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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 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 16/11/2021, com início às 08h00.  

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

Maris Vieira de Souza e Valdir Augusto de Assunção, Membros. O Sr. Rafael Bicca Machado, 

Presidente, com ausência justificada devido a conflito de agenda.  

Ordem do dia: 1. Nota Técnica DIAFI/GECON nº 137/2021/O – Demonstrações Contábeis 

intermediárias do 3º trimestre/2021; 2. Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 141/2021/O – Relatório 

de Auditoria nº 005/2021; 3. Relatórios de Atividades de Auditoria Interna – Setembro/2021 e 

Outubro/2021; 4. Relatório de Ouvidoria do 3º Trimestre de 2021; 5. BDO Entregas Pendentes; 

6. Acompanhamento das Recomendações do COAUD; 7. Canal de Denúncias; 8. Atas de 

Outros Colegiados; 9. Recomendações enviadas ao COAUD.  

I – PARA DELIBERAÇÃO:  

1) Relativamente ao item 1, Nota Técnica DIAFI/GECON nº 137/2021/O – ABGF - 

Demonstrações Contábeis Intermediárias do 3º trimestre de 2021, o Gerente de Contabilidade 

apresentou as informações sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias do 3º trimestre 

de 2021. Informou que a ABGF apresentou Lucro Líquido de R$ 6.590 mil e discorreu sobre os 

principais indicadores financeiros, operacionais e as variações de saldos relativamente ao 

mesmo período do exercício anterior. A BDO RCS Auditores Independentes S.S. informou que 

não houve diferença de opinião com a Administração, que receberam plena assistência da 

Companhia, tiveram acesso irrestrito as informações para a realização dos seus trabalhos de 

auditoria e que não têm conhecimento de nenhum fato que se caracterize como fraude e que 

seu Relatório de Revisão Limitada será emitido sem qualificação. 

2) Relativamente ao item 2, Nota Técnica AUDIT/ABGF nº 141/2021/O – Encaminha o Relatório 

de Auditoria nº 005/2021 - Relatório de Auditoria nº 005/2021/AUDIT/ABGF – Auditoria no 

Processo de Elaboração das Demonstrações Contábeis, a Gerente Executiva de Auditoria 

Interna relatou sobre a verificação da confiabilidade do processo de coleta, mensuração, 

classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações no preparo das 

demonstrações contábeis, destacando os seguintes aspectos: i) segregação de função de 

conferência: a Gerência de Contabilidade coordena a elaboração das peças que compõem os 

relatórios das demonstrações contábeis, submetidos ao Gerente de Contabilidade e Gerente 
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Executivo Administrativo e Financeiro para confronto, e posterior apresentação à auditoria 

independente; ii) mitigação de risco na divulgação de informações: a Diretoria Executiva 

examina as demonstrações contábeis e autoriza o seu encaminhamento para deliberação do 

Conselho de Administração e Fiscal, com trânsito pelo Comitê de Auditoria para manifestação 

de opinião. Informou que o resultado do trabalho apontou pela regularidade dos procedimentos 

operacionais da Gerência de Contabilidade, no que se refere à existência, suficiência e 

adequação das atividades e controles instituídos na elaboração das demonstrações contábeis 

e financeiras em conformidades com os normativos.  

3) Relativamente ao item 3, a Gerente Executiva de Auditoria Interna relatou que no mês de 

setembro/2021 realizou as seguintes atividades: i) ações previstas no PAINT 2021, como a 

auditoria nos processos de compras e contratações; ii) revisão do questionário respondido pela 

GEGOV, para a CGU acerca do modelo de maturidade das Ouvidorias; e, iii) gozo de 15 dias 

de férias. Informou que, em outubro/2021, as atividades estiveram voltadas para análise e 

revisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.  

4) Relativamente ao item 4, o Comitê tomou conhecimento de que não houve ocorrência de 

denúncias registradas no canal da Ouvidoria, durante o 3º trimestre de 2021.  

