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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
Auditoria Interna
Plano de Trabalho - TERRACAP/CONAD/AUDIT

PAINT
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – AUDIT - 2021

1. INTRODUÇÃO
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O presente Plano Anual de A vidades de Auditoria Interna – PAINT - 2021 tem o obje vo de atender às necessidades da TERRACAP, e com isso,
programar racional e harmonicamente as a vidades da Auditoria Interna.
O presente planejamento considerou a edição da Lei nº 13.303/2016 que dentre outras inovações no âmbito da gestão pública, determinou que as
empresas públicas devem observar em suas prá cas de governança corpora va regras de transparência, gestão de riscos, compliance e controle interno, com o
obje vo de tornar a gestão o mais eﬁciente e eﬁcaz no uso dos recursos, com compromisso social e sustentabilidade econômica e ambiental.
O PAINT de 2021 aborda as ações que a Auditoria Interna da Terracap considera relevantes para o fortalecimento e aprimoramento da gestão das
unidades internas.
Para a ngir esse obje vo, o Plano prevê dentre outras a vidades, a realização de auditorias em áreas crí cas na Empresa.
O planejamento contempla também, as a vidades administra vas e de gestão da própria AUDIT, e as capacitações dos colaboradores, que contribuem
para o aperfeiçoamento das a vidades desempenhadas por estes setores.
Para ﬁns de elaboração do presente PAINT, calculou-se a capacidade operacional da AUDIT, correlacionando-as com as a vidades desempenhadas por
cada uma das áreas.
Nos tópicos seguintes será apresentada a estrutura da Terracap, a composição da força de trabalho, bem como as a vidades previstas para serem
realizadas no exercício de 2021.
2. A TERRACAP

A Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, empresa pública integrante do complexo administra vo do Distrito Federal, é regida pela Lei Distrital nº
4.586, de 13 de julho de 2011, pela Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013, pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, por seu Estatuto e, subsidiariamente, pela
legislação aplicável às sociedades por ações.
Foi criada para suceder a an ga Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Nessa vertente, a TERRACAP foi criada pela Lei nº
5.861/1972, que autorizou o desmembramento da NOVACAP, mediante alteração de seu objeto e cons tuição da TERRACAP.
Nesse sen do, segundo os disposi vos legais, à TERRACAP compete, essencialmente, executar as a vidades imobiliárias de interesse do Distrito
Federal, objeto de u lização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens. Portanto, é regida pela sua lei de Criação, pelo seu
Estatuto Social e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades por Ações.
A par disso, esta Empresa Pública, após a aprovação da Lei nº 4.586, de 13 de julho de 2011, passou a ter a função de Agência de Desenvolvimento do
Distrito Federal e não somente de imobiliária. Trata-se de uma profunda transformação em suas funções estatutárias, tornando-as mais abrangentes e com maior
responsabilidade social.
2.1.A ESTRUTURA DA EMPRESA

De acordo com o Regimento Interno e em atenção a Lei nº 13.303/2016, atualmente a TERRACAP possui a seguinte estrutura administra va para a
execução de suas ﬁnalidades ins tucionais:
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2.2.DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020 A 2024 DA TERRACAP

O planejamento Estratégico 2020/2024 tem como obje vo implementação e execução de polí cas de desenvolvimento econômico e social ao Distrito
Federal nos próximos cinco anos.
Dentre outros obje vos, o Plano será focado na Geração de emprego, renda e moradia, no incen vo a a vidade produ va, incen vo ao setor
agropecuário, respeitadas a função social da terra, com responsabilidade ambiental, conforme indicadores estratégicos e suas divisões descritas abaixo:

Por ólio de Indicadores Estratégicos
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2.3 - DO ORÇAMENTO DA TERRACAP PARA 2021

a. R$ 565.043.556,00 (quinhentos e sessenta e cinco milhões, quarenta e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais) para os DISPÊNDIOS, sendo:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60792388&infra_sistema=…
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R$ 151.323.688,00 (duzentos e dezoito milhões, oitocentos e vinte mil oitocentos e quatro reais) para despesas com remuneração de pessoal, obrigações patronais,
contribuição a entidades fechadas de previdência e outras despesas variáveis com pessoal, nos termos da legislação vigente;
R$ 209.172.553,00 (duzentos e nove milhões, cento e setenta e dois mil quinhentos e cinquenta e três reais) para despesas decorrentes de atividades administrativas
e de manutenção da Terracap;
R$ 45.667.491,00 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e um reais) para despesas destinadas a concessão de
benefícios de auxílio-alimentação, auxílio-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida para os empregados, programa de educação da Terracap,
auxílio creche e funeral;
R$ 54.483.493,00 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa e três reais) ressarcimentos, indenizações e restituições de
pessoal;
R$ 30.160.000,00 (trinta milhões cento e sessenta mil reais) para outros ressarcimentos, indenizações e restituições;
R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) para sentenças judiciais cíveis e trabalhistas que não gerem produtos para a Empresa;
R$ 15.584.497,00 (quinze milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais) para manutenção de imóveis;
R$ 13.332.600,00 (treze milhões, trezentos e trinta e dois mil e seiscentos reais) para amortização do principal, despesas de juros e taxas, referentes às operações de
crédito ((encargos da dívida pública);
R$ 8.940.000,00 (oito milhões novecentos e quarenta mil reais) para participação acionária;
R$ 12.285.000,00 (doze milhões duzentos e oitenta e cinco mil reais) para despesas com agência de publicidade e propaganda institucional, mercadológica e de
matéria legal ;
R$ 3.055.970,00 (três milhões, cinquenta e cinco mil novecentos e setenta reais) para despesas correntes com tecnologia da informação em suporte e manutenção
de sistemas;
R$ 3.773.264,00 (três milhões, setecentos e setenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais) para despesas com a realização da fiscalização das terras
públicas;
R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) para despesas com publicidade e propaganda de utilidade pública;
R$
415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) para gastos de comunicação e marketing;
R$
100.000,00 (cem mil reais) para apoio financeiro a projetos esportivos, inclusive os contemplados na Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2016);
R$
100.000,00 (cem mil reais) para apoio financeiro a projetos esportivos;
R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Apoio a projetos diversos.

