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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 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 03/11/2021, com início às 09h00.  

Quórum/Presença: Quórum atingido, com as presenças dos membros do COAUD: Rafael 

Bicca Machado, Presidente, Estela Maris Vieira de Souza e Valdir Augusto de Assunção, 

Membros.  

Ordem do dia: 1. BDO – Entregas Pendentes; 2. Acompanhamento das Recomendações do 

COAUD; 3. Canais de Denúncias; 4. Atas de Outros Colegiados. 

I – PAUTA PERMANENTE:  

1) Relativamente ao item 1, o representante da BDO RCS Auditores Independentes S.S.  

relatou ao Comitê os seguintes principais aspectos referentes a determinadas cláusulas 

constantes do Contrato nº 018/2019, celebrado entre a BDO e a ABGF, a saber: i) 2.1.1.3 que 

trata da “Elaboração de relatório circunstanciado, em conformidade com a Circular da SUSEP 

nº 344 de 21/06/2007, ou da norma que venha substituí-la, abrangendo estudos sobre o risco 

dos produtos comercializados e das práticas operacionais adotadas pela Empresa serem objeto 

de fraudes” – Circular revogada pela SUSEP em 01.01.2020 – pela Circular nº 517 de 

30/07/2015. O Comitê solicitou cópia da Circular nº 517 e orientou que a BDO entregue o 

relatório ou justifique formalmente o motivo por não emitir o relatório referente ao exercício de 

2019; ii) 2.1.1.4 que trata da “Elaboração de relatório de qualidade e adequação do processo 

de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, 

contemplando normas, procedimentos, sistemas de detecção de indícios e cumprimento das 

leis e regulamentos aplicáveis” – a BDO informou que tal relatório não apresenta um formato 

padrão definido pelos órgãos reguladores. O Comitê orientou que a BDO envie para a 

administração da Companhia uma minuta sugestiva de relatório no prazo de 2 (dois) dias 

corridos, que deverá se manifestar em até  7 (sete) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da minuta. O Comitê estabeleceu o prazo de 15 (quinze) corridos para que a BDO 

apresente o relatório definitivo a ABGF. iii) O Sr. Fabiano informou ainda que: (a) 4.1.1. inciso 

IV que trata do “Relatório do Exame e revisão da apuração dos impostos e contribuições 

federais sobre o lucro, incluindo eventuais adições e exclusões nas bases de cálculo de tributos 

(IRPJ e CSLL), até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao do período analisado” –o 

relatório anual, compreendendo o período a partir de 15/07/2019, encontra-se em fase de 
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revisão, com previsão de entrega a ABGF até o final da primeira quinzena de novembro de 

2021;(b) 4.2. inciso I que trata do “Relatório do Exame e Revisão da apuração dos impostos e 

contribuições (ISSQN, PIS/PASEP, CIDE e COFINS) e das respectivas obrigações acessórias 

e pedidos de compensação e restituição enquanto contribuinte” - relatório anual a partir de 

15/07/2019, em fase de revisão, com previsão de entrega até o final da primeira quinzena de 

novembro de 2021; (c) 4.2. inciso II que trata do “Relatório de Exame e Revisão semestral da 

base de cálculo do INSS e FGTS – Folha de Pagamento” – relatório semestral a partir de 

15/07/2019, que será elaborado durante o mês de novembro de 2021, com previsão de entrega 

para a ABGF na primeira quinzena de dezembro de 2021; (d) 4.2. inciso III que trata do 

“Relatório Anual do exame e revisão da Escrituração Contábil Digital (ECD) e Escrituração 

Contábil Fiscal (ECF), obrigações acessórias integrantes do Sistema Público de Escrituração 

Digital (SPED) do exercício anterior entregue no exercício em curso ao da contratação” – 

relatório anual a partir de 15/07/2019, que será elaborado durante o mês de novembro de 2021, 

com previsão de entrega para a ABGF até o dia 15/12/2021; (f) 4.2. inciso IV que trata do 

“Relatório Anual do exame e revisão das obrigações acessórias integrantes do Sistema Público 

de Escrituração Digital (SPED) do exercício financeiro, com exceção das referidas no inciso III” 

– relatório anual a partir de 15/07/2019, que será elaborado durante o mês de novembro de 

2021, com previsão de entrega para a ABGF até o dia 15/12/2021; (g) 4.2. inciso V que trata do 

