PAINT 2017

PAINT 2017
Plano Anual de Auditoria Interna
Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo
CODASP

PAINT 2017

1. INTRODUÇÃO

O presente Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT da
Auditoria Interna da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São
Paulo – AUDIN-CODASP está projetado para o segundo semestre do
exercício de 2017.
O

PAINT

tem

como

finalidade

definir

os

objetos

de

auditoria,

estabelecendo parâmetros para organização e coordenação dos trabalhos
e estabelecer o cronograma sintético dos projetos de auditoria, bem
como os prazos para elaboração dos Relatórios de Auditoria. Constam
ainda os planos de ações para áreas auditadas, caso necessário, e, plano
de

capacitação

profissional

prevista

para

o

aperfeiçoamento

e

modernização das atividades da auditoria interna. Contudo, como a área
de Auditoria Interna da Companhia está em fase de implantação, o
primeiro PAINT terá como objetivo a IMPLANTAÇÃO DA ÁREA com
DEFINIÇÃO

DOS

ASSUNTOS

ABRANGENTES

para

execução

dos

trabalhos.
2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Para implantação

e implementação da área, serão realizadas as

seguintes atividades:
A. Definição da metodologia de gestão de processos da CODASP;
B. Definição da política de gestão de riscos da CODASP;
C. Definição da metodologia de gestão de riscos da CODASP;
D. Desenho da Cadeia de Valor da CODASP, com a identificação dos
principais processos finalísticos e de suporte da companhia e os
valores gerados pela companhia para stakeholders;
E. Desenho do macroprocesso de trabalho/negócio da área de
auditoria interna e
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F. A descrição de atividades de auditoria interna que eventualmente
estejam em curso em função do atendimento de demandas da
diretoria ou do CA.
3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Definir a metodologia de gestão de processos é um trabalho a ser
desenvolvido junto à Controladoria da Codasp, em que determina a
maneira como a Alta Administração irá gerir os processos da
Companhia. Para isso, será projetado o desenho da Cadeia de Valor
da Codasp, onde serão identificados os processos finalísticos e de
suporte e quais são os valores gerados pela companhia para o seu
público estratégico – stakeholders.
Definir-se-ão também a política e a metodologia de gestão de risco,
que são a manifestação dos propósitos e diretrizes gerais da Codasp
referentes à gestão de riscos e a forma de controle da mesma no que
tange ao risco e a abordagem sistemática de detectar, analisar,
controlar e monitorar os riscos específicos para a execução e prática
dos objetivos da companhia.
E, por fim, será desenhado o macroprocesso de trabalho/negócio da
área de auditoria interna, que ilustrará e conduzirá as atividades do
departamento.
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