ATA DA 31' REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA

ESTATUTÁRIODAEMBRAPA-COAUD
No dia 12 de dezembro de 2019, às 9 horas, na Sala Vip do Auditório Central, Bloco

A, Edifício Sede da Embrapa, reuniu-seo Coaud para a sua 31; Reunião,com a
presença dos Srs. 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 das Atas das 29: e 30' Reuniões do Coaud
Os membros do Coaud aprovaram e assinaram as referidas atas.

Item 02 - Reunião com a Ceres Fundação de Seguridade Social: 2.1 Apresentar
quadro de investimentos - 2.2 Apresentar quadro de contribuições anuais da
patrocinadora e dos empregados - 2.3 Apresentar situação dos iminentes
(Atendimento à Carta n' 13/2019 - SEI 21 148.017738/2018-49 - Responsável: José
Roberto Peres e equipe (Diretoria da Ceres)

O Diretor-Superintendenteda Ceres, José Roberto Peres explicou que o fato da
contribuição da Embrapa ser maior do que a dos participantes no Plano Bascio

decorre de uma contribuição extraordinária assumida pela Embrapa para o
equacionamentode déficit verificado antes do ano de 2000 e que tal fato não
afrontaria a regra constante do $ 1' do Art. 6' da Lei Complementar n' 108/2001. No
Plano Embrapa-FlexCeres a contribuição do participantes é maior do que a da
patrocinadora, pois neste Plano de Benefícios a contribução dos participantes pode

superar o valor da contribuiçãoda patrocinadora.além de ser permitido aportes
extraordinários por parte dos participantes. Foi apresentada a matriz de investimento
até outubro de 2019. totalizando R$ 4,9 bilhões no Plano Básico e R$ 1,3 bilhão no

Plano FlexCeres. Informouque a recente queda da taxa Selic exigirá ajustes nos
investimentos e apresentou a proposta de política de investimentos para 2020 para

ambosos planos.Sobreo subitem2.3, o Sr. Peresinformouque o númerode
iminentes antes do PDI era de 1.474. Com a saída de 623 participantes em função
do plano de desligamento promovido pela Embrapa, reduziu-se para um número
atual de 821. Para 2020, o número previsto é de 1.065, com 244 novos participantes
nessa condição. Ele comentou que a Ceres está buscando alternativas para sanar
essa questão dos iminentes, citando o Art. 48 do regulamento, que permite definir
taxas diferentes para os participantes, desde que aprovadas e previstas no plano de
custeio. Isso ainda está sendo analisado e precisará ser submetido ao Conselho de
Administração da Ceres e ter a anuência da Embrapa para aprovação. Finalizando,
o Coaud questionou sobre os encaminhamentos dados à questão apontada pela
Auditoria da Embrapa, referentes a duplicação do plano de benefícios do DiretorPresidente e do ato de anulação da inscrição de um dos planos. O Sr. Peres

Informou que as providências cabíveis estão sendo adotadas a partir da
recomendação da AUD e das orientações da área jurídica da instituiçãoz

.h")

l
//J..,#'#'7 .,/
.#

Página'Fde 5

Manifestação do Coaud: o Comitê declarou-se ciente das informações de
investimentos e dos iminentes apresentadas pela Ceres. Solicitou adicionalmente:
1) detalhamento das contribuições da patrocinadora ao plano Embrapa Básico,
apresentando os valores das contribuições "normal" e "extraordinária" de forma

separada,bem como o valor e a origem do déficit que deu início à contribuição
extraordinária, o tempo e o valor das amortizações restantes para sanar esse déficit
e toda a documentação comprobatória de sua origem e de sua aprovação pela
Embrapa;
2) informações complementares sobre o ato de anulação da inscrição do DiretorPresidente em um plano de previdência, incluindo o parecer jurídico que respaldou
tal anulação, assim como a manifestação da AUDI e

3) que as alternativaspara o equacionamento
da questãodos eminentessejam
submetidasà analise desse Colegiado,tendo em vista o previsto na Lei n'
13.303/2016 (Art. 24, $ 1', inciso V, letra "c").

Item 03 - GJC: Apresentar a evolução dos Processos Judiciais - Atendimento ao
Memorando n' 194/2019 -- SEI 21148.011917/2019-53 - Responsável: Claudia
Capanema (ACCN/GJC) e Marina Giordano (AJA/GJC)
As Sus. Claudia e Marina apresentaram a situação dos processos judiciais
envolvendo a Embrapa, destacando como ponto positivo o número de decisões
favoráveis à Embrapa obtidas recentemente. Informaram sobre os principais
processos trabalhistas, cíveis, previdenciários e tributários, bem como de assédio
moral, redução de jornada de trabalho e pagamento de premiação. Para a realização
das provisões dos processos judiciais, informaram que ainda estão utilizando a
metodologia anterior, pois a nova já apresentada ao Coaud e aprovada pelo Consad
ainda aguarda normatização. Por fim, informaram que apesar do número de
processos ter reduzido, o valor atribuído as causas aumentou, o que se justifica pela
maior exatidão nos valores estabelecidos para as ações, especialmente as
trabalhistas.
Manifestação do Coaud: o Comitê agradeceu a apresentação e solicitou que a GJC
envie informações complementares sobre os valores provisionados para cada grupo
de processos, bem como o detalhamento dos processos tributários com valor acima
de um milhão de reais. Os documentos devem ser enviados à Secretária do Coaud.
Sra. Mairma Farias.

