auditors - IIA. O IIA Global fornece aos
profissionais de auditoria interna do mundo métodos organizados no IPPF, como as
orientações mandatórias e as recomendadas. E a partir da atualização das referidas
normas internacionais, concluída no exercício de 2017, é oportuno que a função
auditoria interna passe a declarar a sua missão.
A missão da auditoria interna deve articular o que a auditoria interna busca conquistar
dentro de uma organização. Seu lugar no novo IPPF demonstra como os praticantes
devem utilizar tais normas para cumprir com a Missão que é a seguinte:
“Aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliação (assurance),
assessoria (advisory) e percepção (insight) baseados em risco”.
Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT – Ciclo 2017
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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. Os princípios fundamentais, 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.

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.

Além de seu regulamento, a Auditoria Interna adota o Manual de Procedimentos,
documento de uso exclusivamente interno, com enfoque operacional e metodológico,
para auxiliar o dia a dia do auditor interno, propiciar uma visão do comportamento
esperado dos auditores, detalhar o processo de auditoria interna na Copel, e ainda,
uniformizar os procedimentos da equipe. 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 anos de existência desta
atividade na Copel.

O Manual de Procedimentos da Auditoria Interna foi atualizado em junho/2017 e sua
revisão teve como fontes principais os procedimentos já adotados ao longo do tempo,
adaptados ao contexto atual e às normas internacionais e práticas profissionais para o
exercício da Auditoria interna, emanadas pelo The Institute of Internal Auditors – IIA,
através do IIA Brasil. Foram incorporados neste Manual as práticas de gestão
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identificadas na implantação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG®) na Auditoria
Interna.

E para a realização de testes de efetividade dos controles internos a Auditoria Interna
da Copel elaborou um Guia de Testes, 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. É revisado
no mínimo anualmente, ou sempre que necessário, sendo a última revisão em
outubro/2017.

4. ESTRUTURA E EQUIPE DA AUDITORIA INTERNA EM 2017
A Auditoria Interna é supervisionada pelo Comitê de Auditoria Estatutário composto
atualmente por cinco membros do Conselho de Administração.
O Superintendente da Auditoria Interna reporta-se administrativamente ao Diretor
Presidente e funcionalmente ao Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da
Companhia Paranaense de Energia (Copel Holding). A subordinação funcional implica
em assegurar à Auditoria Interna que a atividade estará livre de interferências de
qualquer ordem que possam limitar o seu escopo.
Para o ciclo de trabalhos realizados em 2017, 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
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As principais atribuições das Coordenadorias, de forma resumida, são as seguintes:
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, quando
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 2017, manteve quadro médio de 20 empregados,
sendo destes dois técnicos administrativos. Apresentamos a seguir o quadro dos
nossos profissionais em 31/12/2017:

FUNÇÃO

NOME

ADMISSÃO
COPEL

FORMAÇÃO ACADÊMICA e CERTIFICAÇÃO

Tempo geral
de
experiência
(a)

35 anos

Superintendente

Zeno Bannach Junior

02/01/1991

Ciências
Atuariais.
Especialização
em
Auditoria Interna e Controladoria de Gestão.

Gerente
Assistente

Margarete Maria
Freiberger Hellmann

01/09/2008

Ciências Contábeis e MBA em Controladoria
Empresarial.

Gerente de
Departamento

Eloir Joakinson Junior
04/10/2005

Ciências Contábeis.
Mestrado em Governança Corporativa e
Sustentabilidade;
MBA
em
Gestão
Empresarial; MBA em Gestão Estratégica de
Empresas; MBA em Controladoria; Extensão
em Direito de Energia Elétrica; Formação de
Conselheiros pela Fundação Dom Cabral –
FDC,
modalidades
Conselho
de
Administração e Conselho Fiscal;

29 anos

17 anos

Certificações Internacionais:
Auditor Interno certificado pelo Institute of
Internal Auditors, exame de capacitação
técnica (provas), nas modalidades: Certified
Internal Auditor – CIA; Certified in Control
Self-Assessment – CCSA; e Certified in Risk
Management Assurance – CRMA.
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FUNÇÃO

NOME

ADMISSÃO
COPEL

Tempo geral
de
experiência
(a)

FORMAÇÃO ACADÊMICA e CERTIFICAÇÃO

Certificações Nacionais:
Conselheiro Fiscal Certificado pelo Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa –
IBGC, exame de capacitação técnica (prova).
17 anos
Gerente de
Departamento

Gerente de
Departamento

Gerente de
Departamento

Aprovação, exame de capacitação técnica
(provas), nas três modalidades do Cadastro
Nacional de Auditores Independentes do
Conselho Federal de Contabilidade - CFC,
modalidades:
Comissão
de
Valores
Mobiliários - CVM, Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP e Banco Central
do Brasil - BACEN.

Eloir Joakinson Junior

Fabíola da Silva
Carvalho Walesko

Haroldo Moleta

Auditora Interna

Carmen Lucia Portes
Simões

Auditor Interno

Cicero Augusto Fonseca
de lima

Ciências Contábeis e Administração de
Empresas. Especialização em Gestão e
01/03/2007 Planejamento de Negócios. Cursando MBA
em Auditoria Governamental.

16 anos

Ciências Econômicas e Direito.
02/06/2010 MBA Auditoria Integral.

06/10/1997

27 anos

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

Engenharia Industrial Elétrica. Especialização
em Teleinformática e Redes de
13/10/1998 Computadores. Cursando MBA Auditoria
Governamental.

22 anos

33 anos

Ciências Contábeis e Especialização em
01/08/2006 Auditoria Interna e Controladoria de Gestão.

33 anos

David Kossar

04/09/2006 Administração de Empresas.

36 anos

Auditora Interna

Marlene Batista
Ferreira

Ciências Contábeis. MBA em Gestão
Comercial do Setor de Energia;
13/10/2008
Especialização em Controladoria.

Auditor Interno

José Antenor Rauen

Ciências Contábeis e MBA em Gestão de
10/11/2008 Pessoas.

Auditor Interno

Gustavo Elysio
Namizaki

Ciências Econômicas. Mestrado em
Economia. MBA em Liderança com Ênfase em
01/12/2008
Gestão; cursando MBA do Setor Elétrico.

Auditor Interno

Luiz Cláudio Paitax

Auditora Interna

Clarice Dib Belomo

Auditora Interna

Odenir de Oliveira
Nepomuceno

Auditor Interno

Auditor Interno

Daniel Kendy Kuvada

27 anos

34 anos

Administração de Empresas e Especialização
10/06/2010 em Gestão Empresarial. Cursando MBA
Auditoria Governamental.
Arquitetura e Urbanismo. Especialização em
10/06/2010 gestão de pessoas.
Educação Física e especialização em
Controladoria. Cursando MBA Auditoria
02/07/2010
Governamental.

