
DATAPR=y
ATA DA 39a REUNIAO ORDINARIA DO COMIT£ DE AUDITORIA

ESTATUTARIO DA EMPRESA DE TECNOLOG.A E INFORMAC6ES DA
PREVIDENCIA -DATAPREV

MAIO/2020

Aos  vinte  e  oito  dias  do  mss  de  maio  de  dois  mil  e  vinte,  as  dez  horas,  por
teleconferencia,  sob  a  coordena€ao  do  Senhor  ROBERTO  LAMB,  Coordenador
do  Comite  de  Auditoria  Estatutario  da  Dataprev    e  do  membro,  Senhor  RENE
SANDA   e,   como   convidados,   o   Senhor   Francisco   Paulo   Macambira   Haick,

(Superintendente  de  Finan€as),  o  Senhor  lrinilson  Ant6nio  de  Almeida  Jdnior,
(Gerente do Departamento de Gestao Contabil), o Senhor Tanagildo'Aguiar Feres
(Auditor   lndependente)   e   o   Senhor   Rafael   Louzada   (Auditor   lndependente),
realizou-se   a   39a   Reuniao   Ordinaria   do   Comite   de  Auditoria   Estatutario   da
Dataprev, para tratar dos seguinte.s assuntos:

01-Analise/discussao do  Relat6rio  da Auditoria  [ndependente acerca das
Demonstra€6es Contabeis,  primeiro lTR 2020.   [nicialmente,  o Senh,or Aguiar
Feres,  Auditor  lndependente  apresentou  o  Senhor  Rafael  Louzada,  membro  da
equipe  de  auditoria  independente;  em  seguida  contextualizou  os  trabalhos  da
Auditoria  realizados  na  Dataprev.  Explicou  que  a  Auditoria  trabalhou  com  uma
margem de 50/o de seguran€a, e que neste percentual foram encontradas algumas
divergencias,  mas  nao  eram  materiais  e  relevantes  e,  portanto,  o  Parecer  foi
emitido   sem   ressalvas.   0   Senhor   Roberto   Lamb,   Coordenador   do   Comite,
solicitou   mais  esclarecimentos  sobre  ao  que  se  refere  a   margem  de  5°/o  de
seguranca.  0  Senhor Aguiar  Feres  explicou  que  da  materialidade  considerada,

qualquer  erro  somado  que  nao  atinj.a  5°/o  do  total  do  ativo  ou  das  contas  de
resultado  que  a  Auditoria  nao  reporta.    Falou  ainda  sobre  as  linhas  gerais  dos
trabalhos  realizados,  as  principais  contas  e  mais  relevantes.  0  Senhor  Rafael
Louzada, Auditor lndependente, citou contas a receber, contencioso trabalhista e
civel,   em   que   foram   realizados   testes,   recalculo   do   lmposto   de   Renda   e
Contribuicao Social, destacando que todos estavam em conformidade. 0 Senhor
Roberto  Lamb  pediu  para  relatarem sobre os trabalhos realizados com  rela¢ao a
efetividade  dos  controles  internos.  0  Senhor  Rafael  Louzada  esclareceu  que  o
trabalho de verifica€ao dos controles internos neste trimestre, devido ao trabalho
em  regime  home  o#[.ce  foi  menos  extenso,  uma  vez  que  nao  foram  feitas  as
entrevistas  com  as  pessoas  responsaveis  pelos  processos,  entretanto,  toda  a
documenta€ao  foi  analisada  sem  problemas  e  os  pontos  nao  verificados  serao
avaliados  presencialmente,  assim  que  a  empresa  voltar ao  regime  presencial.  0
Senhor  Roberto  Lamb  falou  da  expectativa  do  Comite  de Auditoria  em  rela€ao
aos controles internos, quanto a sua efetiva capacidade de

1/3



E]
BATAPR=y

ATA DA 39a REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE AUDITORIA
ESTATUTARIO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC6ES DA

