


Reinaldo Busch Alves Carneiro

10.11.2016



Auditoria Interna

• Res. 3.198, art. 15, IV:

avaliar a efetividade das auditorias independente e 

interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento 

de dispositivos legais e normativos aplicáveis à 

instituição, além de regulamentos e códigos internos

• Lei 13.303, art. 24, § 1º, III:

supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de 

controle interno, de auditoria interna e de elaboração das 

demonstrações financeiras da empresa pública ou da 

sociedade de economia mista



Auditoria Independente

• Res. 3.198, art. 15, IV:

avaliar a efetividade das auditorias independente e 

interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento 

de dispositivos legais e normativos aplicáveis à 

instituição, além de regulamentos e códigos internos

• Lei 13.303, art. 24, § 1º, II:

supervisionar as atividades dos auditores 

independentes, avaliando sua independência, a 

qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais 

serviços às necessidades da empresa pública

• contratação e substituição:

recomendar x opinar



Controles Internos

• Res. 3.198, art. 17, II:

avaliação da efetividade dos sistemas de controle 

interno da instituição, com ênfase no cumprimento do 

disposto na Resolução 2.554, de 24 de setembro de 

1998, e com evidenciação das deficiências detectadas

• Lei 13.303, art. 24, § 1º, III:

supervisionar as atividades desenvolvidas na área de 

controle interno

• Lei 13.303, art. 24, § 1º, IV:

monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos 

de controle interno



Demonstrações Contábeis

• Res. 3.198, art. 15, III:

revisar, previamente à publicação, as demonstrações 

contábeis semestrais, inclusive notas explicativas, relatórios 

da administração e parecer do auditor independente

• Lei 13.303, art. 24, § 1º, III:

supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de 

elaboração das demonstrações financeiras

• Lei 13.303, art. 24, § 1º, IV:

monitorar a qualidade e a integridade, das demonstrações 

financeiras e das informações e medições divulgadas



Exposições a Risco

• Res. 3.198 – não menciona

• Lei 13.303, art. 24, § 1º, V:

avaliar e monitorar exposições de risco da empresa pública 

ou da sociedade de economia mista, podendo requerer, 

entre outras, informações detalhadas sobre políticas e 

procedimentos referentes a: 

a) remuneração da administração

b) utilização de ativos da empresa pública ou da sociedade 

de economia mista

c) gastos incorridos em nome da empresa pública ou da 

sociedade de economia mista



Transações com partes 

relacionadas

• Res. 3.198 – não menciona

• Lei 13.303, art. 24, § 1º, VI:

avaliar e monitorar, em conjunto com a administração 

e a área de auditoria interna, a adequação das 

transações com partes relacionadas



Planos de Benefícios

• Res. 3.198 – não menciona

• Lei 13.303, art. 24, § 1º, VIII:

avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se 

fundamentam os cálculos atuariais, bem como o 

resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos 

pelo fundo de pensão, quando a empresa pública ou a 

sociedade de economia mista for patrocinadora de 

entidade fechada de previdência complementar



Divulgação de atividades

• Res. 3.198, art. 17, § 2º:

O comitê de auditoria deve publicar, em conjunto com as 

demonstrações contábeis semestrais, resumo do 

relatório do comitê de auditoria, evidenciando as 

principais informações contidas naquele documento

• Lei 13.303, art. 24, § 4º:

A empresa pública e a sociedade de economia mista 

deverão divulgar as atas das reuniões do Comitê de 

Auditoria Estatutário



Ouvidoria
• Res. 3.198 – não menciona

• Res. 4.433, art. 13:

O diretor responsável pela ouvidoria deve elaborar relatório 

semestral referente às atividades desenvolvidas pela 

ouvidoria...

Parágrafo único. O relatório de que trata o caput deve ser 

encaminhado à auditoria interna, ao comitê de auditoria, 

quando existente, e ao conselho de administração...

• Lei 13.303 – não menciona

• Resolução CGPAR nº 12, art. 6º, XV:

avaliar a efetividade da Ouvidoria e seus relatórios de 

atividades, caso seja constituída na empresa estatal



Questões?


