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Aos  vinte  e  nove  dias  do  mss  de  maio  de  dois  mil  e  vinte,  as  quatorze  horas,  por
teleconfer6ncia,  sob  a  coordena¢ao  do  Senhor  ROBERTO  LAMB,  Coordenador  do
Comite de Auditoria  Estatutario da  Dataprev   e do  membro,  Senhor REN£ SANDA e,
como   convidados,   o   Senhor   Gil   Pinto   Loj.a   Neto,   (Superintendente   de   Auditoria
lnterna),  o  Senhor  Paulo  Cesar  Lima  Cid  (Coordenador Geral  de  Auditoria  lnterna),  o
Senhor Siderley Pires de Santana (Assessor da Superintend6ncia de Auditoria  lnterna),
a  Senhora  Fernanda Zortea  (Coordenadora  de Auditoria Operacional  e Tl), a  Senhora
Caroline   Barbosa   Costa   (Superintendente  de  Governan€a   e  Gest5o   Estrat6gica),   o
Senhor Enio Henrique Santos (Assessor da Superintendencia de Gestao de Servi€os de
TIC),   o   Senhor  Wesley   Almeida   Ferreira   (Corregedor),   realizou-se   a   40a   Reuniao•Ordinaria  do  Comit6  de Auditoria  Estatutario  da  Dataprev,  para  tratar dos  seguintes

assuntos:

01-  COVID  2019.  Atualizac5o  e  discuss5o  das  provid6ncias  torfiadas  e  em
anda`mento.  0 Comite de Auditoria Estatutario reuniu-se com o Senhor Enio Henrique
Santos, Assessor da Superintend6ncia de Gestao de Servi€os de TIC,  para atualizarem
as ac6es adotadas e evolu€5o dos efeitos do virus COVID-19.   Inicialmente,  o  Senhor
Enio  Santos  apresentou  os  ndmeros,  e  citou  que  ate  o'momento  16  empregados
tiveram a COVID-19, sendo que todosja estao recuperados ou em fase de recupera€ao.
0  Senhor  Enio  Santos citou  algumas  quest6es  de  importa€ao  que foram  afetadas,  a
exemplo   das   compras   de   equipamentos,   em   sua   maioria   da   China,   em   que   os
fornecedores   estao  enfrentando   problemas   na   logfstica   de   entrega   ocasionando
alguns atrasos.  Ressaltou que sempre que possivel 6 mantido urn bc7ckup,  mas alguns
equipamentos por serem muito caros nao 6 possivel, mas de praxe se trabalha com a
reserva  t6cnica.  0  Comite  de  Auditoria  registrou  o  tema  deve  ser  objeto  de  futur-a
agenda  para  conversar com  a  gestao  da  empresa  sobre  uma  politica  de  bc7ckup  de
equipamentos com  reserva  de seguranca  no caso de falha  de equipamentos.  Dentre
outras a¢6es da  Empresa, citou a sensibilizacao de  boas praticas  relativas as quest6es
de seguran€a  da  informa€ao aos  empregados.  0  Comite de Auditoria  sugeriu  avaliar
se os  procedimentos de dissemina€ao do conhecimento estao sendo efetivos,  e que
neste  momento  de  trabalho  a  distancia  6  importante  a  Dataprev  efetuar  testes  de
abertura   de   e-mails   maliciosos,   para   in.anter   o   alerta   aos   usuarios.   Em   seguida,
apresentou os principais desafios e pontos de aten€ao que est5o sendo tratados. Citou
a  questao  das  horas  extras  das  equipes  de  desenvolvimento,  que foi  aprovada  pela
Diretoria  Executiva,  empregados  com  impedimentos  para  trabalhar,  elaboracao  do

plano de retorno apesar de nao ter data definida. 0 Senhor Rene Sanda perguntou se
a   Empresa   esta   enfrentando   dificuldades   relativas   ao   or€amento,   principalmente

quanto a investimentos, uma vez que talvez hal.a necessidades no cenario atual que
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nao  estavam  previstas  no  ano  anterior.  0  Senhor  Enio  Santos  informou  que  ate  o
momento  nao,  mas  se  disp6s  a  buscar  mais  informac6es.  0  Comite  de  Auditoria
recomendou  que  a  Dataprev  acione  a  SEST  com  antecedencia,  caso,  para  manter  a
operacionalidade  da  Dataprev,  tenha  a  necessidade  de  extrapolar  o  or¢amento.  Por
fim,   o   Comite   de  Auditoria   sugeriu   o   preenchimento   e   analise   do   questionario

(check/I.sf)  preparado  pela  KPMG,  que  fica j.untado  ao  material  da  presente  reuni5o,
com o objetivo de avaliar se as a€6es referentes ao COVID-19 sao exaustivas. 0 Comite
de Auditoria agradeceu a apresenta€ao do Senhor Enio Santos.

