
ATA DA 21a REUNIÃO DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
EMBRAPA-COAUD

No dia 16 de julho de 2019, às 9 horas. na sala VIP do Auditório Central, Bloco A, Edifício Sede
da Embrapa, reuniu-se o Coaud para a sua 20' Reunião, com a presença dos membros Gilson
Alceu Bittencourt, João Paulo de Medeiros Lama e Luciano Fernandes. O Presidente do Comitê
iniciou a reunião passando ao cumprimento da seguinte pauta:

Item 01 - Aprovação e assinatura da Ata da 20' Reunião do Coaud. Os membros do Coaud
revisaram, aprovaram e assinaram a ata da 20' reunião.

Item 02 - CERES: Situação deficitária do plano da ex-Embrater e ações para sua solução do
déficit. Atendimento à Carta 8/2019 - SEl: 21148.017738/2018-49. Participantes: José Roberto
Rodrigues Peres - Diretor Superintendente. Jobson Dantas de Barros - Secretário Executivo.
Washington Luiz Carvalho e Silva -- Diretor de Seguridade. Fernando Nunes Simões -- Gerente

O Sr. José Roberto Rodrigues apresentou um histórico resumido do Plano Embrater Básico,
desde a extinção da Embrater em 1990, pela Lei 8.029/90. O plano conta atualmente com 61
assistidos, sendo 32 aposentados e 29 pensionistas. Pelos cálculos da Ceres é necessário um
aporte de cerca de R$ 125,7 milhões pela União para honrar com os compromissos referentes
aos benefícios pagos e a pagar.

Jurídico

Manifestação do Coaud: Apresentada a situação económica do plano da Embrater com ações
que estão sendo desenvolvidas no sentido de buscar uma solução definitiva, o Coaud agradeceu
e solicita que seja informado anualmente sobre o andamento das negociações ou sempre que
houver algum fato relevante sobre o tema.

Item 03: CGIN / SIRE: Apresentação do Plano de Ação com definição do uso e das ações
prioritárias por grupo para os imóveis da Embrapa. Atendimento ao Memorando 105/201 9 - SEl:
21148.007518/2019-18. Participação: Daniel Mendes Pinto -- Gerente Adjunto da Gerência de
Contratação e Infraestrutura.
O Sr. Daniel informou ao Colegiado que aguarda a manifestação da CEOC/SIRE sobre a
constituição de Comissão de Desimobilização e Regularização Fundiária, conforme determinado
pela Diretoria Executiva em sua 888' Reunião.

Manifestação do Coaud: O Colegiado solicita que seja informado quando da constituição e
instalação da Comissão para agendamento de apresentação ao Coaud da proposta de plano de
açao

Item 04: Atividades da Área de Auditoria Interna -- Constatações Recorrentes -- SEI
21148.007261/2019-74 e Gerenciamento do Processo e do Sistema de Gestão de
Concessão de Diárias, Passagens e despesas gerais de locomoção (GCIN): - Atendimento
aos Memorandos n's 85, 97 e 105/2019 -- SEI 21148.007518/2019-98. Participaram da
apresentação: Daniel Mendes -- Gerente da GCIN/SGE, Amâncio Dias das Chagas -- Supervisor
da PIN/GCIN, José Eden Medeiros - Supervisor da CCON/GCIN e Osley Bruto -- Chefe da AUD.
como convidado.
Itens com constatações recorrentes de Auditoria Interna: i) Contrato de Vigilância Armada e
Desarmadas ii) Contrato de Limpeza e Conservaçãol iii) Controle e Gestão de Telefonias iv)
Gestão de Contratosl v) Compras e Contrataçõesl vi) Gestão de Estoquesl vii) Gestão de
Patrimâniol vivi) Bens em Regime de Comodatol ix) Acervo Bibliográficos x) Arquivo Permanentes
xi) Semoventesl xii) Convênios: Registros de Dados no Sinconvl xiii) Controle Patrimonial de
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Bens adquiridos com recursos de Convêniol xiv) Contrapartida de Convênio / Liberação de
Recursos; xv) Veículos e Tansportes.
O Sr. Daniel Mendes apresentou relato das ações desenvolvidas pela GCIN para
correção/mitigação dos pontos recorrentes de auditoria.
Sobre o processo de Concessão de Diárias, Passagens e despesas gerais de locomoção. o
Gerente informou que aguarda Informações da GFC sobre os valores das diárias a serem
definidas, para serem submetidas à Diretoria Executiva com vistas a implementação ou não da
adesão da Embrapa ao SCDP do Governo Federal.

desenvolvidas pela GCIN

Manifestação do Coaud: O Colegiado agradeceu a apresentação, apresentou sugestões,
informou que manterá o acompanhamento das constatações registradas pela Auditoria Interna e
aguardará a manifestação da GCIN sobre o processo de concessão de diárias.

Item 05 - GJC: Relação dos principais processos ou conjunto de processos judiciais em
andamento, com classificação de perdas (provável, possível, remoto) -- Referente ao I' trimestre
de 2019. Destacar a incidência de processos judiciais motivados pelo processo de registro de
frequência. Responsável: Alexandre Ventin - Gerente da GJC. Atendimento ao Memorando n'
98 e l l0/2019 - SEI 21 148. 001963/2019-44. Apresentação: Marina Couto Giordano de Oliveira
- Supervisora AJA/GJC e Cláudia Nastari Capanema -- Supervisora ACON/GJC.
As supervisoras apresentaram a planilha consolidando os valores das principais ações judiciais
por natureza de processo: trabalhistas, cíveis, previdenciários e tributários, com comparação de
março/2019 ejunho/2019.

Manifestação do Coaud: O Colegiada solicitou que a GJC elabore planilha para
acompanhamento da evolução dos processos judiciais a cada três meses. Solicitou também o
envio imediato de lista dos processos contendo a classificação atual de risco, valores envolvidos
e processos com desfecho judicial previsto para o presente exercício, conforme solicitado.

Item 07: 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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