10 anos

35 anos

07 anos

12 anos
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FUNÇÃO

Auditora Interna

NOME

Sayonara Joaquim

ADMISSÃO
COPEL

Tempo geral
de
experiência
(a)

FORMAÇÃO ACADÊMICA e CERTIFICAÇÃO

Ciências Econômicas e MBA Auditoria
02/12/2010 Integral.

20 anos

Administração de Empresas. Especialização
em Direito Internacional e Econômico; MBA
02/10/2010 em Gestão de Recurso Humanos e cursando
MBA em Auditoria Integral.

Auditor Interno

Anderson Queiroz Lino

Auditora Interna

Carlana Roberta S. Dos
Santos

Administração de Empresas.
14/12/2011 Especialização em Gestão por processos de
negócio.

Margareth Blaskievicz

15/09/2008 Engenharia Agronômica

15 anos

Vagner Andre Borges

05/05/2010 Tecnólogo em Automação Industrial

09 anos

Apoio
Técnico
Administrativo
Apoio
Técnico
Administrativo
(a)

07 anos

22 anos

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

A Auditoria Interna contou com o apoio de consultoria (Pricewaterhousecoopers),
contratada em junho de 2016, cujo contrato foi aditado por mais 12 meses e terá
vencimento em junho de 2018, o que representou um incremento de cerca de 4.468
horas de trabalho incorridas no exercício de 2017.

5. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE
Em 2017 a Copel realizou um programa de capacitação do seu quadro gerencial,
denominado “Liderança Transformadora”, e neste contexto o superintendente e os
gerentes da Auditoria Interna participaram de diversos treinamentos voltados ao
desenvolvimento de habilidades gerenciais, liderança, comunicação e gestão de
pessoas, juntamente com os demais gerentes e superintendentes da Companhia.

Os gerentes da Auditoria Interna participaram do 7º. Seminário Nacional de Auditoria
Interna das Empresas do Setor Energético- AUDITE, evento realizado no Rio de
janeiro, em julho de 2017, promovido pela Fundação COGE (da qual participam 70
empresas do Setor Elétrico Brasileiro), com palestras e debates sobre: Compliance,
Governança Corporativa, Auditoria em Sociedades de Propósito Específico - SPEs;
Gestão de Riscos e Auditoria Interna; o Papel da Auditoria Interna junto à Gestão das
Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT – Ciclo 2017
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empresas no contexto atual; Cyber Security; Governança Corporativa, Lei Das
Estatais e as Três Linhas de Defesa. Neste evento houve palestra de representante da
Copel, atualmente Gerente da Coordenadoria de Auditoria Contábil, sobre Governança
e a Lei das Estatais.

Em outubro de 2017, representantes da Auditoria Interna foram convidados a
participar do XII Encontro das Auditorias Internas das Empresas de Saneamento e
Serviços Públicos, evento realizado em Curitiba, cujo tema central foi a Lei
13.303/2016 aplicada nas Três Linhas de Defesa das Empresas de Saneamento e
Infraestrutura. Neste evento, o Gerente da Coordenadoria de Auditoria Contábil
realizou palestra sobre sua experiência como primeira linha de defesa.

Os auditores internos da Copel são incentivados a participar (sempre que possível, em
razão do andamento de seus trabalhos) das reuniões trimestrais do Grupo dos
Auditores Internos do Paraná – GAIP. Em 2017, nos quatro encontros realizados,
estiveram presentes no mínimo três auditores internos, além de representantes da
área de Integridade Corporativa da Companhia. Este grupo tem por 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. O GAIP foi criado em maio de 2012 e já conta com mais de 150
participantes. Em 2017, os encontros foram realizados a cada três meses em Curitiba,
organizados por meio da rede LinkedIn. Dentre as empresas participantes destacamos
a Electrolux, Enaex/Britanite, Sanepar, Copel, Pricewaterhousecoopers, Vivo, o
Boticário, e já houve a participação de representantes de empresas de Santa Catarina
como a Fabio Perini e a WEG, além de vários profissionais que atuam na área de
prestação de serviços de consultoria e auditoria interna para empresas de médio e
grande porte.

No âmbito interno, no III Encontro Jurídico da Copel, o representante da Auditoria
Interna, Gerente da Coordenadoria de Auditoria Contábil, realizou palestra sobre a
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importância dos controles internos na gestão do contencioso e dos depósitos judiciais
e os reflexos nas demonstrações financeiras da Copel.

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, em forma de workshop interno, por ocasião do
início da etapa de pré auditoria dos controles internos (em março de 2017), na
divulgação da revisão do Manual de Procedimentos da Auditoria Interna (em
julho/2017) e atualização do Guia de Testes dos controles internos (em outubro
/2017). Adicionalmente, são promovidas internamente na auditoria Sessões de
Atualização Técnica – SATs, ministradas pelos próprios empregados da equipe, nestas
sessões são tratados temas como: gestão de riscos corporativos, fraudes, processos
críticos entre outros.

Outros treinamentos realizados (pelo menos por um auditor da equipe):
 Auditoria das Empresas do Setor Elétrico;
 ISO 31000 - Capacitação em Gestão de Riscos;
 Formação de Conselheiros – modalidades: Conselho de Administração e Fiscal;
 Workshop sobre Cyber Segurança na Copel;
 Workshop sobre Tarifas: Base de Remuneração;
 Treinamento ERP/SAP Módulo: Governança, Risco e Compliance /PROCESS
CONTROL;
 Sistema de Gestão de frotas;
 A Nova Lei das Estatais: 13.303/16;
 Plano de Logística Sustentável;
 Previdência Privada - Fundação Copel;
 Contabilidade para não contadores;
 ACL básico.
E na modalidade de Ensino à Distância:
 Código de Conduta da Copel;
 Controles Internos;
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 Gestão de riscos de fraude e corrupção;
 Fraude em Licitações;
Foram investidas em capacitação da equipe de Auditoria Interna o total 3.063 horas,
considerando os treinamentos externos (Cursos, palestras e MBA) e internos
(Workshop, Ensino à Distância – EAD, e auto estudo).

6. EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS - 2017
Na priorização para a realização dos trabalhos em 2017 foram considerados:

•

O Planejamento Estratégico, as Diretrizes do Conselho de Administração e as
principais preocupações levantadas junto à Alta Administração;

•

Os riscos catalogados e analisados pela Auditoria Interna, os riscos dos processos
da Cadeia de Valor da Companhia, e o portfólio de riscos avaliados/catalogados
em 2016 como críticos, altos e médios pela Coordenação de Integridade
Corporativa;

•

A obrigatoriedade legal expressa na Lei Sarbanes Oxley - SOX e Lei Federal
13.303/2016, art. 9º., § 3o, do inciso II, que estabelece que a auditoria interna
tem o dever de aferir a adequação do controle interno.

O gráfico a seguir apresenta o escopo básico dos trabalhos de auditoria de 2017:
Categoria dos trabalhos realizados

CONTROLES
INTERNOS

23%

PLANEJADOS
15%

62%

SOLICITADOS
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CONTROLE 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 (Canal de Comunicação Confidencial, Ouvidoria, entre outros).

Na tabela a seguir apresentamos a meta em termos de quantidade de trabalhos
previstos, e o quantitativo dos trabalhos efetivamente realizados, bem como as horas
incorridas por categoria do trabalho:
QTDE. de trabalhos
Prevista no
Planejamento(META)

QTDE. de
trabalhos
Realizados

%
Quantitativo
META x
realizado

TOTAL de
HORAS
Incorridas

CONTROLES INTERNOS
ATENDIMENTO ÀS NORMAS LEGAIS:
 LEI DAS ESTATAIS;
 LEI SARBANES OXLEY – SOX
 LEI ANTICORRUPÇÃO e Foreign
Corrupt Practices Act -FCPA)

37

38

103%

16.466

SOLICITADOS
(Pela Alta Administração e/ou Denúncias –
“Extraplano”)

11

14

127%

7.027

PLANEJADOS
(Plano 2017-2018; normas internas, risk
assessment)

9

9

100%

4.482

Outras atividades
(Follow up de trabalhos anteriores,
treinamentos, gestão da equipe, e outros)

-

-

-

4.242

57

61

107%

32.217

CATEGORIA DO TRABALHO DE AUDITORIA

TOTAL GERAL

Em razão da dedicação da equipe a trabalhos solicitados pela Diretoria, no que tange
aos trabalhos de categoria “Planejados” houve a realização quantitativa conforme a
meta, considerando a realização de trabalhos que demandaram a carga horária
menor.

Será

analisada

a

realização

em

2018-2019

dos

seguintes

trabalhos

planejados, que não puderam ser executados em 2017:
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Empresa do
Grupo Copel

Holding e SIs

Objetivo / Escopo inicial do trabalho previsto

Avaliar os procedimentos adotados em relação ao tratamento dos riscos, em especial riscos estratégicos
identificados no processo de implantação da Gestão Integrada de Riscos da Copel - GIRC, contemplando
análise da efetividade dos controles e planos de ação para mitigação.
(Follow up e nova avaliação no 2º. semestre/2017).

Para empreendimentos em implantação selecionados, realizar exames contemplando:
Sociedades de
- Identificar a responsabilidade pelas premissas de modelagem econômico-financeira para fins de Leilão
Propósito
ANEEL; - Verificar a documentação da etapa prévia ao Leilão;
Específico - Verificar o processo e os responsáveis pela tomada de decisão;
geração de energia - Identificar o estágio da implantação (se em atraso ou não);
eólica
- Analisar o Valor presente do Empreendimento (se aponta ou não impairment);
- Avaliar o acompanhamento da Taxa Interna de Retorno – TIR, e se os desvios são reportados para
diretoria Executiva e Conselho de Administração – CAD, para acompanhamento e/ou providências;
SPEs. Eólicas
- Avaliar os controles dos aportes realizados, no que tange à documentação suporte e se estão contidos no
Plano de Negócio.
Sociedades de
Propósito
Avaliar os procedimentos e controles existentes na gestão de contratos de prestação de serviços e os
Específico geração de energia respectivos pagamentos, considerando o orçamento anual aprovado. Selecionar áreas detentoras de valores
mais expressivos e avaliar os controles internos, em particular, no que tange ao cumprimento do
eólica
cronograma de execução dos serviços e a liberação de recursos (cronograma físico financeiro).
SPEs. Eólicas

Usina Hidrelétrica
em construção

Avaliar os procedimentos e controles existentes na gestão de contratos de prestação de serviços e os
respectivos pagamentos, considerando o orçamento anual aprovado. Selecionar áreas detentoras de valores
mais expressivos e avaliar os controles internos, em particular, no que tange ao cumprimento do
cronograma de execução dos serviços e a liberação de recursos (cronograma físico financeiro).

Com relação a Gestão Integrada de Riscos Corporativos foi realizado um trabalho no
início de 2017. O trabalho para o 2º. Semestre ficou postergado para avaliação em
2018 em face de estruturação e adequação de atribuições e de pessoal na Diretoria de
Governança, Risco e Compliance - DRC, que iniciou suas atividades em janeiro/2017.
Foram realizados trabalhos de follow up referente às recomendações emitidas para a
Sociedade de Propósito Específico de Geração de Energia Eólica – SPE Cutia,
relacionadas ao processo auditável de pagamentos.
Também foram realizados trabalhos de follow up referente às recomendações
relacionadas a obras civis e eletromecânicas e licenciamento ambiental da Usina
Hidrelétrica de Colíder – MS.
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No que tange aos trabalhos solicitados pela Diretoria em 2017, temos cinco trabalhos
em andamento e sete trabalhos postergados e que serão realizados em 2018.
E quanto às denúncias recebidas em 2017, temos três trabalhos em andamento e três
que serão realizados em 2018.
No exercício de 2017 as análises da auditoria interna estiveram voltadas para a
adequação à Lei 13.303/2016, no que tange ao dever de aferir o controle interno.
Estão contemplados nos trabalhos classificados como categoria “controle interno” as
etapas de pré auditoria dos controles (walkthrough do auditor interno) e no mínimo
dois ciclos de testes de efetividade destes controles internos, visando o fortalecimento
dos conceitos das três linhas de defesa (COSO 2013) e os princípios da administração
pública. O quadro a seguir apresenta a quantidade de trabalhos realizados e a
distribuição quantitativa dos 61 trabalhos de auditoria interna por empresa do grupo
Copel:
Quantidade de
trabalhos de
auditorias realizados

% em relação ao total de trabalhos
realizados

Companhia Paranaense de Energia - Copel - Holding

9

15%

Holding e Subsidiárias Integrais - Sis

24

39%

Copel Geração e Transmissão

7

11%

Copel Distribuição

11

18%

Copel Telecomunicações

3

5%

Copel Comercialização de Energia

1

2%

Patrocinada Fundação Copel

1

2%

Sociedades de Propósitos Específico - SPEs / Transmissão de
Energia

1

2%

Controlada Centrais Elétricas do Rio Jordão - ELEJOR

2

3%

Controlada Usina Elétrica a Gás de Araucária - UEGA

2

3%

61

100%

Empresa

Total Geral
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Os trabalhos indicados como “Holding e Subsidiárias Integrais- SIs” são trabalhos em
nível corporativo, como por exemplo, aqueles voltados às atividades de controles
internos (Lei 13.303/2016 e Lei Sarbanes Oxley - SOX), governança de tecnologia da
informação e auditoria das evidências do ISE BOVESPA, entre outros.
Os exames de auditoria realizados em 2017 estão relacionados aos seguintes
processos auditáveis da Cadeia de Valor da Companhia:
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.

7. AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DE
AUDITORIA
No que tange às recomendações emitidas pela Auditoria Interna, no exercício de
2017, com referência às respostas recebidas das áreas responsáveis, a situação em
considerando data base 30/12/2017 era a seguinte:
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Resumo quantitativo - RDAs 2017
3% 2% 2%

Respondidas em 2017
Resposta pendente (dentro
do prazo)
Prorrogadas

93%
Em atraso

Já o quadro a seguir apresenta o extrato quantitativo referente às recomendações da
Auditoria Interna e respostas recebidas das áreas gestoras:

Recomendações da Auditoria Interna – Extrato quantitativo da situação em 30/12/2017
Emitidas em 2017

Respondidas em 2017

212

195

Reposta pendente
(Dentro do prazo)
06

Prorrogadas

Em atraso

04

07

Das 195 respostas recebidas das gerências responsáveis, 90 necessitavam de plano
de ação para atendimento das recomendações da Auditoria Interna. Puderam ser
confirmadas as providências dos planos de ação em 85 casos, restando pendentes
dois casos para verificação em 2018 e tivemos três casos em que as ações propostas
não atenderam às recomendações da Auditoria Interna, e nestes três casos emitimos
as recomendações de monitoramento - RDM, solicitando providências da Diretoria
Executiva da Subsidiária em questão.

8. TESTES DE EFETIVIDADE DOS CONTROLES INTERNOS
É solicitação da Securities and Exchange Commission – SEC que as companhias com
ações naquela bolsa informem no formulário 20 (ou 20-F) qual é a estrutura utilizada
para realizar a avaliação dos controles internos sobre o reporte financeiro. No caso da
Copel, o modelo adotado é a estrutura do COSO 2013 (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission – framework 2013).
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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 chaves1 são executados por amostragem, considerando os temas
escopo para SOX, conforme procedimentos internos sobre esta matéria. Em 2017
foram programados dois ciclos de testes. A seguir, apresentamos o resumo geral dos
resultados, em termos quantitativos, segregados por empresas do grupo, referentes
aos testes de efetividade realizados pela Auditoria Interna no 1º. Ciclo, concluído em
31/10/2017:
Controles chaves
testados
no 1º ciclo = 237
Empresa do grupo Copel

Copel Geração e Transmissão
Copel Distribuição
Copel Telecomunicações

Eficaz Eficaz com
1º
comentários
ciclo
– 1º ciclo

33
39
35

6
5
8

Ineficaz
1ºciclo

4
5
15

Controles chaves não testados no 1º ciclo = 463

Em
remediação/
não testado

1
2

Programado
para 2º ciclo

Reclassifica
do não
chave SOX

Sem
ocorrência
no 1° ciclo

Total
Geral

85
111
66

1
1
1

2
2
3

132
163
130

Copel Renováveis

3

21

24

Copel Comercialização

3

30

33

10

105

2

24

Copel Holding
Parques Eólicos

64

Total Geral

172

4

1
23

42

3

442

1

7

191
27

4

14

700

Em linha com as definições adotadas no Guia de Testes da Auditoria Interna, os
resultados possíveis nos testes de efetividade dos controles internos chave são os
seguintes:
Eficaz: na amostra selecionada o controle mitiga o risco associado e está sendo executado conforme
documentado;
Eficaz com Comentários: embora constatada a mitigação do risco, nos exames observamos situação (ões)
que impede (m) atestar a eficácia completa do controle, tais como: (i) o controle está sendo executado
parcialmente (ii) sua descrição necessita ajustes; (iii) necessita aprimorar questões de integridade e precisão
(completeness e accuracy) para garantia de relatórios ou planilhas utilizadas na execução do controle;

1

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. ”
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Ineficaz: o controle não mitiga o risco associado ou na amostra selecionada não está sendo executado
conforme documentado;
Em remediação/Não testado: controles avaliados como ineficazes em testes anteriores e/ou o plano de
remediação ainda não havia sido implantado;
Programado para 2º ciclo: controles em revisão de desenho ou em período de maturação (número mínimo
de ocorrência para possibilitar testes);
Reclassificado como não Chave: o controle foi analisado e considerado não chave para emissão das
Demonstrações Financeiras para o 1º ciclo de testes 2017, devendo ser mantido para o processo;
Sem Ocorrências: durante o período de realização dos testes não houve a ocorrência dos eventos de origem
do controle.

9. BENEFÍCIOS DECORRENTES DA FUNÇÃO AUDITORIA INTERNA
Em 2017 vivenciamos mais um período onde a instabilidade política e econômica do
Brasil resultou em dificuldades para o setor produtivo nacional com reflexos nos níveis
de consumo energético. Este cenário trouxe grandes desafios para o setor elétrico e
para a Companhia Paranaense de Energia, trazendo a crescente necessidade de
otimização de resultados e a busca pela eficiência em suas operações e pela
maximização do retorno dos seus investimentos.
E neste contexto, a Auditoria Interna, existente na Companhia há 54 anos, vem
desenvolvendo suas atividades no sentido de adequar sua atuação às novas
exigências de qualidade e legais, notadamente relacionadas ao movimento de
melhoria da governança corporativa e da eficiência e eficácia nas operações. A
realização dos trabalhos pela Auditoria Interna traz como benefício mais imediato a
materialização de melhorias na eficiência dos processos e procedimentos internos da
Companhia e a mitigação de riscos relacionados a possíveis perdas decorrentes de erros
ou fraudes financeiras, além da avaliação da efetividade dos controles internos e do
gerenciamento de riscos.

