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ATA DA 35a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMETE DE AUDITORIA

ES'rATUTARIO DA EMBRAPA - COAUD (04.02.2020)

No dia quatro de fevereiro de 2020, às 9 horas, na Sala Vip do Auditório Central, Bloco A,
Edifício Sede da Embrapa. reuniu-se o Coaud para a sua 35' Reunião, com a presença dos
Srs. Gilson Alceu Bittencourt e Luciano Fernandes. O Sr. Jogo Paulo de Medeiros Lama
justificou sua ausência por motivos profissionais. O Presidente do Comitê iniciou a reunião
passando ao cumprimento da seguinte pauta:

Item 01 -- Casembrapa: Reunião com consultoria atuarial contratada pela Casembrapa
(por videoconferência) - Atendimento ao Memorando n' 4/2020 - SEI 21 148.01 3076/201 9-
19 - Responsável: Gerson Barreto (Gerente GFC e Membro do CA da Casembrapa) -
Participação: Juliana Villas, Lisian Vasconcelos, Tatiana Salles (Equipe GGP) e Raquel da
Cunha. Emiliana Leite e Camisa Antonelli(Equipe da Próspera Consultoria Atuarial).
O Comitê de Auditoria foi apresentado para a equipe da Próspera Consultoria Atuarial pelo
seu Presidente, que destacou à necessidade da Consultoria verificar a sustentabilidade do
Plano de Saúde no curto. médio e longo prazo considerando a atual metodologia utilizada
para seu financiamento. apresentar propostas de adequação de sua gestão. além de
calcular o impacto relativo ao benefício pós-emprego existente no plano de saúde para sua
apresentação nas demonstrações contábeis da Embrapa. A equipe da Próspera informou
que estão na fase inicial do cronograma estabelecido. e que ainda estão fazendo a cometa de
dados junto à Casembrapa para posteriormente trabalhar no modelo de gestão. O Coaud
discutiu a situação atual do plano de saúde com as equipes da Embrapa e da Consultoria,
ressaltando que o objetivo do Comitê é garantir que os empregados tenham atendimento
adequado e pagando um valor justo, sem que isso onere sobremaneira a Embrapa e o
Estado. Por fim, a equipe da Próspera agradeceu a oportunidade da discussão e reiterou
que após concluir a etapa de levantamento de dados. deve propor alguns cenários e
alternativas à Casembrapa.

Manifestação do Coaud: o Comitê agradeceu a participação da Próspera Consultoria e
sugeriu, assim que possível, a realização de uma nova reunião, de preferência presencial.
para a apresentação da situação da Casembrapa e de propostas a partir dos possíveis
cenários

Item 02 - GFC: Apresentar o detalhamento dos pagamentos mensais extraordinários
da Embrapa para a Ceres, com toda a documentação comprobatória - Atendimento ao
Memorando n' 5/2020 -- SEI 21148.000579/2020-68 - Responsável: Gerson Barreto
(Gerente GFC) - Participação: Tatiana Salles (Gerente Substituta GGP).
O Coaud solicitou das áreas contábil e de pessoal da Embrapa informações detalhadas
sobre a contribuição extraordinária da Embrapa para o plano de Benefício Definido (BD) da
Ceres que tem ultrapassado o valor total das contribuições recolhidas de seus participantes,
conforme constatado em auditoria. A Lei Complementar n' 108/2001 determina em seu Art.
6', $1' que: " A contribuição normal do patrocinador para plano de benefícios, em hipótese
alguma, excederá a do participante, observado o disposto no art. 5' da Emenda
Constitucional n' 20, de 15 de dezembro de 1998, e as regras específicas emanadas do
órgão regulador e fiscalizador.". Segundo informações da Ceres apresentada em reunião
anterior com o Coaud, a diferença entre o valor da contribuição dos participantes e a
contribuição da patrocinadora decorre de saneamento de déficits apresentados pelo plano
de benefício anteriores a edição da citada legislação, sendo que a contribuição normal da
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Embrapa é igual à dos participantes. Vale acrescentar que a contribuição extraordinária não
existe no plano Embrapa-FlexCeres.

