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AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE 

FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF 

NIRE: 5350000520-0 

CNPJ: 17.909.518/0001- 45 

 

EXTRATO DA ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA 

(COAUD) 

 

Data/hora/local: 11/12/2020, com início às 08h00 horas, por videoconferência 

(Plano de Contingência/ABGF). 

 

Quórum/Presença: Quórum atingido, com a presença dos membros do COAUD: 

Hélio do Vale Ribeiro, Estela Maris Vieira de Souza e Vera Lúcia de Melo. 

 

Ordem do dia: 1. Análise das Informações e Notas Técnicas encaminhadas pela 

ABGF (especialmente pela GEGOV) desde a última reunião; 2. Acompanhamento 

dos anteriores encaminhamentos e das anteriores recomendações e indicações de 

providências do COAUD, nas matérias de sua competência; e 3. Outros assuntos. 

 

1. Análise das Informações e Notas Técnicas encaminhadas pela ABGF 

desde a última reunião:  

(a) O COAUD recebeu dos Órgãos Internos da ABGF a pauta para a presente 

reunião, incluindo os seguintes itens: 1) Apresentação GEPES - Modalidade de 

custeio do benefício de assistência à saúde (Relato GEAFI); 2) Portaria SUSEP nº 

7.707, de 25.11.2020 - Cancelamento de autorização de funcionamento; 3) Ofício 

TCU - OFÍCIO 67611/2020-TCU/Seproc - Informação do julgamento regular das 

contas de 2018 da ABGF, 4) Demonstrações Contábeis e Financeiras da ABGF, 

exercício 2020, e 5) Informação de que a próxima reunião do CONAD será no dia 

16/12/2020 às 14h30 e do COFIS será no dia 15/12/2020 às 10h30. 

(a.1) relativamente ao tema referido na letra "a.1” acima, registra-se que os 

membros do COAUD solicitaram apresentação sobre a modalidade de custeio do 

benefício de assistência à saúde adotada pela ABGF, observando, no que couber, 

as orientações contidas na Portaria nº 17.726, de 24/07/2020, que regulamenta a 

Resolução CGPAR nº 22, de 18/01/2018. O Sr. Eugênio Dias realizou a 

apresentação, informou também que a ABGF possui controles para assegurar a 

conformidade com o Art. 12º, da Resolução CGPAR nº 23/2018, concluindo que a 

ABGF está aderente às normas afetas ao tema. 

(a.2) relativamente ao tema referido na letra "a.2", registra-se os membros do 

COAUD tomaram conhecimento da consulta realizada à Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP) acerca do envio de informações à considerando a 

aprovação do cancelamento de autorização de funcionamento da ABGF, conforme 

Portaria SUSEP nº 7.707, de 25.11.2020. Em resposta, a Coordenação informou 
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que: “O envio de dados cadastrais e contábeis da entidade a Susep é devido até o 

fato gerador, no caso o ato societário de cancelamento da autorização para operar, 

ou seja, a assembleia geral extraordinária realizada em 28 de agosto de 2020.” 

(a.3) relativamente ao tema referido na letra "a.3", registra-se os membros do 

COAUD tomaram conhecimento do conteúdo do Ofício TCU - OFÍCIO 67611/2020-

TCU/Seproc, de 04/12/2020, que encaminhou cópia do Acórdão Nº 13905/2020 – 

TCU – 2ª Câmara (TC 038.260/2019-0), que trata do processo de contas anuais da 

ABGF, relativo ao exercício de 2018, jugadas regulares e dando quitação plena pelo 

TCU. 

(a.3) relativamente ao tema referido na letra "a.3", registra-se os membros do COAUD 

tomaram conhecimento da comunicação que seria realizada pelo Gerente Contábil e 

Financeiro aos representantes da Auditoria Independente, BDO RCS Auditores 

Independentes S/S, sobre a necessidade de readequação do cronograma das 

demonstrações contábeis da ABGF e dos Fundos Administrados do exercício de 2020, 

revisão do contrato atual (escopo/documentos/relatórios/preços), considerando que a 

ABGF obteve aprovação do cancelamento de autorização de seu funcionamento, 

conforme Portaria SUSEP nº 7.707, de 25.11.2020.. O tema será objeto de avaliação e 

reunião específica dos membros do COAUD.  

(a.5) relativamente ao tema referido na letra "a.5" acima, os membros do COAUD 

ficaram cientes da programação das próximas reuniões do COFIS e do CONAD para 

o mês de dezembro/2020. 

Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 

recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 

competência: sem registros. 

 

Outros assuntos: sem registros. 

 

Encerramento: às 12h35, ficando agendada reunião ordinária para 12 de janeiro de 

2020, às 08h00 horas, por videoconferência. Nós membros do COAUD elaboramos 

a presente ata. 

 

 

Hélio do Vale Ribeiro 

Presidente  

 

 

 

Estela Maris Vieira de Souza 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