02-   Corregedoria.   Atualizacao   mensal   do   andamento   dos   trabalhos   da
Corregedoria. 0 Senhor Wesley Almeida Ferreira, Corregedor, informou que este mes
foi atfpico.  Explicou  que em fun€ao da  COVID-19 ocorreu  urn actimulo de cerca  de  12
mil manifesta€6es recebidas na Ouvidoria, em  razao disto, o Senhor Maurfcio Oliveira,
Ouvidor,  s6Iicitou  ajuda,de  algumas  areas  da  empresa,  uma  vez  qua  sua  equipe  6
reduzida.    Esclareceu    que    sao. manifesta€6es    de    ouvidoria    que    deveriam    ser
direcionadas para outro canal, feitas pelo cidad5o para saber os motivos de nao ter o
seu  beneffcio  emergencial  aprovado.    Diante  disto,  toda  a  equipe  da  Corregedoria,
al6m  de  outras  areas  da  empresa,  esta  trabalhando  nesta  demanda  da  Ouvidoria.
Informou,  que  a  Ouvidoria  juntamente  com  a  equipe  de  desenvolvimento ja  esta
trabalhado  numa  forma  de  otimizar  as  respostas  e  direcionamento  do  cidadao  de
forma   automatica,   por   meio   de   Apl   (Interface   de   Programa€ao   de   Aplicativos).
Finalizando,  o  Senhor Wesley  Ferreira  informou  que ja  houve  avan€os  em  relacao  a
norma de Corregedoria, que deve ser aprovada  pela  Diretoria  Executiva  nas  pr6ximas
semanas. 0 Comite de Auditoria solicitou que na pr6xima reuniao sej.a a Corregedoria
traga sua visao dos controles internos, visando contribuir com  os esforcos do Comite
de Auditoria para revisar os controles internos e a busca de formas de como melhora-
los.

03- Controles lnternos.  Revisao dos procedimentos de segrega€5o de func6es,
al€adas e controle de acessos especialmente em fun€ao de atividades home office.
Andamento dos trabalhos de mapeamento e estrutura€ao de controles internos:
mapeamento de processes, identifica€5o de riscos, desenho e test:es de controles.
Revisao e atualiza€ao dos riscos identificados mos relat6rios de riscos do exercicio
2019 submetidos a  aprecia€ao  da Alta Administra€ao.  Inicialmente,  o Comite  de
Auditoria  informou  que  solicitou  essa  agenda  para  ter  informa€6es  em  rela€ao  aos
controles  internos  em  fun€ao  das  atividades  em  home  o#[.ce.  A  Senhora  Caroline
Barbosa,  Superintendente  de  Governan€a  e  Gestao  Estrat6gica,  informou  que
sendo acompanhado pelo Comite de Crise da COVID-19.  Informou  que foi
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encaminhado relat6rio de Riscos do  1 0 trimestre/2020 ao Conselho de Administracao,

que apontava as quest6es da  COVID-19, da for€a  de trabalho e o impacto  na  gestao.
Informou  ainda  que,  existem  Comunicac6es  Normativas,  regras,  e  campanhas  feitas
visando o cuidado com os dados, com a estacao de trabalho, VPN, formas de acesso,
atualiza€6es  necessarias,  que  esta  sendo  tudo  acompanhado  dentro  do  Comit6  e
registrado. 0 Senhor Roberto Lamb perguntou quais foram as princi.pais preocupa€6es
da area de Controles lnternos, em`fun€a.o do home off[.ce. A Senhora Caroline Barbosa
informou  que todas as quest6es foram  reunidas  para  serem  debatidas no Comit6 de
Crise,   os   riscos   identificados,   constru€5o   de   urn   plano   de   retorno   analisando   os
impactos, tudo esta sendo debatido para mitigar os impactos e com tudo registrado.
Continuando, ap6s a apresentacao em linhas gerais do relat6rio de Riscos Estrat6gicos
2020, o Comite de Auditoria recomendou avaliar a inclusao do risco estrat6gico de nao
obten€ao de equipamentos fundamentais ao processo em caso de quebra ou pane de
equipamentos.   Sugeria   avaliar  ainda   em   que   medida   se   poderia   ter   backup   de
equipamentos.   A   Sen.hora   Caroline   Barbosa   prop6s   submeter   ao   Conselho   de
Administra€ao  na  pr6xima  reuniao tal  recomendacao.  Continuando,  sobre Gest5o  de
Riscos da Dataprev, o Senhor Rene Sanda observou que o relat6rio da Auditoria lnterna
se  fundamenta   no  COSO   (Comite  das  Organiza€6es   Patrocinadoras  da   Comiss5o
Treadway)   e  foca   na  questao  de.  mapeamento  de   processos.  A  Senhora  Caroline
Barbosa  informou  ao  Comite  as  a€6es  que  estao  sendo  realizadas.  Informou  que  a
cadeia   de  valor  tern  quase   60°/o   dos   processos   de  terceiro   nivel   mapeado,   com

