
ATA DA 18' REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMBRAPA-COAUD

No dia 29 de maio de 2019. às 9 horas, na sala VIP do Auditório Central, Bloco A.
Edifício Sede da Embrapa, reuniu-se o Coaud para a sua 18' Reunião, com a presença
dos membros Gilson Alceu Bittencourt, João Paulo de Medeiros Lima e Luciano
Fernandes. O Presidente do Comitê iniciou a reunião passando ao cumprimento da
seguinte pauta:

Item 01 - Aprovação e assinatura da Ata da 17' Reunião do Coaud
Os membros do Coaud revisaram, aprovaram e assinaram a ata da 17: reunião

Item 02 - Plano de Demissão Incentivada da Embrapa - PDI - Atendimento ao
Memorando 78/2019 - SEI 21148.006744/2019-51. Responsável: Magali Machado -
Gerente de Gestão de Pessoas (GGP/SGE) - A Sra. Magali iniciou a apresentação
fazendo um breve histórico sobre o Plano de Desligamento Incentivado da Embrapa que
estava em negociação com a SEST desde setembro de 2017. O PDI foi aprovado em
fevereiro de 2018, com condições mais restritivas do que aquelas propostas pela
Direção da Embrapa, conforme disposto na na NT 21677/2017. A Empresa efetuou
novas tratativas de negociação, mas como não obteve êxito, decidindo sua Diretoria
Executiva pela não execução do PDI naquele momento. Em outubro de 2018, foram
retomados os contatos com a SEST para a implantação do PDI, ms aquela Secretaria
manteve seu posicionamento quanto às condições aprovadas anteriormente. exceto
quanto a extensão do período de execução do PDI, permitindo sua realização até
dezembro de 2019 (SEST NT 361/2019). Podem aderir ao PDI empregados que
completem até 04 de julho de 2019, pelo menos, 58 anos de idade e 20 anos de trabalho
na Embrapa, e cujas verbas rescisórias nõ ultrapassem o teto de gasto por empregado.
estabelecido para o Plano. O desligamento ocorrerá na modalidade de rescisão por
comum acordo, prevista no artigo 484-A da CLT, onde são devidas ao empregado: 20%
do saldo do FGTS para fins rescisóriosl pagamento de 50% do aviso prévio indenizadol
demais verbas rescisórias. Adicionalmente, os empregados recebem indenização em 36
parcelas no valor mensal de 30% do salário base na data da saída e a Embrapa pagará
por 36 meses a cota patronal do titular e dos dependentes inscritos na Casembrapa.
Caso a soma desses benefícios ultrapasse R$ 350 mil, os mesmos vão sendo reduzidos
até chegar neste teto. Encontram-se em andamento pel Empresa as seguintes
atividades relacionadas ao PDl: i) Inscrições pelos empregadosl ii) Desenvolvimento do
simuladorl e iii) Elaboração de estudos sobre a alocação orçamentária para sua
execução. As próximas etapas previstas são: i) Homologação das inscrições pela Chefia
da Unidades ii) Planejamento das saídasl e iii) Execução dos desligamentos. Informou
ainda que foi realçada uma análise de impacto do PDI na Embrapa e observou-se que
em algumas Unidades cerca de 52% dos empregados são elegíveis.

Manifestação do Coaud:
O Comitê registrou sua preocupação com o processo de execução do PDI, considerando
os possíveis impactos negativos nas pesquisas em decorrência da falta de pessoal em
algumas áreas/Unidades, especialmente com a baixa possibilidade de novas
contratações para suprirem lacunas abertas. Solicitou que após o encerramento das
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Inscrições, a GGP/SGE efetue uma análise dos inscritos por cargo e Unidade de lotação
para determinar o impacto.

Item 2.1 -- Alocação de empregados por áreas na Sede da Embrapa -- A Gerente
apresentou o quantitativo de empregados por lotação/sublotação na Sede da Embrapa e
explicou que em função da reestruturação realizada em 2018, a Secretaria Geral (SGE)
e a Secretaria de Inovação e Negócios (SIN) incorporaram os empregados
anteriormente cotados na Embrapa Informação Tecnológica e na Embrapa Produtos e
Mercado, que foram extintas.

Manifestação do Coaud: O Comitê registrou que após o encerramento dos
desligamentos provocados pelo PDI vai retornar este assunto. Solicitou à GGP/SGE
novo material com o detalhamento de lotação/sublotação de acordo com a estrutura
organizacional(organograma).

