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Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por teleconferência, 
sob a coordenação do senhor ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA, Coordenador do 
Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, presentes os membros, a senhora GLAUBEN 
TEIXEIRA DE CARVALHO e o senhor LUIZ CLÁUDIO LIGABUE, e como convidados, o senhor 
Francisco Paulo Macambira Haick (Superintendente Financeiro), o senhor Irinilson Antônio 
de Almeida Júnior (Gerente do Departamento de Gestão Contábil), o senhor Maurício de 
Castro Oliveira (Ouvidor), o senhor Gil Pinto Loja Neto (Superintendente de Auditoria 
Interna), o senhor Paulo César Lima Cid (Coordenador Geral de Auditoria Interna), o senhor 
Siderley Pires de Santana (Assessor da Superintendência de Auditoria Interna), a senhora 
Fernanda Zortéa (Coordenadora de Auditoria Operacional e TI), a senhora Cilene Barbosa 
(Coordenadora de Auditoria Administrativa e Financeira), o senhor Douglas Leite Furtado 
(Líder de equipe da Coordenação de Auditoria Operacional e TI), realizou-se a 68ª Reunião 
Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos:,  
 

01 – Ouvidoria: Atualizações da Ouvidoria e Canal de Denúncias. 
02 – Financeiro: Licitação da Auditoria Independente. Atualização do andamento do 
processo licitatório para a contratação da Auditoria Independente. 
03 – Horas-extras: análise da Nota de Auditoria RD 027/2020, de 27/11/2020. 
04 – Auditoria Interna: Recomendações vencidas e atraso nas auditorias do auxílio 
emergencial. Discutir os relatórios RD 004/2021, de 11/06/2021, RD 011/2021, de 
19/05/2021, e RD 012/2021, de 12/05/2021. 
05 – Discussão/Fechamento dos assuntos tratados no COAUD. 
 

Cumprimentando a todos os presentes, o senhor Antônio Sequeira iniciou a reunião passando 
ao primeiro item da pauta. 
 
01 – Ouvidoria: Atualizações da Ouvidoria e Canal de Denúncias. O senhor Maurício 
Oliveira apresentou os principais números de manifestações recebidas e tratadas na Ouvidoria, 
no 1º trimestre de 2021, e destacou o total de 37.623 manifestações recebidas. Informou que 
não há auxílio de qualquer ferramenta automatizada e que todo tratamento ocorre de forma 
manual. Informou que das manifestações tratadas, 880 foram arquivadas, e 533 respondidas, 
e atualmente (07/07/2021) 33 estão em tratamento. Contextualizou os tipos de manifestações 
e falou especificamente das denúncias tratadas destacando algumas. Comentou que na 
formação anterior do COAUD os membros foram cadastrados na plataforma da Ouvidoria (Fala 
BR) com acesso a manifestações de denúncias para consulta e que optaram por não ter uma 
caixa postal específica para este fim.  O senhor Maurício Oliveira ressaltou que pela Lei 
13.303/2016 existe a previsão do COAUD receber denúncias diretamente por meio de um canal 
de denúncias específico. O senhor Maurício Oliveira sugeriu criar um e-mail específico para 
envio de denúncias ao COAUD, no qual a Ouvidoria daria o tratamento, uma vez que houve 
alteração nos membros deste Colegiado. Comentou uma posterior divulgação aos 
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empregados para que tenham conhecimento deste canal. O COAUD concordou na criação da 
caixa postal para captação de denúncias dirigida ao COAUD, com acesso e tratamento pela 
Ouvidoria, assim como acesso à consulta de denúncias por meio do portal Fala BR. O senhor 
Maurício Oliveira ressaltou que se qualquer manifestação fizer referência ao COAUD no sentido 
de que a manifestação deveria ser de conhecimento do COAUD, esta providência seria 
imediatamente informada, entretanto, até o momento isto não ocorreu. Seguindo a 
apresentação, comentou os assuntos tratados nas denúncias e seu grau de relevância. 
Finalizando, apresentou os resultados alcançados no 1º semestre/2021 pela Ouvidoria, 
relacionados a normativos, produtos criados, iniciativas e comentou os próximos desafios. 
Comentou ainda sobre a equipe da Ouvidoria, informou que a equipe tem 10 pessoas, que 
considera adequado, entretanto, 07 pessoas estão aposentadas. Ressaltou que a Ouvidoria 
deve ser considerada no processo decisório, e que isto precisa ser incorporado pela cultura 
organizacional da Empresa. Comentou que gostaria que a estrutura organizacional fosse 
readequada, e que atualmente a Ouvidoria está em nível de divisão. O COAUD registrou que 
pela relevância que a Ouvidoria tem, pelas ações e iniciativas adotadas esse desafio precisa ser 
superado, por meio da evolução desta estrutura organizacional. O Comitê de Auditoria se 
colou à disposição e agradeceu a apresentação do senhor Maurício Oliveira.  
 
