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No dia 12 de agosto de 2021, às 9 horas, por videoconferência realizada no
endereço eletrônico: https://meet.google.com/vtg-zzbz-nhn?authuser=5&pli=1,
realizou-se a 71ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – Coaud, conforme
documentos arquivados no Processo SEI 21148.008387/2021-81, com a presença
dos Srs. João Paulo de Medeiros Lima, Gilson Alceu Bittencourt e Luciano
Fernandes. Após as boas-vindas, o Presidente João Paulo deu início à reunião
para cumprimento da seguinte pauta:
 
ITEM 01 – Reunião com os representantes da Auditoria Externa – AUDIMEC
- Plano de Trabalho para 2021 e Análise das DFs do 1º trim/2021
Participantes: Thomaz de Aquino Pereira e Gustavo Melo Viana – Representantes
da Audimec Auditores Independentes.
O Sr. Thomaz Pereira apresentou a minuta de planejamento dos serviços técnicos
especializados de Auditoria Independente para o ano de 2021, conforme previsto
no contrato firmado com a Embrapa para os próximos 60 meses. Informou que
este cronograma com as atividades ainda será apresentado e discutido com a
SGE/GFC. Estão previstas quatro visitas técnicas às Unidades Descentralizadas
da Embrapa neste ano, sendo duas no 3º trimestre e duas no 4º trimestre.
Informou que os relatórios deverão ser apresentados em até 15 dias úteis após o
recebimento das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas de cada período
contábil.
 
Manifestação do Coaud: O Comitê fez alguns questionamentos e sugestões
acerca da proposta de planejamento apresentada pela Audimec. Sugeriu que a
empresa faça uma análise mais detalhada dos gastos com Pessoal (Folha de
pagamento, encargos sociais, férias e 13º Salário) considerando que esta é uma
área onde têm sido detectadas, tanto pela Auditoria Interna quanto pelo Coaud,
fragilidades na apresentação dos dados, além de ser o maior item de despesa
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constante no Orçamento da Embrapa. A Audimec foi questionada quanto a
existência de algum outro contrato de prestação de serviços que possa gerar
conflitos de interesse com o prestado à Embrapa, ao qual respondeu prontamente
que não possui. O Colegiado sugeriu à empresa que as visitas técnicas previstas
em contrato sejam realizadas nas UD’s da Embrapa que apresentam as maiores
fragilidades apontadas pelos Relatórios da Auditoria Interna. Questionou ainda, se
a Empresa terá condições de prestar com qualidade todos os serviços constantes
no TR e no Contrato, dado o porte da Embrapa. A Audimec confirmou que terá
condições econômicas de prestar todos os serviços constantes no contrato.
O Coaud destacou a necessidade de recebimento dos relatórios da Audimec
sobre as DF’s do 1º e do 2º Trim2021 com a máxima brevidade possível, a fim de
que o Colegiado possa elaborar o seu parecer final sobre as referidas
Demonstrações Financeiras. Por fim, em acompanhamento à execução do
contrato, solicitou que seja verificado junto à SGE/GCIN se a Audimec apresentou
a relação nominal dos seus empregados e do Responsável Técnico designados
para a execução dos serviços na Embrapa, com a devida comprovação da
qualificação técnica de cada empregado, como também o termo de
confidencialidade devidamente assinado, e a garantia exigida pelos serviços
prestados, a qual poderá ser: (I) caução em dinheiro, ou (II) seguro-garantia; ou
(III) fiança bancária no valor correspondente à 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, conforme Artigo 70 da Lei 13.303/2016 e Cláusula Quarta – Das
Obrigações da Contratada constante no contrato firmado com a Embrapa.
 
ITEM 02 – Partes Relacionadas: Casembrapa
- Avaliar Relatório Consolidado sobre o custeio do benefício de assistência à
saúde na modalidade de autogestão pela Casembrapa – Ano base 2020.
- Atendimento ao art. 3º da Resolução CGPAR nº 22, de 18/01/2018 e ao Memo
97/2021 – SEI 5695188
- Responsável: DEGI. Participantes: Thiago Toledo Ferreira – Diretor Executivo de
Gestão Institucional – DEGI, Giovana Zapalla Porcaro – Assessora DEGI, Rosana
Hoffman Câmara – SGE/GGP/BES, Juliana Villa Carneiro – SGE/GGP/BES
A Sra. Juliana Villa Carneiro reapresentou o Relatório Consolidado da
Casembrapa com os ajustes sugeridos pelo Coaud na 69ª Reunião, conforme a
seguir:
i) Revisão da idade média dos participantes e dos dependentes dos assistidos:
Revisado e ajustado às médias do ano de 2020 no relatório;
ii) Divergência entre o valor da contribuição da Empresa no cálculo da
“Participação da Embrapa no Custeio do Plano”: Valor (financeiro) apurado pela
Embrapa: R$ 63.187.060,24. Valor (contábil) informado pela Casembrapa: R$
70.460.122,31 que inclui a cota patronal do PDI de R$ 6.852.191,92 + R$
420.870,15 de glosas e ajustes financeiros;
iii) Divergência no valor da receita total do plano apresentada na Tabela 4 (R$
161,88 milhões) com os valores constantes nas Notas Explicativas das DFs de