Item 03 - Monitorar a Qualidade e a Integridade das Demonstrações Financeiras
lo Trimestre de 2019

3.1 - Auditoria Interna. Responsável: Osley Brito - Chefe da AUD. Atendimento ao
Despacho n' 2572574 -- SEI 21148.004837/2019-41 -- o Sr. Osley informou que a
Auditoria Interna analisa os processos e se manifesta apenas sobre as Demonstrações
Financeiras anuais. Na oportunidade fez um breve relato das auditorias realizadas no I'
trimestre de 2019, as quais serão demonstradas integralmente na próxima reunião do
Comitê

3.2 -- Parecer da Auditoria Externa. Responsável: Representante da empresa
Aguiar Feres Auditores Independentes. Atendimento ao Memorando n' 79/2019 -
SEI 21148.006765/2019-77 - A Sra. Susy Darlen (CONT/GFC), justificou a ausência da
empresa de auditoria. informando que o Contrato firmado dava cobertura financeira
apenas para a realização de 4 auditorias trimestrais e que a empresa contratada já havia
entregue os Pareceres relativos a mar/2018, jun/2018, set/2018 e dez/2018. Informou
que mesmo com a vigência do Contrato até o dia 13/08/2019, não havia cobertura
financeira para a realização da auditoria do primeiro trimestre de 2019 e que por decisão
da CONT/GFC o Contrato não foi aditivado. A CONT/GFC deciciu que o I' trem/2019
será auditado pela próxima empresa a ser contratada ao final do processo licitatório em
andamento na Empresa.

3.3 - Demonstrações Financeiras do lo Trem/2019. Responsável: Susy Darlen
Penha (Supervisora CONT/GFC). Atendimento ao Memorando Ro 79/2019 -- SEI
21148.006765/2019-77 - A Sra. Susy Darlen apresentou algumas alterações pontuais
que foram realizadas nas Notas Explicativas, incluindo as sugestões propostas pelo
Coaud na reunião anterior. Questionada sobre a falta dos registros referentes à
Casembrapa e à Ceres, reiteradamente solicitados pelo Comitê, a Gestora respondeu
que somente após a conclusão da avaliação atuarial das entidades será possível o
registro dos valores nas Demonstrações Financeiras ou nas Notas Explicativas.

Manifestação do Coaud: O Comitê recomendou alterações na redação de algumas
Notas Explicativas e solicitou que fossem inserid:ií$ explicações sobre as variações
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registradas na conta Consultoria Estrangeira CIAT/Agrofuturo, Labex Amérlca e Labex
França. As Notas Explicativas com as alterações sugeridas deverão ser enviadas para
conhecimento do Comitê.

O Comitê registrou que a não realização de avaliação pela auditoria externa das
Demonstrações Financeiras do I' trimestre de 2019 é uma falta grave, registrando que
não há como o Coaud atestar a qualidade e a integridade destas Demonstrações sem a
apresentação do Parecer da Auditoria Externa e sua respectiva análise. Desta forma, o
Colegiado vai sobrestar seu parecer sobre estas DFs até que receba a manifestação dos
Auditores Independentes.

Sobre a suspensão do contrato com a Empresa de Auditoria Externa que venceria
somente em agosto de 2019, o Coaud registrou que a aprovação e divulgação das
demonstrações contábeis sem parecer de auditor independente implica em
descumprimento: i) do artigo 7' da Lei 13.303/2016, o qual aplica a todas as empresas
públicas as disposições da Lei 6.404/76 e as normas da Comissão de Valores
Mobiliários sobre escrituração e elaboração das Demonstrações Financeiras, inclusive
quanto à obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgãos
ii) do $ 1' do art. 86 da Lei 13.303/2016, que determina que sejam publicadas no sítio
eletrõnico da empresa demonstrações contábeis auditadasl e iii) os requisitos formais
contidos no Art. 24, $ 1o, inciso l da Lei 13.303/2016 e no Art. 43, inciso l do Estatuto
Social, onde é definido que compete ao Coaud opinar sobre a contratação e destituição
de auditorindependente.

Por isso, solicita que a CONT/GFC apresente ao Comitê providências a serem adotadas
para cumprimento dos artigos citados acima e as justificativas para o Coaud não ter sido
tempestivamente consultado sobre a descontinuidade dos serviços de auditoria externa.

Item 04 Informes e Encerramento. Responsável: Coaud

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Coaud encerrou a reunião, da qual 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.
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