b. R$ 344.007.618,00 (trezentos e quarenta e quatro milhões, sete mil seiscentos e dezoito reais) para os INVESTIMENTOS, sendo:

R$ 16.027.254,00 (dezesseis milhões, vinte e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais) para construção de unidades de ensino fundamental;
R$ 9.875.836,00 (nove milhões, oitocentos e setenta e cinco mil oitocentos e trinta e seis reais) para modernização de sistema de informação;
R$ 1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais) para realização de estudos e pesquisas;
R$
600.000,00 (seiscentos mil reais) para realização do mapeamento remoto do território do DF;
R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para implantação de reserva indígena;
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) destinados à reforma de espaços esportivos - reforma do autódromo;
R$ 8.197.496,00 (oito milhões, cento e noventa e sete mil quatrocentos e noventa e seis reais) para despesas de execução de obras de urbanização;
R$ 5.217.251,00 (cinco milhões, duzentos e dezessete mil duzentos e cinquenta e um reais) para elaboração de projetos;
R$ 38.590.764,00 (trinta e oito milhões, quinhentos e noventa mil setecentos e sessenta e quatro reais) para regularização de parcelamentos urbanos;
R$ 129.529.764,00 (cento e vinte e nove milhões, quinhentos e vinte e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais) para execução de infraestrutura em
parcelamentos;
R$ 18.521.640,00 (dezoito milhões, quinhentos e vinte e um mil seiscentos e quarenta reais) para para implantação do parque Burle Marx;
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para construção de viaduto;
R$ 12.500.000,00 (doze milhões quinhentos mil reais) para reforma de prédios e próprios;
R$
68.640,00 (sessenta e oito mil seiscentos e quarenta reais) para construção de espaços esportivos;
R$ 2.311.443,00 (dois milhões, trezentos e onze mil quatrocentos e quarenta e três reais) para construção de praças públicas e parques;
R$ 27.924.523,00 (vinte e sete milhões, novecentos e vinte e quatro mil quinhentos e vinte e três reais) para realização da política ambiental para parcelamento do
solo;
R$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais) para realização de parcelamento rural;
R$ 34.250.850,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e cinquenta mil oitocentos e cinquenta reais) para aquisição e recuperação de imóveis;
R$ 1.492.632,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil seiscentos e trinta e dois reais) para aquisição de equipamentos.

3.COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DA AUDITORIA INTERNA – AUDIT

UNIDADE CARGO QUANTIDADE
Advogado

1

Contador

2

Assessor

1

AUDIT

TOTAL

4

3.1 Metodologia de cálculo das horas de a vidades

Com base na força de trabalho disponível para o ano, calcularam-se as horas líquidas por ano para cada setor. Para se chegar ao valor das horas líquidas, foram excluídos
(feriados, férias, abonos e recessos ( Anexo 1)
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4.O PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – PAINT

O Plano Anual de A vidades da Auditoria Interna foi elaborado com vistas a atender às diretrizes traçadas pela Controladoria Geral do Distrito Federal,
Tribunal de Contas do Distrito Federal, diretrizes dos órgãos colegiados da empresa, normas internas e demais legislações aplicáveis à TERRACAP.
O Planejamento dos Trabalhos da AUDIT para o exercício de 2021 foi elaborado considerando basicamente os seguintes fatores:

1.

Força de Trabalho

2.

Orçamento 2021 da Terracap

3.

Materialidade, relevância e cri cidade, bem como o grau de eﬁciência ou fragilidade dos controles internos da empresa.

A seguir será apresentado o planejamento anual, levando-se em consideração a força de trabalho (horas-homem líquida), bem como a quan dade de
procedimentos por a vidade a serem realizados.