Item 04 - SDl: Apresentar os objetivos e as justificativas para a realização da
mudança da estrutura da Embrapa e apresentação de avaliação sobre os

impactos económicos (redução de custos) e de gestão, verificados com a
implementação da nova estrutura - Atendimento ao Memorando n' 195/2019 SEI 2't148.011900/2019-04 - Responsável: Angélica Gomes (Chefe da SDI) -Participação: Bruno Brasil (Chefe SPD), Mirian Eira (Gerente GARP/SPD), Márcio
Cota (Gerente GPM/SIN), Tatiana Junqueira (Gerente Substituta GGP)
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A Sra. Angélica

Gomes

informou

que cada

técnico

abordaria

uma

parte

dareestruturação da Embrapa realizada em fevereiro de 2018. A Sra. Mirian Eira
apresentou um breve histórico do processo, com estudos iniciados em 2016 para
reorganização de toda a estrutura da Empresa, iniciando pela Sede. Apresentou as
motivações que levaram à reestruturação, incluindo alguns ajustes mandatórios com
as novas legislações (Lei das Estatais, Emenda Constitucional do Teto de Gastos

Públicos e Marco Legal de CT&l), além de avaliação da própria Empresa de
mudanças consideradas pertinentes, especialmente visando a melhoria dos
processos. Foram organizadas duas forças-tarefas formadas por profissionais de
diferentes áreas da Embrapa, cujo ponto de partida foi o estatuto da empresa, no
qual algumas mudanças eram mandatórias como, por exemplo, a criação da área de
compliance. Ressaltou que houve oportunidade de participação dos gestores e de
empregados no processo e que no final de 2017 aconteceu a I' Assembleia Geral,
aprovando o novo estatuto. Após, foram detalhados os desdobramentos, incluindo
novos processos e novas estruturas.

Em seguida,

a Sra. Tatiana Junqueira

apresentou uma tabela comparativa do período de janeiro de 2018 a outubro de

2019, com dados sobre funções. Em termos de funções, eram 1.093 em
janeiro/2018, 1.034 em fevereiro/2018, 1.038 em março/2018 e 1.023 em
outubro/2019. O Sr. Marcio Cota deu seguimento explicando a nova organização da
área de inovação e negócios da Embrapa. A Secretaria de Inovação e Negócios
(SIN) incorporou duas Unidades Centrais (SNE e DTT) e duas Unidades de Serviços
(SPM e SCT) e se tornou corresponsável pelo macroprocesso de inovação.
Informou que houve redução de funções e extinção dos escritórios de negócios.
cujas atribuições foram absorvidas parcialmente pelas Unidades Descentralizadas.

O Sr. Bruno Brasil informou sobre as mudanças sob a ótica do processo da
pesquisa. Apresentou resultados de número de artigos publicados, balanço social e
inovação, sendo a última o principal motivador das mudanças, pois os resultados
não vinham crescendo como a Empresa desejava. Explicou a proposta do modelo

unificadode inovaçãoaberta, com produção focada em ativos. Falou da nova
organização do sistema de pesquisa com o rearranjo da programação em 34
portfóliose 350 desafios para inovação.A meta é chegar a 40% dos projetos em
parceria com o setor produtivo em 2022. Finalizando, elencou ações em andamento
para viabilizar as mudanças necessárias no macroprocesso de inovação, visando
aumentar a eficácia e a eficiência da Empresa.
Manifestação do Coaud: O Comitê fez questionamentos e comentários sobre a
necessidade das mudanças, ajustes no estatuto, autonomia das Unidades
Descentralizadas, controle sobre projetos de pesquisa, proteção de informações,
entre outros. Por fim, solicitou que a GGP fizesse os cálculos de funções gerenciais
com base em cargos equivalentes, para uma melhor avaliação da possível

economicidadeda reestruturação,conforme previsto nas justificativas para a
realização da reestrutruação.