Dentre os principais resultados gerados pela Auditoria Interna, destacamos para
2017:

•

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

•

Apontamentos para melhoria na documentação e execução dos controles
internos;

•

Recomendações para melhoria no processo de gerenciamento de riscos
corporativos;

•

Recomendações visando aprimoramento no tratamento e providências
quanto aos atos faltosos cometidos pelos empregados com ações já tomadas
pela Diretoria e melhorias em análise/implementação; e

•

Apoio à Alta Administração e Comitê de Auditoria Estatutário.

Era o que tínhamos a relatar.
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ANEXO I – LISTA DE TRABALHOS REALIZADOS
2017

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, bem como as ações já implementadas em cada caso, não
estão apresentadas neste documento público com fundamento nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei no
12.527, de 18 de novembro de 2011, que prevê a proteção da informação sigilosa e da informação
pessoal.
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Traba h s rea i ad s e

Empresa Subsidiária Controlada Consórcio Patrocinada
Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Categoria do
Trabalho

CONTROLES
INTERNOS

Tema
(Escopo Lei Sarbanes
Oxley – SOX)

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

2017 – A ex 01

Objetivo /escopo inicial do trabalho de auditoria

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

2016-2/678

Entity Level

Monitorar e avaliar controles
internos

Finalizar o trabalho conjunto com a área de Integridade Corporativa (CIC) objetivando a
transição de atividades de controle interno anteriormente executadas pela Auditoria
Interna, conforme prazos estabelecidos pelo regramento do Poder Público Estadual
(Sistema Integrado de Transferências - SIT e Sistema Estadual de Informação - SEI/CED do
TCE-PR e Sistema Integrado de Avaliação e Controle - SIAC da CGE-PR).
Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos correlatos.

2016-2/732

Patrocinada
Fundação Copel

CONTROLES
INTERNOS

Fundação Copel

Gerenciar empresas
controladas, coligadas e
patrocinadas

Patrocinada
Fundação Copel

CONTROLES
INTERNOS

Fundação Copel

Gerenciar empresas
controladas, coligadas e
patrocinadas

Avaliar os controles e procedimentos adotados pela Patrocinada nos seus processos de
processo de Tecnologia da Informação - TI e de gestão de riscos e controles internos.
(Ordem de Serviço 015/2017 – consultoria PwC).

2016-2/774

Monitorar e avaliar controles
internos

Apresentar os resultados dos testes de efetividade dos controles internos chaves para
adequação da Copel à lei Sarbanes-Oxley, bem como o resumo de resultados de testes
substantivos e/ou outros trabalhos de auditoria realizados referentes ao exercício social
de 2016, no que tange a processos/atividades sob responsabilidade da Companhia
Paranaense de Energia.

2016-2/741

Atender obrigação tributária e
fiscal

Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos correlatos.

2017-1/749

Copel
Telecomunicações
– CTE

Copel Geração e
Transmissão - GeT

Auditoria Interna

CONTROLES
INTERNOS

CONTROLES
INTERNOS

Diversos

Atender obrigação
tributária e fiscal
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Empresa Subsidiária Controlada Consórcio Patrocinada

Categoria do
Trabalho

Copel
CONTROLES
TelecomunicaçõesINTERNOS
CTE

Copel Distribuição
- DIS

Controlada
Centrais Elétricas
do Rio Jordão ELEJOR

Holding

Copel Distribuição
- DIS

Auditoria Interna

CONTROLES
INTERNOS

CONTROLES
INTERNOS

2017 – A ex 01

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Objetivo /escopo inicial do trabalho de auditoria

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Atender obrigação tributária e
fiscal

Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos correlatos.

2017-1/750

Atender obrigação
tributária e fiscal

Atender obrigação tributária e
fiscal

Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos correlatos.

2017-1/751

ELEJOR

Gerenciar empresas
controladas, coligadas e
patrocinadas

Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos que tratem da matéria.

2017-1/752

Atender obrigação tributária e
fiscal

Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos correlatos.

2017-1/753

Não mapeado

Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos correlatos.

2017-1/754

Tema
(Escopo Lei Sarbanes
Oxley – SOX)

Atender obrigação
tributária e fiscal

CONTROLES
INTERNOS

Atender obrigação
tributária e fiscal

CONTROLES
INTERNOS

Pesquisa &
Desenvolvimento –
P&D
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Empresa Subsidiária Controlada Consórcio Patrocinada

Copel Geração e
Transmissão - GeT

Copel Distribuição
- DIS

Holding

Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Copel Distribuição
- DIS

Auditoria Interna

Categoria do
Trabalho

Tema
(Escopo Lei Sarbanes
Oxley – SOX)

2017 – A ex 01

Objetivo /escopo inicial do trabalho de auditoria

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Não mapeado

Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos correlatos.

2017-1/755

2017-1/756

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

CONTROLES
INTERNOS

Pesquisa &
Desenvolvimento –
P&D

CONTROLES
INTERNOS

Programa de
Eficientização
Energética - PEE

Não mapeado

Avaliar / aferi a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos correlatos.

CONTROLES
INTERNOS

Investimentos em
Participações
Societárias

Gerenciar empresas
controladas, coligadas e
patrocinadas

Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos correlatos.

2017-1/757

Suprir materiais, obras e
serviços

Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos correlatos.

2017-1/758

Gerenciar Licenciamento e
Autorizações Ambientais

Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos que tratem da matéria.

2017-1/759

CONTROLES
INTERNOS

CONTROLES
INTERNOS

Logística de
Suprimentos

Entity Level
Socioambiental
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Empresa Subsidiária Controlada Consórcio Patrocinada

Copel Geração e
Transmissão - GeT

Copel Distribuição
- DIS

Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Categoria do
Trabalho

CONTROLES
INTERNOS

CONTROLES
INTERNOS

CONTROLES
INTERNOS

Copel
Telecomunicações- CONTROLES
CTE
INTERNOS

Auditoria Interna

2017 – A ex 01

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Objetivo /escopo inicial do trabalho de auditoria

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Receita GeT

1. Comercializar produtos e
serviços
2. Prover, operar e manter
infraestrutura dos negócios
4. Prestar Serviço
5. Prover relacionamento com
cliente

Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos correlatos.

2017-1/761

Receita DIS

1. Comercializar produtos e
serviços
2. Prover, operar e manter
infraestrutura dos negócios
4. Prestar Serviço e5. Prover
relacionamento com cliente

Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos correlatos.

2017-1/762

Folha de pagamento

Gerenciar folha de pagamento

Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos correlatos.

2017-1/763

Receita CTE

1. Comercializar produtos e
serviços
2. Prover, operar e manter
infraestrutura dos negócios
4. Prestar Serviço e 5. Prover
relacionamento com cliente

Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos correlatos.