4.1 Detalhamento das Atividades relacionadas à AUDITORIA INTERNA - AUDIT

Resumo Anual das Horas de Trabalho - AUDIT

Quan dade de
Procedimentos
Atividades

Quantidade de horas/ano
%
658

9,33

Não se aplica

Auditorias

4.173

59,15

3(*)

Monitoramento e Supervisão

1.200

17

Não se aplica

Administrativas

1.025

14,52

Não se aplica

TOTAL

7056

100%

Capacitação

Atividades Gerenciais e

*Para a quan dade de 3 (três) auditorias possíveis de serem realizadas em 2021, foi feita reserva técnica de aproximadamente 30%, ou seja,
aproximadamente 1 (uma) do total, des nadas a trabalhos não previstos. Para cada auditoria foi reservada a quan dade de 1.043 h/h para sua realização. Para a
reserva técnica está sendo considerada a contratação de mais um empregado para a AUDIT em 2021.
Capacitação

Para capacitação foram alocadas aproximadamente 658 horas/ano, o que corresponde a aproximadamente 164 horas/ano para cada colaborador.
Nessa a vidade, a AUDIT pretende manter parcerias vigentes e iniciar novas, com outros órgãos, bem como, par cipar de seminários e congressos.

Auditorias
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Quanto as 3 (tês) auditorias programadas para 2021, foi elaborado quadro detalhado, deﬁnindo po de auditoria, obje vo, materialidade, relevância,
cri cidade, qualiﬁcação, bem como previsão de início e ﬁm dos trabalhos (Anexo 2).

Para deﬁnição das áreas a serem abordadas foi observado o Orçamento previsto para 2021 (custeio e inves mento), bem como as diretrizes previstas
no Planejamento Estratégico para período 2020 a 2024. Além disso, os riscos associados às áreas de interesse com base na experiência passada e históricos de
problemas apontados pelos órgãos de controle.

Nessa linha foram escolhidos 3 temas:
1- Controle do Estoque de Áreas Rurais Ainda no primeiro trimestre de 2020 a Auditoria Independente iden ﬁcou que a Terracap controlava seus estoques rurais em planilhas, uma vez que o
sistema em uso, Gestão de Imóveis Urbanos (GIU), não atendia aos requisitos de controle para os imóveis rurais.
A Auditoria Independente destacou que o controle de imóveis de tamanhos expressivos por planilhas pode trazer riscos de controles signiﬁca vos, uma
vez que não traz segurança o suﬁciente para os números apontados e nem para quan dade apontada de imóveis.
Na ocasião foi recomendada a realização de um inventário dos bens rurais para se cer ﬁcar da existência dos bens rurais e fazer um estudo de
implementação de um sistema de gerenciamento de imóveis rurais da Terracap.
Após manifestação das áreas técnicas envolvidas foi percebida diﬁculdade na gestão deste po de patrimônio que serve tanto a celebração de
concessão quanto de base para futuros loteamentos urbanos.
Dessa forma, considerando a materialidade envolvida, o risco já iden ﬁcado na gestão destes a vos e o grau de relevância para os negócios da empresa
o tema foi selecionado para auditoria .
2 - Gerenciamento e Mapeamento de Projetos Conforme consta destes autos, a empresa conta com uma série de indicadores estratégicos diretamente vinculados a obje vos estratégicos que
compõe o plano plurianual 2020 – 2024. Os projetos foram divididos em quatro grandes grupos: 1. Projetos em Desenvolvimento para Registro Cartorial, 2. Projetos
de Regularização de Áreas Urbanas, 3. Projetos de Parcerias e 4. Projetos de Gestão Interna.
De acordo como o plano plurianual o monitoramento e avaliação do planejamento estratégico ﬁcou a cargo do Escritório de Gestão Estratégica – EGEST,
unidade virtual, vinculada à Coordenação de Planejamento e Modernização – CPLAM.
Em razão de a gestão deste planejamento estratégico, e de todos os projetos a ele vinculados, ter impacto direto na perpetuidade e saúde ﬁnanceira da
empresa, bem como na consecução dos obje vos e metas pactuados pela gestão, o tema foi escolhido para integrar uma das Auditorias Internas do ano de 2021.
3- Gerenciamento da Carteira de Recebíveis A carteira de recebíveis da empresa é assunto recorrente nas pautas da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal.
Não bastasse isso, o fato de a carteira de recebíveis estar sa sfatoriamente organizada e gerenciada, ou seja, com controle primário razoável, pode
gerar segurança ﬁnanceira para que a empresa desenvolva planos de reinves mentos, recuperação e aceleração de novos negócios, e ainda maior conﬁabilidade,
melhores níveis de compliance e governança.
Gerenciar bem a carteira e elaborar polí cas claras de cobrança são estratégias diferenciadas que aumentam o controle e a segurança da gestão, uma
vez que a empresa necessita de ﬂuxo de caixa constante e suﬁciente. Falhas nesse procedimento também tem impacto direto na perpetuidade e saúde ﬁnanceira da
empresa, bem como na consecução dos obje vos e metas pactuados pela gestão.
Do exposto, considerando a materialidade envolvida, o risco já iden ﬁcado na gestão destes a vos e o grau de relevância para os negócios da empresa
o tema foi selecionado para auditoria.

Acompanhamento das contratações executadas pela empresa, conforme critérios de complexidade, materialidade e relevância do processo
Este acompanhamento será feito por amostragem, levando em consideração o quan ta vo de contratações da Terracap, e os recursos disponíveis
desta AUDIT, no decorrer do exercício.

