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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 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 

 

Data/hora/local: 1º/12/2021, com início às 09h00.  

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

Maris Vieira de Souza e Valdir Augusto de Assunção, Membros.  

Ordem do dia: 1. Parecer adequação da classificação FPAS, Classificação Tributária e 

enquadramento CNAE; 2. Proposta de Plano de Trabalho do COAUD, exercício 2022; 3. BDO 

Entregas Pendentes; 4. Acompanhamento das Recomendações do COAUD; 5. Canais de 

Denúncias; 6. Atas de Outros Colegiados; 7. Demandas dos Órgãos de Controle.  

I – PARA DELIBERAÇÃO:  

1) Relativamente ao item 1, os representantes do Escritório de Advocacia Lunardelli, empresa 

contratada pela Companhia para a emissão de Parecer jurídico acerca da “Adequação da 

classificação FPAS, Classificação Tributária e enquadramento CNAE” adotado pela ABGF, 

apresentaram o resultado dos trabalhos por si realizados e concluíram que a ABGF não está 

hoje sujeita ao adicional de 2,5%, mas caso a Companhia venha a exercer as atividades citadas 

na Lei nº 8.212/1991 estará sujeita ao adicional estipulado no §1º artigo 22 da Lei nº 8.212/1991. 

Diante do exposto pelo Escritório contratado, os membros do Comitê de Auditoria 

recomendaram que a ABGF tomasse todas as providências necessárias para implementação 

e observância às conclusões do Parecer Jurídico, inclusive quanto à eventual solicitação da 

devolução e/ou compensação dos valores pagos a maior pela Companhia.  

2) Relativamente ao item 2, Proposta de Plano de Trabalho do COAUD, exercício 2022, o 

Comitê aprovou o seu encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração. 

 II – PAUTA PERMANENTE:  

3) Relativamente ao item 3, BDO – Entregas Pendentes, o Gerente Executivo Administrativo e 

Financeiro relatou que continua realizando tratativas com a BDO para resolução das 

pendências e registrou que, até o momento, os relatórios faltantes ainda não foram entregues. 

O Comitê requereu a presença, na próxima reunião, da BDO para esclarecer essa situação, 

pedindo que a Companhia persista as diligências a fim de que estas pendências sejam 

definitivamente sanadas.  

4) Relativamente ao item 4, o Comitê realizou o acompanhamento das seguintes 

recomendações e ficou ciente de que: i) Ataques Cibernéticos: a GETEC deverá apresentar no 
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dia 10.12.2021, o estágio da implementação de ferramentas mitigadoras de riscos; ii) Correção 

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

atribuições: a Auditoria Interna deverá apresentar, no dia 10.12.2021, o resultado do trabalho 

sobre as políticas da Companhia quanto à necessidade de eventual revisão, bem como parecer 

sobre os procedimentos relativos 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; iii) PAINT 2021 – Alteração de escopo de Auditoria – 

a Auditoria relativa às receitas do contrato de prestação de serviços para a SE-CAMEX será 

realizada até o final de 2021 e seus resultados também comporão o RAINT; iv) BDO (Follow 

Up dos Pontos de Controle da auditoria independente nos sistemas de TI): a BDO deverá 

apresentar, no dia 10.12.2021, a avaliação das medidas implementadas no que se refere a TI, 

objeto de suas recomendações relacionadas a segregação, constantes do Relatório de 

recomendações dos controles internos sobre a auditoria do exercício social 2019; v) LGPD: a 

Gerência Administrativa e Financeira deverá apresentar, no 10.12.2021, o estágio atual da 

implementação da LGPD na ABGF; vi) Convite para o Conselho Fiscal participar de reunião do 

COAUD:, Os membros do Comitê de Auditoria ficaram de retornar para confirmar a data a fim 

de que seja incluída na pauta ordinária do Conselho Fiscal; vii) Demonstrações Contábeis - 

2021: o Gerente de Contabilidade deverá apresentar na primeira reunião do COAUD, a ser 

realizada em janeiro/2022, cronograma estabelecido em conjunto com a BDO Auditores 

Independentes e demais áreas da ABGF, contemplando a elaboração e trâmite pelas instâncias 

decisórias competentes da Governança da ABGF, relativo às Demonstrações Contábeis do 

exercício 2021.  

5) Relativamente ao item 5, Canais de Denúncias,  o Gerente Executivo de Governança, 

registrou que,  na primeira quinzena de dezembro/2021, não houve ocorrência de denúncias 

registradas nos canais do Comitê de Auditoria, da Comissão de Ética e da Ouvidoria.  

III - PARA CIÊNCIA:  

6) Relativamente ao item 6, os membros do COAUD tomaram conhecimento dos assuntos 

constantes das seguintes atas dos demais colegiados: a) DIREX: 351ª e 352ª RO, realizadas 

respectivamente em 15 e 29.10.2021.  

7) Relativamente ao item 7, Demandas dos Órgãos de Controle: o Gerente de Gestão de Riscos 

e Conformidade, substituto, relatou para o Comitê acerca do recebimento das seguintes 

demandas: i) TCU – Ofício nº 52883/2021-TCU/Seproc, que trata do processo de TC 

036.601/2021-3 sobre a Comunicação de Fiscalização para obter dados e avaliar a adoção, 

pelas organizações públicas federais, de controles críticos para a gestão de Segurança 

Cibernética (SegCiber); ii) SEST – TC 015.694/2019-4 sobre Política de Transparência da 

SEST/ME, em cumprimento à determinação contida no Acórdão nº1.484/2021-Plenário do 
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TCU; iii) SEST – Ofício Circular SEI nº 3429/2021/ME sobre a publicação do Decreto Legislativo 

nº 26/2021 que sustou os efeitos da Resolução CGPAR nº 23/2018, que trata da 

“responsabilidade das administração das empresas estatais na busca pela sustentabilidade 

dessas empresas e dos seus beneficiários de assistência à saúde permanece, em decorrência 

da legislação aplicável”; iv) TCU – Ofício nº 65940/2021-TCU/Seproc que trata do processo de 

TC 015.971/2021-0, notificação do acórdão 2726/2021 – TCU – Plenário sobre o 

aprimoramento do guia de “Padronização de Informações das Empresas Estatais Federais nos 

Portais da Internet”, publicação de todos os documentos dos procedimentos licitatórios, a 

exemplo de propostas de preços, estudos técnicos, comunicações e despachos, não sendo 

suficiente fornecer acesso apenas aos documentos da fase externa da licitação; v) SEST – 

Ofício SEI nº 287691/2021/ME que trata do “Indicador de Conformidade SEST- Pontuação 

obtida no processo PPE (dezembro 2020 a agosto 2021) – Programa de remuneração Variável 

Anual – RVA 2021. Relativamente ao item 7.ii, que trata da Política de Transparência da 

SEST/ME, os membros do Comitê de Auditoria recomendaram que a ABGF apresente estudos 

sobre as informações geradas/disponibilizadas pela ABGF, utilizadas pela SEST no âmbito da 

referida Política, quanto a fonte utilizada e a existência de etapas de verificação/validação 

dessas informações. Encerramento às 10h30, ficando agendada a próxima reunião ordinária 

para 10 de janeiro de 2022, 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. 


