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Aos quatorze dias do mês de maio 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 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 Cilene Barbosa (Coordenadora 
de Auditoria Administrativa e Financeira), a senhora Fernanda Zortéa (Coordenadora de 
Auditoria Operacional e TI), o senhor Corinto Meffe (Assessor da Superintendência de Gestão 
de Pessoas), o senhor Ênio Henrique do Nascimento Santos (Assessor da Superintendência 
de Gestão de Serviços de TIC), realizou-se a 64ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria 
Estatutário da Dataprev, para tratar dos seguintes assuntos: 
 
01– Licitação da Auditoria Independente. Atualização do andamento do processo 
licitatório para a contratação da Auditoria Independente. O senhor Paulo Haick apresentou 
ao Comitê de Auditoria atualização sobre a licitação da Auditoria Independente.  Inicialmente, 
informou que pretende enviar o Termo de Referência – TR para a cotação de preços no 
mercado, que está apenas aguardando a análise da área jurídica, com término previsto para 
21/05/2021. Comentou ainda, sobre o interesse de empresas relevantes em participar da 
licitação e sobre a construção do banco de preços pela área de compras. Explicou como ocorre 
a cotação para a criação do banco de preços do governo, que muitas vezes, pelos critérios 
utilizados traz valores muitos baixos. Informou que está preparando uma Nota Técnica de 
qualificação englobando questões que não encaixam dentro da necessidade da Dataprev, 
desqualificando empresas que não possuem os parâmetros ideais. Finalizando, comentou que 
pretende apresentar em junho os Relatórios da Prevdata, produzido por força da Resolução 
CGPAR n°09/2016, de 10.05.2016 – anos 2019 e 2020, para posterior aprovação do Conselho 
de Administração.   
 

 
02– Auditoria Interna: discutir os relatórios RD 001/2021, de 19/03/2021; RD 006/2021, 
de 19/04/2021; NT Nº 003/2021, de 25/03/2021; RD Nº 012/2021, de 12/05/2021  e 
Boletim Semanal - Follow-up da Auditoria Interna – Recomendações da Auditoria Interna 
& CGU. O senhor Gil Loja apresentou o painel com a evolução dos trabalhos. Apresentou a 
posição semanal por meio do BI (painel gerencial da Auditoria) e destacou alguns números do 
acompanhamento dos trabalhos. Por meio do Boletim Semanal da semana de 10/05/2021 a 
14/05/2021, destacou a atualização ocorrida em 13/05/2021, que apresenta 4 (quatro) 
recomendações vencidas. Em seguida, destacou as recomendações externas do relatório da 
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CGU, sobre a avaliação do modelo de custeio adotado pela Dataprev, e comentou a evolução 
e as recomendações. Passaram à análise dos demais relatórios, sendo: RD 001/2021, de 
19/03/2021: Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas 2020. O senhor Gil Loja destacou 
dois pontos, sendo: a) os valores descontados de empregados e não repassados para as 
associações, no montante de 38 (trinta e oito) milhões de reais; informou que foi orientado 
para que seja feito o ajuste. b) o descumprimento de dispositivo do acordo coletivo sobre o 
Programa de Participação dos Lucros ou Resultados, no montante estimado em 4 (quatro) 
milhões de reais. A senhora Cilene Barbosa comentou a recomendação da Auditoria, que foi 
de reverter para a conta Resultado depois de 5 anos, e retirar do Acordo Coletivo o 
recebimento do residual, dada a dificuldade operacional. RD 006/2021, de 19/04/2021: 
Auditoria do Programa de Dispêndios Globais – PDG e das informações bases que compõem o 
Resultado Primário da DATAPREV. O senhor Gil Loja comentou os principais destaques da 
Auditoria em relação à execução do orçamento de investimento, resultados e reprogramação 
orçamentária. O senhor Gil Loja destacou a questão da aquisição do sistema de mineração de 
dados para a Auditoria, citou que mais uma vez foi adiada a compra da ferramenta. O senhor 
Antônio Sequeira concordou com a importância do tema e ressaltou que o CONSAD tem 
acompanhado a parte de investimentos tecnológicos e que o COAUD tem acompanhado e 
cobrado a ferramenta da Auditoria. O senhor Gil Loja ressaltou que a Auditoria verifica a 
existência de pro atividade em cobrar e resolver, mas o resultado está aquém das verbas 
destinadas aos investimentos. RD Nº 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 (março 2021) – O senhor Gil Loja comentou sobre Pagamento a maior de IR e CSLL 
Correntes e subavaliação de IR e CSLL Diferidos, apresentou os valores e ressaltou que a 
contabilidade prontamente reconheceu a divergência e se prontificaram em fazer a devida 
compensação. NT Nº 003/2021, de 25/03/2021 – Programa de Gestão de melhoria e da 
Qualidade – PGMQ. O senhor Gil Loja apresentou os resultados da evolução e o desempenho 
da Auditoria. Explicou sobre a dinâmica e apresentou os resultados e as conclusões da análise. 
O senhor Luiz Ligabue perguntou que ações estão sendo realizadas para implementar as 
melhorias. O senhor Paulo Cid comentou que no Anexo 1 da Nota Técnica está elencado o 
detalhamento das ações. Finalizando, o senhor Gil Loja apresentou o acompanhamento do 
novo sistema de Auditoria, falou sobre a migração de dados e a parametrização, e por último 
sobre as capacitações/cursos da SUAU.   
 