Realização de testes periódicos em relação aos valores registrados como Receitas nas demonstrações ﬁnanceiras da empresa, avaliando os registros efetuados
nos exercícios ﬁnanceiros em que tenham sido efetuadas as operações correlacionadas, comprovando-se a salvaguarda e conﬁabilidade dos informes e relatórios
emi dos pela organização, com consequente geração de informações adequadas e oportunas, possibilitando iden ﬁcação da correspondente entrada de ﬂuxo
ﬁnanceiro.
Apesar da Terracap já contar com a realização de testes realizados pela Auditoria Independente, o qual possui a avaliação dos registros efetuados nos
exercícios ﬁnanceiros, esta Auditoria Interna estudará a viabilidade de inserir análises de alguma rubrica da receita, a ser escolhida no 1º trimestre de 2021.

Monitoramento CGDF, TCDF, AUDITORIA INTERNA e AUDITORIA INDEPENDENTE
Já o monitoramento decorre de ações de controle que visam acompanhar as recomendações/planos de ação resultantes das auditorias realizadas na Terracap oriundas de
trabalhos externos do TCDF ou da CGDF, atualmente já se encontram em monitoramento as seguintes auditorias:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60792388&infra_sistema…

10/19

09/02/2021

SEI/GDF - 52902809 - Plano de Trabalho

TCDF
1. Processo nº 11.937/2016 – Auditoria de Regularidade - Auditoria realizada na Terracap, pelo Tribunal de Contas do DF, com objetivo de verificar a legalidade e
a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à gestão de pessoas, bem como examinar a adequação dos controles internos afetos a área.
2. Processo nº15022/2019 – Auditoria de Desempenho/Operacional - Auditoria operacional realizada na Terracap, pelo Tribunal de Contas do DF, prevista no
PGA/2019 tendo como objeto o cumprimento da Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais).
CGDF
1. Processo nº 00480-00006654/2019-91 - Auditoria realizada na Terracap, pela Controladoria Geral do DF, tendo como obje vo examinar o desenvolvimento do
projeto da Gestão de Riscos na empresa, buscando iden ﬁcar providências realizadas pela Empresa Estatal do GDF para o cumprimento da Lei Federal n°
13.303/2016 e do Decreto Distrital n° 37.967/2017, que regulamenta essa Lei no âmbito do Distrito Federal, na implantação dos respec vos Programas de
Integridade.
2.Processo nº 00480-00005014/2019-64 - Auditoria realizada na Terracap, pela Controladoria Geral do DF, tendo como obje vo a análise de atos e fatos da
gestão referentes aos exercícios de 2016 e 2017.
3.Processo nº 00480-00005129/2019-59 - Auditoria de Monitoramento nº 19/2019, realizada na Terracap, pela Controladoria Geral do DF, tendo como obje vo
de examinar as providências adotadas pela Companhia Imobiliária de Brasília, em face das recomendações do Controle Interno quanto às falhas graves,
apontadas no Relatório de Inspeção n° 06/2017- DINOE/COLES/SUBCI/CGDF, emi do, quando dos exames realizados sobre os atos e fatos dos gestores da
Companhia Imobiliária de Brasília, referente ao período de 10/01 /2014 a 31/01/2015.
4. Processo nº 00480-00002216/2020-98 - Auditoria de Pessoal - Folha de Pagamento. 2020 - CGDF
5. Processo nº 00480-00003145/2020-41 - Auditoria de Pessoal - Folha de Pagamento 2020 - CGDF
6. Processo nº 00480-00002853/2020-64 - Auditoria operacional no Programa 6208 – Território, Cidades e Comunidades Sustentáveis

AUDITORIA INTERNA
1. Processo nº 111.000.834/2015 Auditoria no Pontão do Lago Sul - RELATÓRIO DE MONITORAMENTO N°: 0008 / 2017 – DIAUD
2. Processo SEI nº 00111.00001893/2018 - 36 Auditoria Operacional dos processos de Arrecadação - Relatório de Monitoramento N°: 0007 / 2017 – DIAUD
3. Processo sei nº 00111-00019100/2017-54 (Físico nº 111.001.545/2016) Auditoria Operacional objetivando a análise de atos e fatos relacionados ao direito de
preferência nas licitações para venda de imóveis.
4. Processo SEI nº 00111-00002663/2018-94 Auditoria Operacional relacionada Processos e Procedimentos de Reintegração de posse administrativa e judicial
5. Processo SEI nº 00111-00002664/2018-39 Auditoria Operacional relacionada aos Processos e procedimentos relativos aos serviços de Tecnologia da Informação
da TERRACAP
6. Processo SEI nº 00111-00002665/2018-83 Auditoria Operacional para análise dos controles primários dos processos e procedimentos relativos aos serviços
jurídicos
7. Processo SEI nº 00111-00004792/2019-06 Auditoria Operacional nos Processos e Procedimentos relativos à gestão do Passivo Ambiental.
8. Processo Sei - 00111-00003132/2020-33 Auditoria Operacional de análise dos controles primários no que que se refere aos procedimentos relativos ao
contingenciamento das ações judiciais.
9. Processo Sei nº 00111-00003133/2020-88 Auditoria Operacional para análise dos controles primários dos processos e procedimentos relativos aos pagamentos do
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, de competência da Terracap
10. Processo Sei nº 00111-00003135/2020-77 Auditoria Operacional para análise dos controles primários dos processos e procedimentos relativos aos procedimentos
para a provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa - PECLD da Terracap.