2017-1/765

Tema
(Escopo Lei Sarbanes
Oxley – SOX)
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Empresa Subsidiária Controlada Consórcio Patrocinada

Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Categoria do
Trabalho

CONTROLES
INTERNOS

Tema
(Escopo Lei Sarbanes
Oxley – SOX)

Tecnologia da
Informação - TI

CONTROLES
INTERNOS

Entity Level

Holding

CONTROLES
INTERNOS

Ativo Imobilizado,
Ativo Intangível e
Contas a Receber
Vinculadas à
Concessão

Holding

CONTROLES
INTERNOS

Auditoria Interna

Fechamento Contábil

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Prover Suporte de Tecnologia

Contido em vários processos

Gerenciar fechamento contábil

Gerenciar fechamento contábil

2017 – A ex 01

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Objetivo /escopo inicial do trabalho de auditoria

Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves nos processos relacionados à Tecnologia
da Informação - TI, abrangendo exames nos controles gerais de TI, visando assessorar a
Presidência e a Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis
por controles internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei SarbanesOxley - SOX e ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais correlatos.
Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos
correlatos.
Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos correlatos. Neste trabalho verificar especificamente os controles e a
atualização dos parâmetros para cálculo de impairment.

Apresentar a avaliação final da magnitude das deficiências constatadas nos resultados dos
testes de efetividade dos controles internos chaves para adequação da Copel à lei
Sarbanes-Oxley, em linha com a metodologia da auditoria independente (Deloitte Touche
Tohmatsu).

2017-1/768

2017-1/770

2017-1/771

2017-1/772
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Empresa Subsidiária Controlada Consórcio Patrocinada
Controlada Usina
Elétrica a Gás UEGA

Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Auditoria Interna

Categoria do
Trabalho

CONTROLES
INTERNOS

CONTROLES
INTERNOS

CONTROLES
INTERNOS

CONTROLES
INTERNOS

Tema
(Escopo Lei Sarbanes
Oxley – SOX)

UEGA

Tecnologia da
Informação - TI

Fechamento Contábil

Diversos

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Gerenciar empresas
controladas, coligadas e
patrocinadas

Prover Suporte de Tecnologia

2017 – A ex 01

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Objetivo /escopo inicial do trabalho de auditoria

Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência e a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos que tratem da matéria.
Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves nos processos relacionados à Tecnologia
da Informação - TI, abrangendo exames nos controles gerais de TI, visando assessorar a
Presidência e a Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis
por controles internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei SarbanesOxley - SOX e ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos correlatos – 1º. Ciclo de testes.

2017-1/778

2017-1/785

Gerenciar fechamento contábil

Avaliar / aferir a efetividade dos controles chaves visando assessorar a Presidência a
Diretoria de Finanças da Copel Holding, bem como as áreas responsáveis por controles
internos, no que tange à conformidade com a seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley - SOX e
ainda com as Leis Federais 12.846/2013 e 13.303/2016 e outros dispositivos
legais/normativos correlatos - 1º. Ciclo de testes.

2017-1/786

Monitorar e avaliar controles
internos

Apresentar os resultados dos testes de efetividade dos controles internos chaves para
adequação da Copel à lei Sarbanes-Oxley, bem como o resumo de resultados de testes
substantivos e/ou outros trabalhos de auditoria realizados referentes ao exercício social
de 2016, no que tange a processos/atividades sob responsabilidade da Companhia
Paranaense de Energia - Resultados - 1o. Ciclos de testes.

2017-1/822
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Empresa Subsidiária Controlada Consórcio Patrocinada
Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Auditoria Interna

Categoria do
Trabalho

CONTROLES
INTERNOS

CONTROLES
INTERNOS

CONTROLES
INTERNOS

CONTROLES
INTERNOS

Tema
(Escopo Lei Sarbanes
Oxley – SOX)

Diversos

Diversos

Diversos

Diversos

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Monitorar e avaliar controles
internos

Monitorar e avaliar controles
internos

Monitorar e avaliar controles
internos

Monitorar e avaliar controles
internos

2017 – A ex 01

Objetivo /escopo inicial do trabalho de auditoria

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Apresentar os resultados dos testes de efetividade dos controles internos chaves para
adequação da Copel à lei Sarbanes-Oxley, bem como o resumo de resultados de testes
substantivos e/ou outros trabalhos de auditoria realizados referentes ao exercício social
de 2016, no que tange a processos/atividades sob responsabilidade da Companhia
Paranaense de Energia.

2016-2/735

Apresentar os resultados dos testes de efetividade dos controles internos chaves para
adequação da Copel à lei Sarbanes-Oxley, bem como o resumo de resultados de testes
substantivos e/ou outros trabalhos de auditoria realizados referentes ao exercício social
de 2016, no que tange a processos/atividades sob responsabilidade da Companhia
Paranaense de Energia. (Controles sob responsabilidade da Diretoria de Relações
Institucionais – DRI).
Apresentar os resultados dos testes de efetividade dos controles internos chaves para
adequação da Copel à lei Sarbanes-Oxley, bem como o resumo de resultados de testes
substantivos e/ou outros trabalhos de auditoria realizados referentes ao exercício social
de 2016, no que tange a processos/atividades sob responsabilidade da Companhia
Paranaense de Energia. (Controles sob responsabilidade da Diretoria de Gestão
Empresarial - DGE).
Apresentar os resultados dos testes de efetividade dos controles internos chaves para
adequação da Copel à lei Sarbanes-Oxley, bem como o resumo de resultados de testes
substantivos e/ou outros trabalhos de auditoria realizados referentes ao exercício social
de 2016, no que tange a processos/atividades sob responsabilidade da Companhia
Paranaense de Energia. (Controles sob responsabilidade da Diretoria de Governança,
Risco e Compliance – DRC).

2016-2/736

2016-2/737

2016-2/738

Página 33 de 39

Traba h s rea i ad s e

Empresa Subsidiária Controlada Consórcio Patrocinada

Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Copel Renováveis

Categoria do
Trabalho

CONTROLES
INTERNOS

CONTROLES
INTERNOS

CONTROLES
INTERNOS

Copel
CONTROLES
Comercialização de
INTERNOS
Energia

Auditoria Interna

Tema
(Escopo Lei Sarbanes
Oxley – SOX)

Diversos

Diversos

Diversos

Diversos

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Monitorar e avaliar controles
internos

Monitorar e avaliar controles
internos

2017 – A ex 01

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Objetivo /escopo inicial do trabalho de auditoria

Apresentar os resultados dos testes de efetividade dos controles internos chaves para
adequação da Copel à lei Sarbanes-Oxley, bem como o resumo de resultados de testes
substantivos e/ou outros trabalhos de auditoria realizados referentes ao exercício social
de 2016, no que tange a processos/atividades sob responsabilidade da Companhia
Paranaense de Energia. (Controles sob responsabilidade da Diretoria de Finanças e de
Relações com Investidores - DFI).
Apresentar os resultados dos testes de efetividade dos controles internos chaves para
adequação da Copel à lei Sarbanes-Oxley, bem como o resumo de resultados de testes
substantivos e/ou outros trabalhos de auditoria realizados referentes ao exercício social
de 2016, no que tange a processos/atividades sob responsabilidade da Companhia
Paranaense de Energia. (Controles sob responsabilidade da Presidência – PRE).

