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COMTTÊ DE AI,DITORIA
ATA DA 4â. RET]IIIÃO ORI}INÁRIA
1.

DÀTÀ EORAE LOCAL:
Reunião realizada Do diâ 12 de maço dc 2020, com início às 9b, na Fábrica da NUCLEP, siuada na Àv. Ga!.
Euc§dcs dc Oüvcira 200, Brismar, üagsÂí, RJ.

PRDSENCÀ OUóRUM E CONVOCACÃO:
Estavam pre*uúcs

todç

os mcmbros ds

ComiÉ

dE

Ardituia

ds

NUCIJP.

3. ME§À:
Presidmtc: Vítortr(nibçlPalacix

MeÍnbro: Luiz Ângeto dcCcrnlho
Memb,ro:

Seçretúrio:

FilÍppo

j}

Adilson Dias Oliveira

ko*'do

Rodrigues de Guilnrâcs

4. CO§VIDAID§:

hpsidente:
Diretor Adminislrativo:
Diretorlnriusaial:
Dreúm Cornercial (rspÍes€ntantô):
Gerecrte Creral de Phnsjeerto e Finaoças
GercÍE Gcoat da Presidàrcia:
Corrogedore S€ccioosl:
Auditor Geral (representante):

Carlos Henrique silva Seixas
OscarMoreira da silya Filho

Wallace Affonso Atves
An&é Luiz de An&{& Abrantes

Gsdldo Rodrigns de Àrqio
Mucelo Ândreeüo perillo

J

Andreza Almeida
Robson de Âlmeida Salgado

5. ABERTTJRÂ:

A Íaldâo foi itri§iadâ pelo Sr. Palacioq m crryrimenttr à convoclgtória reelizadara Rsmi,ão Ordinária do
dna§nLffi}0, &ndo boa§-vindas a todos ospresentes.

t1

I
L

ORI'EMIADIÀ
I - Rsmião timcstal com a DiÍetoria Exeoüiva;

tr - Reunião trimestral

com a Auditoria

Iffanq

III

- R€xrnifo timestral con aÂudiroria h@eodeote;

IV

- Remuião

tinstralcomo ConsclhoFisml

1. INI'ORMACÕE§ E I}ELIBERÀCÔES:

I - Vi§edo

Po§§tliUE qlrc os assms Eatados com as demais rrnirlqrles orgmizacimais ao longCI do di4
m coúccimcnto da Diretoria F,xccrriw, aso,rdou-sc que o cumpdmsoto do-ig6 t da

possaü sêr le\lado§

ordcm do dia dcveriasapostcrgado paÍe o tdmüm ria reunião;

II

- Bm cunryrircnto ao item II da dtlgtír do diq foi realizada rnrrião com a Adibria küeme, Éldo sido
pre§lsdos dirersos mlrecirnsnms, de arnbos as pârEq em reta$o a d€rnddss
anleriqes pú p6te ib
Cosdtê' do3 quais ÍprecÊÍn desaqus (i) excetrwrdo.se algurna dirntat dl especttc+ sp€rus o peix-r
ro
R.AINT dE cada exercicio são súm€tidos pela Auditmia IsÍEroa à CGU:
de invwtário c
tO .
avaliação do p*imôub, c&tiva{oa por empr€sa colrraúads, tsvc origem
rrooncaáapo & Àrditoda
Imema am não foi prwista mnlmma açto eqpecífca a rreqpeito por parte daqqÊla rddrd; orgraizacionat

á

(iii)