Manifestação do Coaud: o Comitê solicitou novamente à GFC e à GGP um levantamento
detalhado das contribuições mensais extraordinárias pagas pela Embrapa para a Ceres nos
últimos dois anos, conforme apontado pela auditoria independente realizada na Ceres.
Solicitou ainda, o histórico destas contribuições extraordinárias, identificado valores e prazos
pagos e ainda devidos. com a apresentação de toda a documentação que respalda estas
contribuições. Também sugeriu que esse passivo, uma vez calculado, conste nas
demonstrações contábeis da Embrapa. em registros diferenciados para o valor da
contribuição normal e da contribuição extraordinária à Ceres.

Item 03 - GGP: Apresentação do status do Plano de Desligameno Incentivado (PDI) -
Atendimento ao Memorando n' 6/2020 - SEI 21 148.006744/2019-51 - Responsável: Lisian
Vasconcelos (GGP) e Tatiana Salles (Gerente Substituta GGP).
A Sra. Lisian Vasconcelos apresentou dados atualizados sobre o andamento do PDI.
posição de janeiro de 2020. . Ela destacou que o maior número de desistências de inscritos
no PDI ocorreu entre os pesquisadores. que também foi a categoria com menos adesões ao
plano. Apresentou ainda dados de execução do orçamento do PDI, economia projetada ao
final do pagamento dos incentivos do plano e panorama das atividades finalizadas, em
andamento e a realizar.

Manifestação do Coaud: o Comitê agradeceu a participação e declarou-se ciente do status
do PDI da Embrapa.

Item 04 - GFC e GGP: Gestão do Processo de Cessão de Empregados - Atendimento
ao Memorando n' 2/2020 - SEI 21148.013077/2019-63 - Responsáveis: Gerson Barrete
(Gerente GFC) e Tatiana Salles (Gerente Substituta GGP)
A Sra. Tatiana Saltes apresentou o processo de cessão de pessoal da Embrapa, suas
etapas e aprimoramento de procedimentos, como o uso do mesmo padrão adotado
recentemente pelo Ministéro da Economia. com um formulário para melhor orientar as
decisões nestes casos. Também reiterou sobre as providências adotadas em caso de
inadimplência de instituições requerentes em relação aos cedidos sem ónus para a
Embrapa, informando os casos pendentes e as medidas adotadas. Por fim, apresentou os
números de cedidos referentes ao mês de janeiro de 2020.

Manifestação do Coaud: O Comitê sugeriu que a GGP organize as informações dos
cedidos em tabelas diferenciadas por órgão, da seguinte forma: uma tabela específica para
o Mapa, uma tabela referente aos órgãos com vínculos diretos com a Embrapa (Ceres.
Casembrapa e sindicato) e outra com órgãos que não possuem atividades afins com a
Empresa. O Coaud também sugeriu que as tabelas apresentem os valores gastos
anualmente pela Embrapa com os empregados cedidos com ónus.

Item 05 -- SDl: Apresentar o Programa de Gestão de Resíduos Sólidos de 2019 -
Atendimento ao Memorando n' 7/2020 -- SEI 21148.007523/2019-09 - Responsável:
Angélica Gomes (Chefe da SDI) e Mansa Games (Supervisora GAMB)
A Sra. Angélica Gomes iniciou a apresentação demonstrando uma linha do tempo com as
ações de gestão ambiental adotadas pela Embrapa. iniciadas em 2010. Destacou que em
2019 foi concluído o documento orientador do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS), que já está sendo implantado. Em seguida, falou sobre as normativas referentes ao
PGRS, que é obrigatório para setor público em nível federal, estadual e rDunicipal e para
empresas públicas ou privadas classificadas como geradoras de resíduos gélidos.
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Por envolver diferentes esferas administrativas no controle e na fiscalização, ressaltou as
dificuldades de customização do plano, que apresenta diferentes versões de acordo com as
atividades e localização de cada Unidade da Embrapa. Em seguida, foi detalhado como é
realizaa à gestão do plano. que envolve a SDI e comitês locais, informando que que todas
as Unidades cumprem a elaboração do PGRS.

Manifestação do Coaud: O Comitê agradeceu a apresentação do PGRS e ressaltou que a
maior preocupação reside no controle de riscos envolvendo a empresa. O Coaud sugeriu
que a SDI analise a possibilidade de traçar um plano emergencial, com ações prioritárias
indicadas pelas próprias Unidades e ordenadas em termos de risco pela Sede. para as
quais possam ser tomadas providências imediatas no sentido de mitigar os riscos.

Item 06 - Coaud: Aprovação e assinatura da Ata da 34' Reunião do Coaud
Os membros do Coaud revisaram, aprovaram e assinaram a ata da 34' reunião

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.
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