AUDITORIA INDEPENDENTE
Será parte do monitoramento os assuntos abordados pela Auditoria Independente no ano de 2020, referentes ao Controle Interno e Contábil, Tributos,
Avaliação das Prá cas Contábeis e Avaliação das Con ngências com destaque para os temas:
1. Propriedades para investimento
2. Desapropriações a recuperar e outros saldos mantidos aos acionistas
3. Participação societária
4. Depósitos Judiciais e outros créditos de longo prazo

COAUD
Também fará parte do monitoramento a auxílio ao COAUD no cumprimento do plano de ação estabelecido pelo Comitê. Segue abaixo a relação de
a vidades que a Auditoria Interna irá promover análises e acompanhamento ao longo de 2021 em auxílio ao cumprimento do Plano de Ação pelo COAUD:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ATIVIDADES
Discussão sobre a qualidade e precisão das
informações do relatório ﬁnanceiro trimestral.

ÁREAS ENVOLVIDAS

DIRAF, COINT,

AUDIT e

FREQUÊNCIA

Trimestral

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60792388&infra_sistema…
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Auditoria Independente

Discussão sobre a qualidade e precisão das
informações presentes nas demonstrações
financeiras.

DIRAF, COINT, AUDIT e
Trimestral

Auditoria Independente
CPLAM, COINT, AUDIT e

Análise do Relatório de Administração.

Auditoria Independente

Análise do Relatório Anual ou Relatório
Integrado.

CPLAM, COINT, AUDIT e

Anual

Auditoria Independente

Anual

GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

ATIVIDADES

ÁREAS ENVOLVIDAS

FREQUÊNCIA

Exame da análise feita pela administração sobre
COINT, AUDIT, Auditoria
os controles internos da organização e suas
Independente e Comitê de
deficiências.
Riscos.

Mensal

COINT, AUDIT, Auditoria
Avaliação do relatório sobre controles internos. Independente e Comitê de
Riscos.

Discussão e monitoramento
exposição a riscos.

Discussão
e
monitoramento
riscos.

de exposição a

de

Trimestral

COINT, AUDIT, Auditoria
Independente e Comitê de
Riscos.

Trimestral

AUDIT, DIGER e Comitê de
Riscos.

Trimestral

ÉTICA, CONFORMIDADE E INTEGRIDADE

ATIVIDADES

ÁREAS
ENVOLVIDAS

Avaliação
do
plano
de
COINT, Comitê de
conformidade/integridade para o ano Governança e
corrente e revisão do plano do ano Integridade.
anterior
COINT, AUDIT,
Avaliação de aspectos de
Auditoria
conformidade, de integridade e
Independente e
legais, identificando temas que
Comitê de
podem ter impacto nas
Governança e
demonstrações financeiras.
Integridade.
Avaliação dos programas antifraude COINT, AUDIT,
e de conformidade/integridade da
Auditoria
organização.
Independente e
Comitê de

FREQUÊNCIA

Semestral

Trimestral

Trimestral
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Governança e
Integridade

Análise das transações com partes
relacionadas.

DIRAF, AUDIT,
COINT
e
Auditoria
Independente.

Semestral

AUDITORIA INDEPENDENTE

ATIVIDADES
Revisão e aprovação do plano de
trabalho da Auditoria Independente.
Acompanhamento e supervisão dos
trabalhos da Auditoria Independente.

ÁREAS
FREQUÊNCIA
ENVOLVIDAS
COINT, AUDIT e
Auditoria
Anual
Independente
COINT, AUDIT e
Auditoria
Trimestral
Independente

Análise dos comentários dos auditores DIRAF, COINT,
independentes
sobre
AUDIT e
os
relatórios
Auditoria
financeiros.
Independente

Trimestral

COINT, AUDITe
Auditoria
Anual
Independente
COINT, AUDIT e
Avaliação da qualidade do trabalho dos
Auditoria
Anual
auditores independentes.
Independente
Avaliação da independência dos
auditores externos.

OUTROS

ATIVIDADES

ÁREAS ENVOLVIDAS

Acompanhamento da atuação, diligências e
determinações/recomendações dos órgãos de
controle interno/externo, especialmente TCDF
COINT e AUDIT
e Controladoria do DF.

FREQUÊNCIA

Trimestral

Auditoria Independente

Também fará parte do monitoramento o acompanhamento dos produtos apresentados pela Auditoria Independente, cujos trabalhos se iniciaram no
ano de 2020 como escopo muito maior do que aquele que vinha sendo desenvolvido e acompanhado por esta Auditoria Interna, especialmente na análise do nível de
governança que a Terracap se encontra, bem como sua adequação aos ditames da Lei nº 13.303/16.