II – PAUTA PERMANENTE:  

5) Relativamente ao item 5, o Gerente Executivo Administrativo e Financeiro informou o 

recebimento de proposta de relatório padrão, para uma das entregas pendentes, e que já 

autorizou à BDO a emissão definitiva dos relatórios, bem como informou que recebeu da BDO 

a planilha de controle das entregas pendentes para acompanhamento. 

 6) Relativamente ao item 6, o Comitê realizou o acompanhamento das seguintes 

recomendações: i) contratação de especialista tributário; ii) Ataques Cibernéticos; iii) Correção 

ou Aprimoramento de Políticas, Práticas e Procedimentos Identificados no âmbito de suas 

atribuições, estudo sobre as políticas da Companhia quanto à necessidade de eventual revisão, 

Relatório sobre os procedimentos de auditoria realizados sobre a utilização de ativos da ABGF, 

gastos incorridos em nome da Companhia e adequação das transações com partes 

relacionadas, em cumprimento ao disposto no art. 24 da Lei nº 13.303/2016; iv) PAINT 2021 – 

Alteração de escopo de Auditoria : Acompanhamento da Transição dos Serviços prestados para 

a SECAMEX, mantendo foco na verificação do cumprimento das obrigações assumidas pela 

ABGF, constantes do contrato firmado com a SE-CAMEX, abrangendo os serviços faturados e 

os cálculos efetuados na determinação da receita de prestação dos serviços, que é a receita 

mais relevante da ABGF. Ficou consignado, pelos membros do COAUD, que o RAINT 2021 

deverá contemplar a realização da Auditoria ora mencionada; v) BDO (Follow Up dos Pontos 

de Controle da auditoria independente nos sistemas de TI); vi) LGPD; vii) Convite para a 

Diretoria Executiva participar de reunião do COAUD na reunião agendada para o dia 
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10.12.2021; viii) Convite para o Conselho Fiscal participar de reunião do COAUD, sendo que 

os seus membros devem informar a data de participação em reunião ordinária daquele 

Conselho; ix) Demonstrações Contábeis - 2021: o Gerente de Contabilidade deve apresentar 

na primeira reunião do COAUD, a ser realizada em janeiro/2022, cronograma, coordenado com 

a BDO Auditores Independentes e as áreas da ABGF, de elaboração das Demonstrações 

Contábeis do exercício a findar em 31 de dezembro de 2021, contemplando o trâmite pelas 

instâncias decisórias competentes da Governança da ABGF.  

7) Relativamente ao item 7, o Gerente Executivo de Governança, registrou que, na primeira 

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

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

III - PARA CIÊNCIA:  

8) Relativamente ao item 8, os membros do COAUD tomaram conhecimento dos assuntos 

constantes conhecimento das seguintes atas dos demais colegiados: a) DIREX: 350ª RO, 

realizada em 28.09.2021; b) COFIS: 12ª RE e 98ª RO, realizadas respectivamente em 

30.09.2021 e 28.10.2021.  

9) Relativamente ao item 9, a Gerente Executiva de Auditoria Interna relatou sobre o 

acompanhamento das recomendações efetuadas nos relatórios de auditoria interna, relativas 

aos seguintes trabalhos: i) 2015: RA 001/2015 sobre o Relatório de Gestão, exercício 2014; e 

RA 008/2015, referente à Folha de Pagamento; ii) 2016: RA 003/2016, tratou dos processos 

operacionais GEFIN e GECON; iii) 2018: RA 002/2018 sobre a Metodologia de Custos; iv) 2019: 

RA 004/2019 referente à Área de Pessoas; v) 2021: RA 2021, relatório integrado de Gestão, 

exercício 2020 – Conformidade com a Instrução Normativa nº 84/2021; e RA 004/2021, relativo 

a auditoria interna realizada nos processos de compras e contratações de bens e serviços. O 

Comitê solicitou que os mantenham informados sobre a evolução das recomendações e as 

correspondentes ações corretivas.  

Encerramento às 10h00, ficando agendada a próxima reunião ordinária para 1º de dezembro 

de 2021, às 9h00 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. 