2016-2/739

2016-2/740

Monitorar e avaliar controles
internos

Apresentar os resultados dos testes de efetividade dos controles internos chaves para
adequação da Copel à lei Sarbanes-Oxley, bem como o resumo de resultados de testes
substantivos e/ou outros trabalhos de auditoria realizados referentes ao exercício social
de 2016, no que tange a processos/atividades sob responsabilidade da Companhia
Paranaense de Energia.

2016-2/742

Monitorar e avaliar controles
internos

Apresentar os resultados dos testes de efetividade dos controles internos chaves para
adequação da Copel à lei Sarbanes-Oxley, bem como o resumo de resultados de testes
substantivos e/ou outros trabalhos de auditoria realizados referentes ao exercício social
de 2016, no que tange a processos/atividades sob responsabilidade da Companhia
Paranaense de Energia.

2016-2/743
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Empresa Subsidiária Controlada Consórcio Patrocinada
Copel Geração e
Transmissão – GeT

Copel Distribuição
– DIS

Categoria do
Trabalho

CONTROLES
INTERNOS

CONTROLES
INTERNOS

Tema
(Escopo Lei Sarbanes
Oxley – SOX)

Diversos

Diversos

2017 – A ex 01

Objetivo /escopo inicial do trabalho de auditoria

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Monitorar e avaliar controles
internos

Apresentar os resultados dos testes de efetividade dos controles internos chaves para
adequação da Copel à lei Sarbanes-Oxley, bem como o resumo de resultados de testes
substantivos e/ou outros trabalhos de auditoria realizados referentes ao exercício social
de 2016, no que tange a processos/atividades sob responsabilidade da Companhia
Paranaense de Energia.

2016-2/744

Monitorar e avaliar controles
internos

Apresentar os resultados dos testes de efetividade dos controles internos chaves para
adequação da Copel à lei Sarbanes-Oxley, bem como o resumo de resultados de testes
substantivos e/ou outros trabalhos de auditoria realizados referentes ao exercício social
de 2016, no que tange a processos/atividades sob responsabilidade da Companhia
Paranaense de Energia.

2016-2/745

2016-2/746

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

CONTROLES
INTERNOS

Diversos

Monitorar e avaliar controles
internos

Apresentar os resultados dos testes de efetividade dos controles internos chaves para
adequação da Copel à lei Sarbanes-Oxley, bem como o resumo de resultados de testes
substantivos e/ou outros trabalhos de auditoria realizados referentes ao exercício social
de 2016, no que tange a processos/atividades sob responsabilidade da Companhia
Paranaense de Energia. (Resultados consolidados – Grupo Copel).

Holding

PLANEJADOS

Logística de
Suprimentos

Suprir materiais, obras e
serviços

Realizar a gestão do contrato e dos pagamentos para consultoria PwC, contrato SLO
4600010577.

2016-2/688

PLANEJADOS

Entity Level - Gestão
Integrada de Riscos GIRC

Monitorar e avaliar controles
internos

Avaliar os procedimentos adotados em relação ao tratamento dos riscos, em especial
riscos estratégicos identificados no processo de implantação da Gestão Integrada de
Riscos da Copel - GIRC, contemplando análise da efetividade dos controles e planos de
ação para mitigação.

2016-2/730

Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Auditoria Interna
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Empresa Subsidiária Controlada Consórcio Patrocinada
Controlada:
Centrais Elétricas
do Rio Jordão ELEJOR

Controlada: Usina
Elétrica a Gás de
Araucária - UEGA

Categoria do
Trabalho

PLANEJADOS

PLANEJADOS

Copel
TelecomunicaçõesPLANEJADOS
CTE

Copel Geração e
Transmissão – GeT

Auditoria Interna

PLANEJADOS

Tema
(Escopo Lei Sarbanes
Oxley – SOX)

ELEJOR

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Gerenciar empresas
controladas, coligadas e
patrocinadas

2017 – A ex 01

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Objetivo /escopo inicial do trabalho de auditoria

Avaliar os procedimentos e controles existentes nas atividades administrativas e
financeiras da Controlada Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A. - ELEJOR, abrangendo: a
documentação suporte para o estabelecimento dos preços para contratação de serviços e
a gestão dos contratos, principalmente em relação ao cumprimento do cronograma físico
financeiro e fiscalização dos serviços prestados.
Avaliar os procedimentos e controles existentes nas atividades administrativas e
financeiras da Controlada Usina Elétrica a Gás - UEGA, abrangendo: a documentação
suporte para o estabelecimento dos preços para contratação de serviços e a gestão dos
contratos, principalmente em relação ao cumprimento do cronograma físico financeiro e
fiscalização dos serviços prestados.

2017-1/773

UEGA

Gerenciar empresas
controladas, coligadas e
patrocinadas

Ativo Imobilizado,
Ativo Intangível e
Contas a Receber
Vinculadas a
Concessão

Suprir materiais, obras e
serviços

Avaliar os procedimentos e controles existentes referente aos procedimentos de
recebimento e movimentação de materiais nos almoxarifados juntamente com o trabalho
anual realizado em conjunto com a Contabilidade e áreas responsáveis pelos
Almoxarifados da Companhia;

2017-1/788

Ativo Imobilizado,
Ativo Intangível e
Contas a Receber
Vinculadas a
Concessão

Suprir materiais, obras e
serviços

Avaliar os procedimentos e controles existentes referente aos procedimentos de
recebimento e movimentação de materiais nos almoxarifados juntamente com o trabalho
anual realizado em conjunto com a Contabilidade e áreas responsáveis pelos
Almoxarifados da Companhia;

2017-1/789

2017-1/777
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Empresa Subsidiária Controlada Consórcio Patrocinada
Copel Distribuição
– DIS

Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Holding

Copel Distribuição
– DIS

Categoria do
Trabalho

PLANEJADOS

PLANEJADOS

PLANEJADOS

SOLICITADOS

Tema
(Escopo Lei Sarbanes
Oxley – SOX)

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

2017 – A ex 01

Objetivo /escopo inicial do trabalho de auditoria

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

Ativo Imobilizado,
Ativo Intangível e
Contas a Receber
Vinculadas a
Concessão

Suprir materiais, obras e
serviços

Avaliar os procedimentos e controles existentes referente aos procedimentos de
recebimento e movimentação de materiais nos almoxarifados juntamente com o trabalho
anual realizado em conjunto com a Contabilidade e áreas responsáveis pelos
Almoxarifados da Companhia;

2017-1/790

Entity Level

Gerenciar imagem e
relacionamento com partes
interessadas

Auditar previamente as evidências, de questões consideradas críticas pelo grupo gestor, a
serem apresentadas para comprovação das respostas ao questionário do Indicador de
Sustentabilidade ISE BM&Bovespa, de forma a garantir, com razoável segurança, que as
exigências previstas no questionário estão atendidas nas respostas e evidências a serem
apresentadas pela Copel.