Os produtos previstos, pela Auditoria Independente e monitorados pela AUDIT, são os seguintes:

1

Auditoria das Demonstrações Financeiras e Contábeis individuais e consolidadas da
TERRACAP, preparadas de acordo com as normas e práticas contábeis adotadas
no Brasil, referentes aos meses de janeiro a Junho e janeiro a Dezembro.
Auditoria das Demonstrações Financeiras e Contábeis da BIOTIC S.A., referentes

2

aos meses de janeiro a Junho e janeiro a Dezembro.
Auditoria contábil de revisão trimestral, referente aos meses de Março, Junho e
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3

Setembro no âmbito da TERRACAP.
Auditoria contábil de revisão trimestral, referente aos meses de Março, Junho e

4

Setembro no âmbito da BIOTIC S.A.
Auditoria de avaliação dos controles internos e gestão de riscos, referente aos

5

meses de Março, Junho e Setembro no âmbito da TERRACAP.
Auditoria de avaliação dos controles internos e gestão de riscos, referente aos

6

meses de Março, Junho e Setembro no âmbito da BIOTIC S.A.
Auditoria de avaliação tributária, referente aos meses de Março, Junho e Setembro

7

no âmbito da TERRACAP.

8

Auditoria de avaliação do cumprimento das práticas contábeis aplicadas à Terracap.

9

Auditoria de revisão das atividades de ouvidoria, no âmbito da Terracap.
Auditoria de avaliação do cumprimento do programa de integridade, contemplando os
procedimentos definidos e sua suficiência para cumprimento das leis e

10 regulamentos aplicáveis, no âmbito da Terracap.
Auditoria de avaliação do cumprimento das políticas previstas na Lei nº 13.303/16 no âmbito
da Terracap:

11

Partes Relacionadas
Distribuição de Dividendos
Pessoal
Porta Vozes
Divulgação de Informações

Gestão de Riscos
Auditoria de sistemas do ambiente de Tecnologia da Informação – TI da TERRACAP,
12 com ênfase nos sistemas que integram as demonstrações financeiras e contábeis.
13 Auditoria de avaliação da ECF (Escrituração Contábil Fiscal).
Auditoria de avaliação e consistência da folha de pagamento de pessoal e as Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, compreendendo a análise de todos os documentos e
cálculos que envolvem os salários, benefícios e provisões dos
14 empregados e colaboradores da empresa.
Auditoria de revisão das Demonstrações Financeiras e Contábeis individuais e consolidadas
da TERRACAP, preparadas de acordo com as normas e práticas
15 contábeis adotadas no Brasil, referentes aos meses de janeiro a Dezembro de 2019.

Integridade, Risco e Compliance

Em relação a supervisão, considerando as alterações produzidas pela Lei nº 13.303/16 bem como os apontamentos da atual Auditoria Independente, o
a auditoria interna propõe a supervisão dos seguintes procedimentos:

1. Aquisição e Implantação de sistema integrado de gestão empresarial (ERP).
2. Supervisão da implantação do programa de integridade
3. Supervisão da implantação do programa de riscos
4. Supervisão das atividades da área de compliance.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60792388&infra_sistema…
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Por ﬁm, as a vidades gerenciais e administra vas, referem-se a a vidades realizadas pela cheﬁa da AUDIT, que compreendem desde a supervisão dos
trabalhos efetuados, até a elaboração de relatórios gerenciais especíﬁcos, assim como, a construção e mapeamento dos processos relacionados às atribuições da área
e outras a vidades.

Para auxiliar nas a vidades, a AUDIT u liza os sistemas informa zados: GPE, GDO, SICOP, GPT e outros especíﬁcos (áreas técnicas) a depender do
trabalho de auditoria.

5.MATRIZ DE COBERTURA DO ORÇAMENTO

As atividades acima propostas, sejam elas de auditoria, monitoramento ou assessoramento de ações de controle, resultam no nível de cobertura com desenvolvimento das
atividades da AUDIT, da ordem de 99,85% em relação ao orçamento aprovado, conforme que consta no anexo III.

6.DISPOSIÇÕES GERAIS

O planejamento apresentado busca aproximar as atividades da AUDIT ao planejamento estratégico da Terracap. Foi levado em consideração as inovações e diretrizes
previstas na Lei Federal nº 13.303/2016. Importante destacar que as atividades previstas neste PAINT privilegiam ações que buscam reforçar os princípios de Governança
Corporativa e Gestão de Risco no âmbito da Terracap, no qual a AUDIT atuará por meio de supervisão e eventual correção de situações indesejáveis.

DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA SILVA E SANTOS
Chefe da Auditoria Interna

7 - ANEXOS
7.1 - ANEXO I

(A) Qtd
de

(B)
dias
úteis
trabalhados

(C) = (A) *
(B)
quan dades
de
horas
por mês

(D) = C * 12 quan dade
de horas por ano (sem
exclusões)

(E) quan dades de
dias por ano a
excluir
(feriados/férias/abo
nos/recessos)

(F) = (E) * (A)
quan dades de horas por
ano
a
excluir
(feriados/férias/abon
os/recessos)

G = (D) - (F)
quan dade
de
horas
líquidas por
ano

horas
por dia

no
mês
(Acordo
cole vo)

Claudia Tolentino

8

22

176

2112

43,5

348

1764

Deni Augusto

8

22

176

2112

43,5

348

1764

Myrla Montezuma

8

22

176

2112

43,5

348

1764

Pedro Luiz

8

22

176

2112

43,5

348

1764

TOTAL DE HORAS

36

88

704

8448

174

1392

7056

EMPREGADOS

7.2 - ANEXO II

Item

Tipo de
Auditoria

1

Operacional

2

Operacional

Obje vo
Avaliar controle primários no que
se refere ao Controle de estoques
rurais.
Avaliar controles primários nos
que se refere ao Gerenciamento de
Projetos.