02 – Financeiro: Licitação da Auditoria Independente. Atualização do andamento do 
processo licitatório para a contratação da Auditoria Independente.  O senho Paulo Haick, 
juntamente com o senhor Irinilson Júnior, apresentou as últimas atualizações do andamento 
da licitação da auditoria Independente. Informou que em 07/07/2021 foi liberado o processo 
de cotação das empresas e apresentou lista com as propostas enviadas pelas empresas e seus 
valores. Informou que estas cotações vão compor a média das propostas, que por serem de 
grandes empresas, eleva a questão de qualificação, aumentando a probabilidade do retorno 
esperado. Informou que foi solicitada celeridade à área de Compras para em seguida, no 
máximo em 2 (duas) semanas lançar o edital. O senhor Irinilson Júnior chamou atenção ao 
prazo processual, mas ressaltou que foi realizada uma análise prévia junto a área jurídica da 
Empresa alinhando as necessidades antecipadamente.  
 
03 – Horas-Extras: análise da Nota de Auditoria RD 027/2020, de 27/11/2020 – Auditoria 
na Folha de Pagamento. O assunto foi retirado de pauta, pois o tempo proposto para a 
discussão foi consumido no tema anterior. Este assunto será discutido oportunamente.   
 
04 – Auditoria Interna: Recomendações vencidas e atraso nas auditorias do auxílio 
emergencial. Discutir os relatórios RD 004/2021, de 11/06/2021, RD 011/2021, de 
19/05/2021, e RD 012/2021, de 12/05/2021. O senhor Gil Loja inicialmente apresentou 
o painel de acompanhamento SUAU (Power BI). Deu conhecimento que recebeu informação 
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que deveria descontinuar o Power BI, por questões de segurança e comentou as implicações e 
contextualizou a situação, inclusive a solicitação de complemento de licença que não 
conseguiram, assim o painel está descontinuado, mas que ainda pretende conversar com a 
área de segurança. Em seguida, o senhor Gil Loja comentou questões sobre baixa 
produtividade e esclareceu que não estão conseguindo respostas às auditorias com a 
justificativa do trabalho no Auxílio Emergencial. Explicou que dadas as diversas solicitações de 
prorrogação de prazo não conseguem as informações necessárias para desenvolver o trabalho 
e concluir as auditorias. Apresentou alguns dos casos relacionados ao Auxílio Emergencial, 
sendo: OS 009/2021 - Contrato Auxílio Emergencial entre Dataprev e Ministério da Cidadania. 
Apresentou os principais pontos, destacando os 87 dias de execução. O senhor Douglas 
Furtado comentou dificuldade na interlocução e contextualizou a situação encontrada no 
decorrer do trabalho. O senhor Gil Loja comentou que as auditorias relacionadas ao Auxílio 
Emergencial são mais sensíveis e por isso resolveu expor ao COAUD. Comentou as demais OS 
– Ordens de Serviço relacionadas ao Auxílio Emergencial: OS 007/2021 - Controle de acesso 
no Auxílio Emergencial; e OS 015/2021 - Desenvolvimento Seguro na Rotina do Auxílio 
Emergencial; após considerações, o senhor Gil Loja registrou a decisão de não encerrar as 
auditorias e trabalhar um tempo mais adequado ao gestor, desde que concomitante com o 
trabalho. O senhor Antônio Sequeira ressaltou a importância de envolver os gestores para que 
a Auditoria Interna não assuma sozinha os atrasos gerados. O senhor Luiz Cláudio Ligabue 
perguntou se esta situação pode comprometer o PAINT 2021. O senhor Gil Loja informou que 
não. Em seguida, apresentou as recomendações vencidas dos relatórios – 047/2019, 024/2020 
- e os principais destaques de cada recomendação. Passaram à análise dos demais relatórios: 
RD 004/2021, 11/06/2021: Auditoria nas diretrizes de benefícios de assistência saúde aos 
empregados de 2020 (Resolução/CGPAR nº 23/2018); RD 011/2021, de 19/05/2021: Auditoria 
da Conformidade do Relatório de Gestão e Processo de Prestação de Contas de 2020; RD 
012/2021, de 12/05/2021: Auditoria da Apuração Fiscal do Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – Correntes e Diferidos – O senhor Gil Loja 
comentou os pontos identificados nestas auditorias e informou que foram prontamente 
atendidos pelas áreas envolvidas na correção dos apontamentos. Apresentou status do novo 
sistema da auditoria e comentou os principais problemas relacionados que impactaram no 
cronograma. Finalizando, comentou o acompanhamento das aprovações nos Colegiados, 
relacionados ao Manual de Auditoria, Nota Técnica do grau de importância dos apontes e 
contratações da Auditoria.   
 

05 - Discussão/Fechamento dos assuntos tratados no COAUD. O senhor Antônio Sequeira 
comentou algumas demandas do CONSAD endereçadas ao Comitê de Auditoria para 
coordenar juntamente com a Auditoria Interna. Informou que vai encaminhar as demandas por 
e-mail. O Comitê de Auditoria conversou sobre o retorno do trabalho presencial na Dataprev, 
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tendo o senhor Antônio Sequeira comentado que não há previsão de retorno na Empresa, e 
mesmo assim, quando ocorrer, o retorno será de forma escalonada.  
 

Sendo estes os assuntos tratados, às dezoito horas e quinze minutos a reunião foi encerrada, 
da qual eu, Fernanda Alves Fernandes, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi 
assinada pelos membros do Comitê. Brasília-DF, 08/07/2021. 
 
 
 

ANTÔNIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA 

Coordenador do Comitê de Auditoria 

 
 
 
 

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO  
Membro do Comitê de Auditoria 

 

LUIZ CLÁUDIO LIGABUE 
Membro do Comitê de Auditoria 
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