2017-1/791

Entity Level

Gerenciar atendimento de
ouvidoria (e outros canais de
comunicação)

Realizar a gestão do canal de comunicação confidencial, compreendendo o
acompanhamento e encaminhamento adequado das denúncias recebidas pelo Canal de
Comunicação Confidencial, zelando pelo funcionamento do sistema (hardware, software e
procedimentos internos), provendo informações mensais para acompanhamento pelo
Comitê de Auditoria da Companhia.

N/A

Suprir materiais, obras e
serviços

Apurar denúncia recebida via Canal de Comunicação Confidencial da Copel que trata de
descumprimento do código de conduta por empregados.

2016-2/690

Suprir materiais, obras e
serviços

Apurar denúncia recebida via Canal de Comunicação Confidencial da Copel que trata de
descumprimento do código de conduta por empregados.

2016-2/698

Logística de
Suprimentos
Entity level

Copel Distribuição
– DIS

SOLICITADOS

Logística de
Suprimentos
Entity level

Auditoria Interna
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Empresa Subsidiária Controlada Consórcio Patrocinada
Copel Geração e
Transmissão – GeT
Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Categoria do
Trabalho

Copel Distribuição
– DIS

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Objetivo /escopo inicial do trabalho de auditoria

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

SOLICITADOS

Entity Level

Manter infraestrutura de
transmissão de energia

Por solicitação da Diretoria para avaliação de denúncia relativa a conduta ética de
empregado.

2016-2/733

SOLICITADOS

Entity Level
Código de Conduta

Monitorar e avaliar controles
internos

Apurar denúncia recebida via e-mail de que trata de descumprimento do código de
conduta por empregado.

2016-2/734

Logística de
Suprimentos

Suprir materiais, obras e
serviços

Por solicitação da Diretoria, avaliar os procedimentos e controles existentes,
contemplando eventual apuração de responsabilidades, frente a necessidade de Termo
de Ajuste de Quitação. (Contrato 4600008707).

2016-2/747

Suprir materiais, obras e
serviços

Por solicitação de representantes do Conselho de Administração da SPE, avaliar os
procedimentos e controles internos exercidos pela Companhia Mata de Santa Genebra
S.A., e/ou Engenheiro do Proprietário – EP, relativos a documentação suporte para
contratação e à gestão dos contratos, principalmente em relação ao cumprimento do
cronograma físico financeiro e fiscalização dos serviços prestados.

Copel
Comercialização de SOLICITADOS
Energia - COM

SPEs Transmissão
SPE Mata de Santa
Genebra - MSG

Tema
(Escopo Lei Sarbanes
Oxley – SOX)

2017 – A ex 01

SOLICITADOS

Logística de
Suprimentos

Gerenciar recursos financeiros

SOLICITADOS

Entity Level

Suprir materiais, obras e
serviços

2016-2/764

Apurar denúncia recebida via Canal de Comunicação Confidencial, relacionada a
irregularidades na gestão de contrato.

2017-1/766

Em cumprimento do Regulamento da Eleição, conforme Circular 096/2016 de
23/12/2016, acompanhar o processo de eleição para escolha de empregado como
membro no Conselho de Administração - CAD, com apoio da Superintendência de
Tecnologia da Informação - STI da Copel Telecomunicações, objetivando analisar os
programas do sistema para a garantia da credibilidade do processo de votação.

2017-1/767

Gerenciar recursos financeiros

Holding

Auditoria Interna

SOLICITADOS

Entity Level

Não mapeado
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Empresa Subsidiária Controlada Consórcio Patrocinada
Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs
Copel Distribuição
– DIS
Copel Geração e
Transmissão – GeT

Categoria do
Trabalho

Tema
(Escopo Lei Sarbanes
Oxley – SOX)

2017 – A ex 01

Macroprocessos / Processos
auditáveis
(Cadeia de Valor Copel)

Objetivo /escopo inicial do trabalho de auditoria

Num. Do
trabalho no
sistema da
Auditoria
Interna

SOLICITADOS

Tecnologia da
Informação - TI

Prover e manter Infraestrutura
de TI

Participação em Grupo de trabalho que objetiva definir os procedimentos de desativação
do mainframe.

N/A

SOLICITADOS

Entity Level

Não identificado

Apurar denúncia recebida via Canal de Comunicação Confidencial, referente a conduta
ética de empregado.

2017-1/769

Trabalho de consultoria, realizado a pedido da Diretoria da Subsidiária, referente a análise
de procedimentos de gestão na Associação Copel Curitiba - ACC.

2017-1/779

Apurar denúncia recebida via e-mail, referente a conduta ética de empregado.

2017-1/783

Não identificado

Por solicitação da Diretoria da Subsidiária, apurar denúncia feita para a Ouvidoria
referente à conduta ética de empregado.

2017-1/793

Gerenciar recursos financeiros

Por solicitação da Diretoria de Finanças e de Relações com Investidores DFI, através da
Coordenação de Contabilidade – CCO, verificar se as aplicações financeiras de curto prazo
estão registradas pelo valor correto e de acordo com sua liquidez, para o escopo (33
empresas do grupo Copel e duas controladas) no período de abrangência definidos para
este trabalho.

2017-2/827

SOLICITADOS

Entity Level

Suprir materiais, obras e
serviços
Gerenciar recursos financeiros

Copel Distribuição
– DIS

SOLICITADOS

Entity Level

Suprir materiais, obras e
serviços
Gerenciar recursos financeiros

Copel Geração e
Transmissão – GeT

Holding e
Subsidiárias
Integrais - SIs

Auditoria Interna

SOLICITADOS

SOLICITADOS

Entity Level

Tesouraria
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