Materialidade

Relevância

Cri cidade

Qualiﬁcação

Início

Fim

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021
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3

Operacional

Avaliar controles primários no que
se refere ao Gerenciamento da
Carteira de Recebíveis.
Supervisão do processo de
aquisição e de implementação do
sistema integrado de gestão
empresarial (ERP)

4

Supervisão

5

Supervisão

6

Supervisão

7

Supervisão

8

Supervisão

9

Supervisão

10

Monitoramento

11

Monitoramento

12

Monitoramento

13

Monitoramento

14

Monitoramento

15

Auditoria de avaliação dos
controles internos e gestão de
Monitoramento riscos, referente aos meses de
Março e Setembro no âmbito da
BIOTIC S.A

15

Monitoramento

16

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/21

31/12/2021

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

Média

Média

Média

Risco
Moderado

04/01/2021

31/12/2021

Baixa

Baixa

Baixa

Risco Baixo

04/01/2021

31/12/2021

Baixa

Baixa

Baixa

Risco Baixo

04/01/2021

31/12/2021

Média

Média

Média

Risco médio

04/01/2021

31/12/2021

Média

Média

Média

Risco médio

04/01/2021

31/12/2021

Média

Média

Média

Risco
moderado

04/01/2021

31/12/2021

N/A

N/A

N/A

N/A

04/01/2021

31/12/2021

Média

Média

Média

Risco
moderado

04/01/2021

31/12/2021

N/A

N/A

N/A

N/A

04/01/2021

31/12/2021

Média

Média

Média

Risco
moderado

04/01/2021

31/12/2021

N/A

N/A

N/A

N/A

04/01/2021

31/12/2021

Média

Média

Média

Risco
moderado

04/01/2021

31/12/2021

Auditoria de avaliação do
Monitoramento cumprimento das práticas
contábeis aplicadas à Terracap.

Média

Média

Média

Risco
moderado

04/01/2021

31/12/2021

17

Auditoria de revisão das
Monitoramento atividades de ouvidoria, no âmbito
da Terracap.

Média

Média

Média

Risco
moderado

04/01/2021

31/12/2021

18

Monitoramento

Média

Média

Média

04/01/2021

31/12/2021

Supervisão da implantação do
programa de integridade
Supervisão da implantação do
programa de riscos
Supervisão das atividades da área
de compliance
Acompanhamento das
contratações executadas pela
empresa, conforme critérios
de complexidade, materialidade e
relevância do processo, por
amostragem.
análise dos registros efetuados nos
exercícios financeiros de alguma
rubrica da receita a ser escolhida
Auditoria das demonstrações
financeiras e contábeis individuais
e consolidadas da TERRACAP,
preparadas de acordo com as
normas e práticas contábeis
adotadas no Brasil, referentes aos
meses de janeito a junho e janeiro
a dezembro
Auditoria das demonstrações
financeiras e contábeis da
BIOTIC S.A., referentes aos
meses de janeiro a junho e janeiro
a dezembro
Auditoria contábil de revisão
trimestral, referente aos meses de
março a setembro, no âmbito da
Terracap
Auditoria contábil de revisão
trimestral, referente aos meses de
março a setembro no âmbito da
BIOTIC S.A.
Auditoria de avaliação dos
controle internos e gestão de
riscos, referente aos meses de
marce e setembro no âmbito da
Terracap

Auditoria de avaliação tributária,
referente aos meses de Março e
Setembro no âmbito da
TERRACAP.

Auditoria de avaliação do
cumprimento do programa de
integridade, contemplando os
procedimentos definidos e sua
suficiência para cumprimento das

Risco
moderado
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leis e regulamentos aplicáveis, no
âmbito da Terracap.
Auditoria de avaliação do
cumprimento das políticas
previstas na Lei nº 13.303/16 no
âmbito da Terracap:

19

Monitoramento

Partes Relacionadas Distribuição
de Dividendos Pessoal

Média

Média

Média

Risco
moderado

04/01/2021

31/12/2021

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

Média

Média

Média

Risco
moderado

04/01/2021

31/12/2021

Média

Média

Média

Risco
moderado

04/01/2021

31/12/2021

Porta Vozes

Divulgação de Informações
Gestão de Riscos
Auditoria de avaliação e
asseguração das rubricas
contábeis referentes as provisões
das contingências judiciais

20

Monitoramento

21

Auditoria de sistemas do ambiente
de Tecnologia da Informação – TI
da TERRACAP, com ênfase nos
Monitoramento
sistemas que integram as
demonstrações financeiras e
contábeis.

22

Monitoramento

23

Auditoria de avaliação e
consistência da folha de
pagamento de pessoal e as
Obrigações
Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas,
Monitoramento
compreendendo a análise de todos
os documentos e cálculos que
envolvem os salários, benefícios
e provisões dos empregados e
colaboradores da empresa

Média

Média

Média

Risco
Moderado

04/01/2021

31/12/2021

24

Auditoria de revisão das
Demonstrações Financeiras e
Contábeis individuais
e
consolidadas da TERRACAP,
Monitoramento preparadas de acordo com as
normas e práticas contábeis
adotadas no Brasil, referentes aos
meses de janeiro a Dezembro de
2019.