“Relatório de revisão dos questionários trimestrais” - durante o período que a ABGF esteve sob 

a supervisão das obrigações legais perante à SUSEP, a BDO informou que emitiu os Relatório 

de revisão dos questionários trimestrais para as seguintes datas base: 2º trimestre de 2019, 3º 

trimestre de 2019, 4º trimestre de 2019, 1º trimestre de 2020 e 2º trimestre de 2020. Com 

relação aos relatórios de revisão dos questionários trimestrais referentes ao 1º trimestre de 

2019, 3º e 4º trimestres de 2020, a BDO informou que não foram emitidos, pois não recebeu os 

correspondentes questionários da ABGF. O Comitê orientou que a Gerência Executiva 

Administrativa e Financeira realize todos os esforços no sentido de clarificar os itens I, II, III e 

IV do artigo 4.2 do Contrato nº 018/2019, celebrado com a BDO RCS Auditores Independentes 

S.S., quanto a obrigatoriedade da contratada emitir os relatórios pendentes constantes do 

referido contrato. O Comitê recomendou atenção especial e diligência no acompanhamento por 

parte do Gestor do Contrato na fiscalização da prestação dos serviços da empresa de Auditoria 

Independente, coibindo entregas de relatórios/pareceres fora do prazo.  

2) Relativamente ao item 2, o Comitê realizou o acompanhamento das suas recomendações 

sobre: i) a contratação de especialista tributário: o Gerente Executivo Administrativo e 

Financeiro relatou para o Comitê que o Escritório de Advocacia Lunardelli indicou que entregará 

o Parecer até o dia 20/11/2021; ii) Ataques Cibernéticos: a GETEC realizará apresentação 

sobre as medidas mitigatórias do risco de ataques cibernéticos adotadas pela área, na reunião 
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do dia 10/12/2021. O Comitê recomendou que a Administração da ABGF avalie a contratação 

de consultoria externa para realizar uma avaliação independente quanto a adequação destas 

medidas mitigatórias adotadas pela GETEC, e quanto a adequação da ABGF aos 

requerimentos estabelecidos na LGPD e sobre o Plano de Contingência de TI; iii) AUDIT - 

Revisão das Políticas e Mapa de Risco: a Auditoria Interna apresentará estudo sobre a 

necessidade da revisão das Políticas da Companhia na segunda reunião do COAUD no mês 

de dezembro/2021; iv) Follow Up dos Pontos de Controles Internos de TI identificados pela 

auditoria independente em 2020: a BDO realizará apresentação do follow up dos pontos na 

reunião do dia 10/12/2021; v) LGPD: será realizada apresentação no dia 10/12/2021; vi) Convite 

para a Diretoria Executiva participar de reunião do COAUD: a Diretora de Garantias está de 

férias no período de 03 a 12/11/2021, retornando às atividades no dia 16/11/2021; vii) Convite 

para o Conselho Fiscal participar de reunião do COAUD: o Presidente do Conselho Fiscal 

sugeriu que os membros do COAUD participem da próxima reunião ordinária do COFIS, do dia 

23/11/2021 às 10h30. Os membros do Comitê ficaram de retornar para confirmar sua 

participação na data sugerida.  

3) Relativamente ao item 3, o Gerente Executivo de Governança, registrou que, na segunda 

quinzena do mês de outubro/2021, não houve ocorrência de denúncias registradas nos canais 

do Comitê de Auditoria, da Comissão de Ética e da Ouvidoria.  

III - PARA CIÊNCIA:  

4) Relativamente ao item 4,  os membros do COAUD tomaram conhecimento dos assuntos 

constantes conhecimento das seguintes atas dos demais colegiados: a) DIREX: 348ª e 349ª 

RO, realizadas respectivamente em 31/08 e 10/09/2021; e 43ª RE, realizada em 17/09/2021; b) 

COFIS: 97ª RO,  realizada no dia 31/08/2021; c) CONAD: 97ª RO, realizada no dia 26/08/2021.  

Encerramento às 10h20, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 16 de novembro 

de 2021, às 8h00 horas, por videoconferência. Para fins legais e de direito, na qualidade de 

Secretário da reunião eu, Paulo de Tarso Rodrigues _______________________, lavrei a 

presente ata, em duas vias, de igual teor e forma. 

 