 
03 – COVID-19: atualização e discussão das providências tomadas e em andamento. O 
senhor Ênio Henrique do Nascimento Santos, apresentou o status relacionado ao 
acompanhamento da situação COVID-19, destacando a atualização dos principais números de 
sintomas, de contágios, internações e óbitos, com ênfase para a quantidade de empregados 
que informaram ter sido vacinados. Apresentou os números de vacinação por localidade e o 
panorama de acompanhamento da vacinação, divididos em dois grupos (1ª e 2ª doses). 
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Discorreu sobre o status de saúde dos empregados da empresa e pontuou os índices de 
evolução dos indicadores de retorno, por localidade, os quais não estão satisfatórios, inclusive 
em relação aos leitos de UTIs. O Comitê de Auditoria agradeceu a participação do senhor Ênio 
Santos. 
 

 
04 – Informes: a) Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PPLR 2020. O 
senhor Corinto Meffe informou o encaminhamento da Nota Técnica DAP/002/2021, de 
17/05/2021, sobre a apuração final do resultado do Pagamento da PPLR 2020, para a 
Superintendência de Auditoria Interna. Explicou que vai apresentar o resultado na reunião do 
COAUD prevista para 27/05/2021 e que os documentos foram encaminhados para terem 
tempo hábil para análise e deliberação. b) RVA 2020 - NT/DAP/011/2020, de 27/11/2020. 
O senhor Corinto Meffe informou que pretende apresentar na próxima reunião, para 
conhecimento, o resultado do 4º trimestre da RVA e que os documentos foram encaminhados 
primeiramente para conhecimento e que posteriormente fará apresentação dos resultados. c) 
Corregedoria. O senhor Wesley Ferreira solicitou apresentar as atualizações da Corregedoria 
na próxima reunião, em virtude de treinamento da CGU nesta tarde. Encaminhou ao Comitê 
de Auditoria o Relatório das Atividades da Corregedoria do 1º trimestre de 2021, a ser 
apresentado na próxima reunião do Comitê. 
 

 
05- COAUD: O senhor Antônio Sequeira comentou alguns temas que foram abordados na 
reunião do CONSAD, dentre eles horas-extras dos empregados da Dataprev. Informou que o 
material específico sobre o tema, bem como a Nota de Auditoria RD 027/2020, de 27/11/2020, 
que aborda o assunto, serão encaminhados para análise do Comitê. O senhor Antônio Sequeira 
comentou outro destaque, que se refere às Políticas da Dataprev, e falou da necessidade de 
realizar um levantamento de quais são estas Políticas e quando foram ou devem ser revisadas. 
Informou que este levantamento foi solicitado à Diretoria de Governança Corporativa e Jurídica 
para ter conhecimento do status atual e posterior acompanhamento por parte do Comitê de 
Auditoria. A senhora Glauben Teixeira comentou sobre a necessidade de adequação das 
Políticas em relação ao Estatuto Social da Empresa. O senhor Antônio Sequeira comentou que, 
em relação à revisão do regimento interno do Comitê de Auditoria, estão sendo tomadas as 
providências necessárias e comentou as etapas do processo. Após considerações, o Comitê de 
Auditoria solicitou convidar a Diretora de Governança Corporativa e Jurídica, senhora Isabel 
Santos, para apresentar o status das Políticas da Dataprev e da adequação do Estatuto Social 
da Dataprev em termos gerais.  
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Sendo estes os assuntos tratados, às dezessete horas e cinquenta 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. 14/05/2021. 
 
 
 

ANTONIO 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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