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

25

Discussão sobre a qualidade e
Monitoramento precisão das informações do
relatório ﬁnanceiro trimestral.

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

26

Discussão sobre a qualidade e
precisão das informações
Monitoramento
presentes nas demonstrações
financeiras

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

27

Assessoramento Análise
ao COAUD
Relatório

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

28

Assessoramento Análise do Relatório Anual ou
ao COAUD
Relatório Integrado

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

29

Exame da análise feita pela
Assessoramento administração
sobre
os
ao COAUD
controles
internos
da
organização e suas deﬁciências

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

Auditoria de avaliação da ECF
(Escrituração Contábil Fiscal).

do
de Administração
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32

33

34

35

36
37

38

39

40

41

42
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Assessoramento Avaliação
do
ao COAUD
relatório
sobre controles
internos
Assessoramento Discussão e monitoramento de
ao COAUD
exposição a riscos
Assessoramento Discussão e monitoramento de
ao COAUD
exposição a riscos
Avaliação do plano de
Assessoramento conformidade/integridade para o
ao COAUD
ano corrente e revisão do plano do
ano anterior
Avaliação de aspectos de
conformidade, de integridade e
Assessoramento
legais, identificando temas que
ao COAUD
podem ter impacto nas
demonstrações financeiras
Avaliação dos programas
Assessoramento antifraude e de
ao COAUD
conformidade/integridade da
organização
Assessoramento Análise das transações com partes
ao COAUD
relacionadas
Revisão e aprovação do plano de
Assessoramento
trabalho da Auditoria
ao COAUD
Independente
Acompanhamento e supervisão
Assessoramento
dos trabalhos da Auditoria
ao COAUD
Independente
Análise dos comentários dos
auditores
Assessoramento
independentes sobre
ao COAUD
os
relatórios
financeiros
Avaliação
da
Assessoramento
independência dos auditores
ao COAUD
externos
Avaliação da qualidade do
Assessoramento
trabalho dos auditores
ao COAUD
independentes
Acompanhamento da atuação,
diligências e
Assessoramento determinações/recomendações dos
ao COAUD
órgãos de controle externo e
interno, especialmente TCDF e
CGDF

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

Média

Média

Média

Risco médio

04/01/2021

31/12/2021

Média

Média

Média

Risco médio

04/01/2021

31/12/2021

Média

Média

Média

Risco médio

04/01/2021

31/12/2021

Média

Média

Média

Risco médio

04/01/2021

31/12/2021

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

Alta

Alta

Alta

Risco Alto

04/01/2021

31/12/2021

Fonte: AUDIT
7.3 ANEXO III
ORÇAMENTO 2021 - TERRACAP

DISPÊNDIO
23.122.8208.2990.3873 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
23.122.8208.8502.8881 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES
23.122.8208.8517.9763 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
23.126.8208.2557.5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
23.131.8208.8505.8740 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
23.131.8208.8505.8741 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE UTILIDADE PÚBLICA
23.392.6219.4091.5825 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS
23.541.6210.4146.0002 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS
23.692.8208.4091.0017 - APOIO A PROJETOS DIVERSOS
23.692.8208.4237.0002 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E
MARKETING
23.811.6206.4091.5826 - APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS
28.846.0001.9001.6191 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
28.846.0001.9030.0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTRATADA
28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE

TETO
ORÇAMENTÁRIO
565.043.556,00
15.584.497,00
151.323.688,00
45.667.491,00
209.172.553,00
3.055.970,00
12.285.000,00
500.000,00
100.000,00
3.773.264,00
150.000,00
415.000,00
100.000,00
16.000.000,00
13.332.600,00
54.483.493,00
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28.846.0001.9090.0001 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA
28.846.0001.9093.0073 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INVESTIMENTO
12.361.6221.5924.9330 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
23.126.8208.1471.5897 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
23.127.6207.3711.6189 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
23.127.6208.3163.0003 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO
DF
23.423.6208.1823.0001 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA
23.451.6206.3048.9584 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - REFORMA DO
AUTÓDROMO
23.451.6209.1110.9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
23.451.6209.1968.3194 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
23.451.6209.3160.0003 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS
23.451.6210.3006.0003 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX
23.451.6216.5902.7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO
23.451.8208.3903.9778 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS
23.452.6206.1079.0010 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
23.452.6206.1950.9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES
23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO
DO SOLO
23.692.6201.3144.0001 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL
23.692.6208.1085.0005 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS
23.692.8208.3467.9578 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Total geral

8.940.000,00
30.160.000,00
344.007.618,00
16.027.254,00
9.875.836,00
1.400.000,00
600.000,00
6.000.000,00
15.000.000,00
8.197.496,00
5.217.251,00
38.590.764,00
129.529.289,00
18.521.640,00
15.000.000,00
12.500.000,00
68.640,00
2.311.443,00
27.924.523,00
1.500.000,00
34.250.850,00
1.492.632,00
909.051.174,00

Fonte: DIPLA
DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA
Chefe da Auditoria Interna
Documento assinado eletronicamente por DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA Matr.0002060-5, Chefe da Auditoria Interna, em 08/02/2021, às 17:59, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 52902809 código CRC= 54D33761.
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