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Companhia de Desenvolvimento dos \'ales do São Francisco c do Parnaiba

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ala da 304' reunião ordinária do Conselho de

Administração da Codcvasf, realizada cm 30 de
agosto de 2021, às 14 horas e 30 minutos.

Às 14 horas e 30 minutos do dia 30 de agosto de 2021. na sala de reuniões da Diretoria
Executiva, no térreo do Edificio Deputado Manoel Novaes, localizado no SGAN/Norte —
Quadra 601. Conjunto "1". Brasília-DF. realizou-se a 304' Reunião Ordinária do Conselho de
Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba -
Codcvasf. empresa pública, constituída sob a forma de sociedade anônima. CNPJ
00.399.857/0001-26. NIRE (SEDE) 53 5 00ÜÜ03I-3. sob a presidência de Igor Montezuma
Sales Farias, representante do Ministério de Desenvolvimento Regional, por videoconferência.
Estavam presentes Sônia Mariza Alves de Souza, representante do Ministério da Agricultura,
Pecuária c Abastecimento; Euclides Bandeira de Souza Neto. representante do Ministério da
lnfrae.strutura; Francisco Soares de I.ima Júnior, representante do Ministério da Economia: e
Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira, representante dos empregados da Codevast. Participou
por videoconferência Guilherme Silva de Godoi. representante do Ministério de Minas e
Energia.
Participaram, como convidados o Diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação
Liiis Napoleão Casado Arnaud Neto: o Chefe substituto da Asscssoria Jurídica. Alessandro
Luiz dos Reis; a Chefe da Auditoria Interna. Márcia Lopes Rodrigues de Souza: e o presidente
do Comitê de Auditoria Estatutário. Fabricio Antonio de Souza Martins.

(I xesxãü. foram assimutus as Atas cias 302" e 303" reuniões ih Conselho cie
Ac/miiiisfração.

2)CI n» 273/202 l-Consad/AU - Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ

1) Instituir o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria
Interna (PGMQ) da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco c do
Parnaiba {CODEVASF).
2) O PGMQ tem por objetivo estabelecer atividades dc caráter permanente destinadas a
avaliar a qualidade, a produzir informações gerenciais e a promover a melhoria contínua
da atividade de auditoria interna da Codevasf.

3) O PGMQ deve ser aplicado tanto no nível de trabalhos individuais de auditoria, quanto
no nível mais amplo da atividade de auditoria interna. As avaliações devem incluir todas
as fases da atividade dc auditoria interna, quais sejam os processos dc planejamento, dc
execução dos trabalhos, de comunicação dos resultados e de monitoramento, de forma a
aferir:

3.1)0 alcance do propósito da atividade de auditoria interna:
3.2) a conformidade dos trabalhos com as disposições da IN SFC/CGU n" 3. de 9 de
junho de 2017. da IN SFC/CGU n° 8. dc 6 de dezembro dc 2017 c com as normas e
procedimentos de auditoria estabelecidos pela Codevasf;
3.3) a conduta ética e profissional dos auditores.
4) Os resultados do PGMQ serão utilizados como base para os processos dc capacitação
de auditores e de melhoria contínua da atividade de auditoria interna.

5) O PGMQ será implementado por meio de avaliações internas e externas de qualidade,
assim consideradas:

5.1) Avaliações internas:
5.1.1) monitoramento contínuo.

5.1.2) avaliações periódicas.
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