fiDi coneluído receatsmerta

o

habalho,

a

r*fiúão

ser comunioaão io co,nrÀrno ae

a&úI*e6o

por

il

deteaminzÉo daquele Conselbo,

sórc

aoátise dos ams pancaaos pela

gc$o, em ateodimeato

à

do Oflcio D-" 61i2019/GM-MÀ{8, da2ír$ltmlg. Na oputrmidaile, foram
formladas as seguinlcs recomcndaçires: (i) iuclus5o IK, escoln dos tabalhos da Audibria In&ma de adlises
r--kÉiras a fomasão de prreços nos contratos assinados pela ConpanhiE e s regisfio das sobras de ma!Ériaprirno da pÍoú4âo (renovação das recommdações aetiormente fsrÍÍtulsda$ cqÍrfoÍÍne Íqi§üo nas Atas da
15.. e 28." reuniões ordinárias); (ii) envio tompesti\o ao COAUD das manifestações da Auditoda Intema
sobre as domonsrrações financeiras relativas ao exercício ile 2019 (hcluine güunciamc,nlo a rcspeito das
tmsaç'oes com frt€s relacionadas), nos temnos recomeÍdados mteriorÍntrrE (oflfururc registto nas Àtas da
3ó." e 39-" reuniões ordinffas), visardo possibilitar que tais marifesoçães po.ssam ser cotsidcadas polo
Comitê no prmrmciamenro r:onclusivo a respeito, a ser efetir.ado D8 prôxina Íeudifo, antccfaAa pora
t8l03ngJ0 ena face da avaliação de tais dscu.rosrüos porparle do Conselho ik Admhistrqào êstr1r€vi30
par& ocoÍrer em 2O t 03 i 202ü'.

dets16ipâÉo ministerial

constut

O crmFrimerto do item Itr da ordem do dia foi postergado pra apóxima rermião rrnm vsz quc, apcsu
de nárias tenhtiws" não se lognrou êxim no estabelecimento de cormrniefro, por vidmcmiâttsia. oom e
*Aguiar r*eres Auditores Indepel dentes";
Emprcsa

m-

O cryrimcnto do item IV da ordem do dia foi posergado pare a prinsiía qcüDidadÊ nais pÚxima
possívei, a ser esúâb€lecida de cormrm acordo com o Conselbo Fisel;

Iv -

Y - Adision&lmente à ordem do dia, o Comitê rermiu-ee com a ffincia Geral da Fresidencia, tendo sido
presudos diverms esclarecirnsntos" de ambas as pütês, ern relaçâo a derrandas urtaires Pqr pEtÊ do
Comitê, dm quis rnÊrecem destaque: (i) rrc tocurtc ao curnprimento da obrigaçi[o legal quf,üo streinúÍEnb
de administradores e conselheims fiscais, no pÍ€sente erie,ÍcÍsio. Wtemae-se rcpctir arcalizr$o dc tuso ns
*Govermnça Co4rorativa", pmmovido pelo Ccotno Univcrsitário
mdalidadc on-line, a cxery1o do C.urso de
IBMECru sm novqúrbÍo de 2019, com a participa$o de diwrsos adminignadores e cmelhciros; (ii) foi
aco,rdada a qrtrripação da proxirna reunião ordinária do COAUD, dc 26 para t8/03, visando pocsibilitar o
pmnrmciamemto do Comitê sobre es demon*rações {inanceiras e relaório de adrniniúa@, arúos de 2019,
antes da avatiação de lais docrlnrerttos por pâÍte do Conselho de Áúninisüação. previsu pEra o6Írer gm
20n3nOZO. Na o'porümidade foram formuladas as sepuintes recomendações: (i) análiss & virbilidade de
disponibiliz&ao COAUD. de forua -rais cxpcdita, o tcoÍ dos prircipais assoüosldelib€mçôes mrdaSo às
rsuniõcs do Consclho de Administra@ c do Corelho dc Fiscal" visto çlc, atnlmoe, isto scdâ dcfuma
gerâI, apeoas quando dr plblicação das atas ao siÍe da Conpanbra, o que difuulta o Eryestiro
acourpatüamento daqueles as$mtos,/delib6Tâções por parte do Comitê (rercva$o ib recomendação
rÊgistrada na Ata dâ 31: reuniiio odirúria); (ii) disponibilização de informação atualiada era relação ao
Relatorio Ârgal de Sustentabilidsde, visto que. dulmerte, no siÍe da Comphia, tal infurmaÉo rrefÊrc-§c ao

ID

exsslcio de 2017:
de fqma adiciooal à ordem do dia, o Comitê rprmiu*e com a fficia Cr§nal de nmejarcrto
ocasiâo 6m que apenas foram discartidos aspectos técnicm incrtntes às rccmmdaçõcs
antcriorrnente forrruladas pelo COALTD;