perspectiva de estar finalizado ate o fim do ano. 0 senhor Rene Sanda observou que o
espoco  da  cadeia  de  valor  do  ponto  de  vista  da  SUGV  e  da  Auditoria  lnterna  nao
coincidem,   podendo   ser  importante   o  trabalho   de   uma   consultoria,   revisando   e
otimizando  os  processos.  A  Senhora  Caroline  Barbosa  informou  que  o  escopo  do
terceiro nivel foi alinhado com a Auditoria lnterna. 0 Comite de Auditoria sugeriu uma
reuniao  entre  as  areas  envolvidas  e  o  Comite  a  fim  alinhar o trabalho  e  aprimorar o
relat6rio  da  Auditoria   lnterna,  dispondo-se  a  combinar  com  a  Auditoria   lnterna  e
agendar para a pr6xima  reuniao.

04-Controles lnternos. Discussao dos re[at6rios e assuntos de audit:oria interna.
Governanca  das  recomenda€6es  de  auditoria  com   prazos  vencidos.   Sess5o
ordinaria  em  separado  enl:re  COAUD  e  AUDIN  para  atualizacao.  Inicialmente,  o
Comite  de Auditoria  citou  o tema  controles  internos,  discutido  nesta  reuniao  com  a
Senhora  Caroline  Barbosa  e  os  apontamentos  da  Auditoria  lnterna  sobre  o  tema.  0
Senhor  Roberto  Lamb  perguntou  como  esta  o  acompanhamento  deste  trabalho.  0
Senhor Gil Loja, Superintendente de Auditoria, informou que antes da pandemia havia
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uma  integra€ao  no  aspecto  da  gestao  de  risco.  Contextualizou  sobre  a  auditoria
realizada,   por   meio   de   algumas   reuni6es,   sobre   a   elabora€ao   da   Nota   lecnica
explicando o que precisava ser feito, entretanto, depois do advento da pandemia nao
houve  evolucao.  0  Senhor  Rene'  Sanda  esclareceu  esta  ser  uma   preocupacao  do
Comit6,  informou  que o Comit€ de Auditoria  sugere  promover uma  reuniao entre as
duas ares  conjunta  com  o  Comite, visando alinhar o  processo.  Em  seguida,  o Senhor
Gil   Loja  apresentou  a  situa¢ao  atual  do  planejamento  dos  trabalhos  de  auditoria
interna,   estando   dentro   do   esperado,   apresentou   a   evolu€ao   do   fndice   Fcl,   as
recomenda€6es de auditoria vencidas e explicou  a  dinamica  no t6rmino do  prazo  da
recomendacao e o envio das  notifica€6es aos envolvidos.  Em  seguida,  detalhou  duas

propostas sobre as reprogramac6es das recomenda€6es, sendo: orooosfc7  7 em 4 niveis
de  reprograma€ao  com  al¢adas  do  Superintendente,  Diretor,  Diretoria  Executiva  e
Comite de Auditoria, este por delega€ao do Conselho de Administra€ao; .prooosfc7 2 em
3   niveis  de  reprograma€5o  com  al€ada  do  Superintendehte,   Diretor  e  Comite  de
Auditoria, este por delega€5o do Conselho de Administracao. Ap6s as considera¢6es e
esclarecimentos,   o   Comit6   de   Auditoria   considerou   a   orooosfc7    7    como   ideal,
acrescentando que as reprograma€6es serao feitas mediantejustificativa, substituir os

prazos ''por" para ''at6" e avaliar uma forma de tratar as recomendac6es vencidas nao
reprogramadas.   0   Senhor  Gil   Loja   informou   que  vai   apresentar  ao  Conselho  de
Administra€ao,  para aprova€ao.

Sendo  estes  os  assuntos  tratados,  as  dezoito  horas  e  dez  minutos  a   reuniao  foi
encerrada, da qual eu,  Fernanda Alves Fernandes,  Iavrei a  presente Ata, que, ap6s lida
e aprovada, foi assinada  pelos membros do Comite. Brasilia-DF. 29/05/2020

Coordenador do Comite de Auditoria
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RENE SANDA
Membro do Comit6 de Auditoria