PREVIDiNCIA -DATAPREV
MAIO/2020

elementos  de  controle  como  parte  do  trabalho  rotineiro  do  gestor.  0  Senhor
Aguiar Feres esclareceu  que nao  ha  men€ao a controles internos no relat6rio de
auditoria,  pois o contrato com  a  Dataprev para os dois  primeiros trimestres  n5o

preve  a  emiss5o  de  relat6rio  de  controle  interno.  0  Comite  assinalou  .que  a
verifica€ao   da   efetividade   dos   controles   internos   6   parte   das   normas   para
auditoria independente. Sobre os procedimentos da firma de auditoria, o Senhor
Roberto Lamb perguntou se a Aguiar Feres Auditores lndependentes se submete
a auditoria de outra empresa de Auditoria que examina ou revisa o trabalho como
recomendado pelas normas. 0 Sehhor Aguiar Feres,informou que a cada 4 anos
a sua emp+esa 6 auditada por outra empresa de Auditoria para tal verifica€ao. Em
seguida, o Senhor lrinilson Ant6nio de Almeida Jdnior, Gerente do Departamento
de Gestao Contabil, tratou dos trabalhos da area de contabilidade no trimestre e
destacou que mesmo com toda equipe estando em home off!.ce, ainda que essa
mudanca na opera€ao de trabalho tenha ocorrido em  poucos de dias, os prazos
n5o foram afetados, sendo que todos foram cumpridos sem  perder a qualidade
da informa€5o. 0 Senhor Paulo Haick, Superintendente Financeiro, destacou que,
nesta transi€ao,  de fato o  nivel  de produtividade foi  mantido,  al6m  da  rotina  de
trabalho e os prazos. Neste ponto, foi  perguntado aos auditores independentes
se  tinham  alguma  observa€ao  adicional  a  trazer  ao  Comite.  Responderam  que
nao,  com  o  que  foi  finalizada  a  participa€ao  da  Auditoria  lndependente,  estes
agradeceram e se colocaram a disposi€ao da  Empresa. Continuando a  reuni5o, o
Senhor  Rene  Sanda,  membro  do  Comite  pontuou  quest5o  relativa  a  Politica  de
Seguranca da  lnforma€ao em tempos de pandemia e a necessidade em verificar
se  as  Politicas  estao  adequadas  ao  momento  ou  se  algo  precisa  ser  feito  para
ajustar  as   necessidades  atuais.   0   Senhor   lrinilson  Jtlnior,   informou   que  tern
acompanhado   na   area   de   contabilidade   o   trabalho   relativo   a   Politica   de
Seguran€a   da   lnforma€ao,   no   que  tange  a   classifica€ao   dos   documentos   e
armazenamento.  0  Senhor  Roberto  Lamb,  solicitou  que  seja  agendada  reuniao
do Comite de Auditoria que aborde a revisao das Politicas Corporativas diante da
COVID-19. 0 Senhor Rene Sanda sugeriu tamb6m tratar de aprimorar o Termo de
Referencia  -TR para  a  contrata€ao do  novo auditor externo,  incluindo quest6es
de  seguran€a  da  informa€ao.  0  Senhor  Paulo  Haick  informou  que  a  parte  de
auditoria  dos  sistemas ja  esta  contemplado  no  TR,  que  vai  disponibilizar  aos
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encaminhamento  ao  processo  de  contrata€ao.  Falou,  ainda,  sobre  a  Resolucao
CGPAR  N°  9,  informou  que  ha  algumas  pendencias,  mas ja  iniciou  os trabalhos.
Solicitou agendar uma  reuniao com o comite para apresentar o relat6rio, alinhar
e fazer os encaminhamentos necessarios do atendimento da  Resolucao.

Sendo  estes  os  assuntos  tratados,  as  onze  horas  e  onze  minutos  a  reuniao  foi
encerrada, da qual eu, Fernanda Alves Fernandes, lavrei a presente Ata, que, ap6s
lida e aprovada, foi assinada  pelos membros do Comite.  Brasilia-DF. 28/05/2020

Coordenador do comite de Auditoria               Membro do comite de Auditoria
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