2020: A diferença se dá em razão da exclusão do valor do PDI, glosas e ajustes
financeiros;
iv) Revisão da avaliação da exposição a riscos e das ações que visem a sua
mitigação: Os principais riscos e ações foram inseridos no relatório. Também foi
incluído o índice de sinistralidade 2020 projetado em 90,2% e o real foi de 66,5%
(efeito pandemia). Em 2019 a sinistralidade foi de 78,4%;
v) Melhoria na apresentação do Relatório: O relatório foi ajustado considerando a
ordem dos itens do Art. 3º da Resolução CGPAR nº 22;
vi) No item VII do Relatório – “Custo do Benefício no Pós Emprego e Estimativa de
Custo para os três Exercícios Subsequentes – incluir na Tabela 10 a Análise das
contribuições, despesas dos inativos e a projeção para os próximos três anos:
Projeção para os anos de 2021: déficit de R$18, 3 milhões;); 2022: déficit de R$
21,5 milhões) e 2023: déficit de R$ 25,0 milhões. Foi informado que a Embrapa,
por meio da SGE/GFC, está contratando uma Consultoria Atuarial para inclusão
nas DFs da Embrapa os  valores de benefícios para empregados da Empresa,
conforme disposto no CPC 33;
vii) Esclarecimento sobre “síndrome da angústia do recém-nascido” estar
associada ao titular do Plano: Foi informado que a internação de recém-nascido
tem seu custeio sempre associado ao titular do Plano (mãe);
viii) Explicação dos cálculos e origem das informações sobre o capital regulatório
e margem de solvência na composição financeira: Suficiência – Capital
Regulatório = limite mínimo de Patrimônio Social = R$ 108.598.031,60 ≥ Capital
Base: R$ 794.465,76 ou Margem de Solvência R$ 26.069.907,10.
ix) Verificar se na Carta Anual de Política Pública e Governança emitida pela
Embrapa há referência à questão do Plano de Saúde dos seus empregados:
Como a Carta já foi publicada, será feita nota de retificação inserindo as
informações referentes ao benefício de assistência à saúde.
 
Manifestação do Coaud: Após a apresentação do Relatório Consolidado da
Casembrapa, os membros do Coaud elaboraram a seguinte Avaliação a ser
apresentada ao Conselho de Administração da Embrapa:
“Ao Conselho de Administração da Embrapa
O Relatório em questão foi analisado pelo COAUD em sua 69ª Reunião realizada
em 15 de julho de 2021, oportunidade em que este Comitê solicitou várias
correções e a inclusão de informações complementares no texto para atendimento
de todos os incisos do Art. 3º da Resolução CGPAR Nº 22, de 18 de janeiro de
2018, inclusive quanto a menção do Plano de Saúde na Carta Anual de Política
Pública e Governança da Embrapa.
O Relatório foi reapresentado ao COAUD e reavaliado em 12 de agosto de 2021
(71ª reunião do Comitê), momento em que se constatou-se que parte das
sugestões de correções apontadas foram realizadas, embora ainda falta incluir
informações complementares solicitadas, como avaliações do risco da



sinistralidade, do risco atuarial e do risco do pós-emprego, assim como a
descrição das ações que visam a sua mitigação.
Quanto a menção na Carta Anual de Política Pública e Governança, a Embrapa
informou que “a Secretaria de Desenvolvimento Institucional (SDI) fará uma Nota
de Retificação à Carta desse ano que já publicada.”
A Casembrapa vem dando continuidade ao processo de mapeamento dos seus
riscos, iniciado em 2018, com o objetivo de reduzir custos desnecessários e
aprimorar seus controles internos. Contudo, na visão do COAUD, apesar dos
riscos identificados e tratados pela Casembrapa se relacionarem indiretamente
aos riscos citados pela CGPAR nº 22/2018, ela precisa ser mais precisa na sua
descrição e nas ações que estão sendo realizadas para atenderem objetivamente
as exigências estabelecidas naquela Resolução.
 
AVALIAÇÃO DO COAUD
 
O COAUD avaliou o Relatório de Custeio do benefício de assistência à saúde na
modalidade de autogestão da Embrapa à luz da legislação que regulamenta a
matéria, em especial a Resolução CGPAR nº 22/2018 e a Portaria SEST nº
17.726, de 24 JUL 2020, e o considerou a nova versão do relatório adequada.
Contudo o COAUD ressalva que:
Com relação ao risco das despesas do pós-emprego e ao risco atuarial, apesar da
Embrapa e a Casembrapa estarem desenvolvendo mecanismos para mitigá-los,
ainda falta a apresentação de um plano de ação contendo as informações sobre a
situação atual e as propostas de regularização a ser apresentada ao Conselho de
Administração, conforme determina o parágrafo primeiro do Art. 4º da Resolução
CGPAR nº 22/2018.”
 
ITEM 03: Informes e Encerramento
Responsável: Coaud
3.1 – Consad: Ata da 193ª Reunião de 18jun2021
 
Manifestação do Coaud: O Colegiado tomou conhecimento da referida Ata.
 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim,
secretária, e pelos membros do Comitê de Auditoria, podendo ser extraídas
cópias para as providências necessárias.
 
JOÃO PAULO DE MEDEIROS LIMA – Presidente
GILSON ALCEU BITTENCOURT – Membro
LUCIANO FERNANDES – Membro



MAIRMA ALVES DE FARIAS – Secretária
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