Item 05 - SIN e SGE/GFC/CONT:Reunião para acompanhamento da situação

atual da articulação SIN/CONTpara inclusão dos custos/receitasdas novas
tecnologias no Balanço Patrimonial - Atendimento ao Memorando n' 196/2019 SEI 21148.006126/2019-10 - Responsáveis: Daniel Trento (Chefe Interino da
Secretaria de Inovação e Negócios), Gerson Barreto (Gerente Adjunto da Gerência
Financeira e Contábil), Susy Darlen (Supervisora da CONT/GFC)
Item adiado.

Item 06 -- SPD/SGE/GCIN/SIN/AUD:
Reunião informativasobre o
acompanhamento
de comprasde equipamentos
de alto valor por meiode
projetos de pesquisa - Atendimentoao Memorandon' 186/2019e ao Despachon'
3450625 - SEI 21148.015043/2019-11 - Responsáveis: Bruno Brasil (Chefe da
SPD). Daniel Mendes (Gerente da GCIN/SGE), Daniel Trento (Chefe da SIN), Osley
Bruto(Chefe da AUD)
O Coaud explicou que o objetivo deste item era tomar conhecimento dos controles
feitos pela Embrapa em relação à aquisição e utilização de equipamentos de alto
valor em projetos de pesquisa. utilizando como exemplo um caso constatado em
auditoria realizada na Embrapa Territorial (RA 11/2019). Tratou-se de aquisição de
equipamentos de alto valor há cerca de três anos e que ainda estão encaixotados. A
justificativa apresentada pela Unidade foi a falta de Instalações adequadas (bancada
e rede elétrica) para uso dos equipamentos. O Sr. Daniel Mendes explicou que as
Unidades muitas vezes têm dificuldades em dispor de recursos para executar todas
as etapas de aquisição e instalação dos equipamentos, realizando compras num
determinado ano e instalação no ano seguinte. Destacou que o importante é que

essas aquisições sejam acompanhadas de um projeto de necessidades de
instalação e treinamento para uso, mas que nem sempre acontecem desta forma.
Comentou que medidas preventivas podem ser tomadas, como uma orientação às
Unidadessobre esses processos.
Manifestação do Coaud: o Comitê entende que é importante buscar controlar e
normatizar essas questões, tanto na gerência de património quanto na de pesquisa.
Solicitou às áreas que apresentem justificativas e possíveis providências para evitar
novas ocorrências desta ordem.

Item 07 - AUD: Reunião para apresentação da auditoria realizada na
Casembrapa - Atendimento ao E-mail de 26/1 1/2019 - Responsável: Osley Brito e
equipe (AUD)
O Sr. Osley Brito apresentou uma prévia do RA 15/2019, referente à auditoria
realizada na Casembrapa, destacando o registro de mensalidades em desacordo
com a competência para a qual ocorreu o pagamento, com acréscimo indevido ao
Património Líquido (PL) quando da criação da Casembrapa
Manifestação do Coaud: O Comitê solicitouque a AUD busquemais informações
para fortalecer a sua justificativa e para comprovar suas evidencias, comparando
efetivamente os diferentes casos de participantes apontados no relatório. Somerlte.

rl#,.P
,4zfZg

®4'

p'g'" ú©

após a realização destes novos estudos o Coaud vai se pronunciar sobre este
assunto.

Item 08: SIRE: Informes sobre a elaboração do Plano de Ação para a gestão do
uso e ocupação das áreas da Embrapa - Atendimentoao Memorandon' 197/2019
- SEI 21148.017093/2018-44- Responsável: Rata Milagres (Chefe da SIRE) e
Tenisson Waldow(Coordenador

CEOC/SIRE)

A Sra. Rita Milagres apresentou a estrutura da SIRE, explicando que a gestão do
uso e ocupação de áreas é tratado pela CEOC no âmbito da Secretaria. A seguir, o
Sr. Tenisson Waldow explanou sobre a atual situação dos bens, destacando os dois
andares

no Palácio

do Desenvolvimento

em Brasília/DF

e a fazenda

em

Goiânia/GO, próxima ao aeroporto. Informou que em setembro, a partir da
recomendação do Coaud, foi criado um Grupo de Trabalho que está tratando de
diretrizes para uso e destinação dos bens imóveis, com prioridades para: 1) áreas
invadidas; 2) áreas em contratualização com terceiros (próprias/comodatos)l e 3)
áreas em uso próprio. Embora já tenham elaborado um plano de ação, entendem
que é melhor aguardar a definição do reordenamento físico na Empresa, como fusão

de centros que está em debate na empresa.Por fim, comentouque no caso de
alienações de áreas, a Empresa precisa analisar multo bem cada proposta, pois isso
pode acarretar em perda de capital.
Manifestação do Coaud: o assunto ficará pendente até novos encaminhamentos
por parte do GT. O Comitê solicitou informações atualizadas sobre os valores dos
imóveis e custos de manutenção, já que os dados apresentados referem-se a 2015.

Item 09: 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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