1-t

Tarúém

e Finanças,
VII

--

AiÍda

de forma adicional à ordern do dia" o Comitê rcuniu-se com a Corregedoria SecciottâL

Deúe

os

esclaÍecincüos prestadoa, urrecem destaque (il ean corformidade oom o prwisto Gm ssu ncgimcmo
Iderno, a Corrcgcdoria-Seccional é uma unidade intema dc govermnça da NUCLEP, vircdada e
subordiDadâ dirctameote ao Conselho de Administração, e zdministratirpnrcrrte ao Prçsidcú; (ü) as
fragilialadcs idmtificadas pela Corrcgedoria Secciml, descÍitas no Relatódo ah gesfr sohr ae stividadÊs
ccceciouais ibseovolvidas em 2019, ao que se refsre a pmcessos interms, dÍzem ÍssPcito, ba§icam.ntc? &
pagamerbs de pessoal idenüÍicados em relaórios apresentados pela Aditoria Intemla; (iü) de acordo com
inforoado colhida no Fómm de Ifrgridadc das Eryresas Estutais é previso a rcalização, pela CGU, no
presc,[te exercício, de ar:ditoria cspecifica sobre inOgrirhde e.m todas as csúatais. Na opcunidadq o Comitê
fmrnrlou o seguinte rccomendaç[o: a tÍtrlo de subsídio para a avaliação da cfctividadc do si$m, dG c@trole
interno a cargo do Comitê, dcavante, envio ao COAUD, até o dia t5 do Efu çc sc scguir ao final dc eada
timestre, de m resnmo sobrc as dcrrw'das considcradas mais rcleva[tcs (do po6 de vista finrneiro ou

juim de admissibilidade conecional, ooÍno tendo iftüícios
apuração (renovaçâo da recornendaçâo registra«la na Âta da 24: rcütião ordiúria);

operacisna} que tenham sido avaliadag scgundo
que

jrstifiqnem

a sua

VItr -Fiualizrudo o cuuprimento da ordem do dia foi realizada reuaião aom a DirEtoria Execüiva" ocasião
em grq prioriArianente, fsmir enfuiudos os tópicos qus, rr sot@dilreffi do Comiê ÍuÉÍEmat€úÉo
ÊÍrpscisl por pute da Dirctoria Execrrtiva em relação às rçcomcodaçõcs sté cor6o arÊrnedzc. do COAUD,
couforms rctistr.os

DE

pres€ote Ata c nas Atas da 26.". 40." e 41.'rcuniões ordinfoias, a aabcc (i) progrma de

ü

ll§leuúúiQàBFrcirsâÊ

jl

imegridade e deftricão precisa da
rcsponsabilidâde pelo envio de relaüôris
tiEÊsoais sobre uividedes de
(iil esáerôcimemo

-ffi*,
sii'çr; s,r-""ryã,
*;;il-;;.âffi;
-r*r-"t*ar;

inegridadq

dt;diJ;;

d"'pr"neiama;

adoÉo das açõe§ aaurinistaivas p"rti*il;, -dL
úCI anaise a.t"rn"a", p"*
no Arivo cirsuhd* cosÊas a
Reeber, o nxrnran* rao:,rci"urúao
aiõ,.àü
Hquidação únido$ c no &irc
l'lão circulete' contasa Receber, praro
íüia*"o*oprticipoçáo d";
o mofltúrtc aonsid€r8do
irrecr+crrirel (possibilidad€
Gr*,d"q
(ti,) rcviseo aol sritérios de conhbilização
pnoduÍos en goc*so.
'*'oà a"
dos
po,
a"
t,,erna; (v)
escopo

,ylirt

dos tabalhos dâ A&ditoria

Lo*i"

ú*

"çã".rr*il.",§úà
li't*-d" *el1y

irrctrsão no

a ron naça., de preços nos csrtatoe
assinados
(vi) adoÉo a^ ôo*-"aiiu""".i"*
Tl*r^p*tür*fr;
as o,ês principais rEcorÍr€ndsçõ€§
formutadas pera Audit*ia Intema
*il;ãórt";. oosaor{ r.r,;*"Jc"*rn" o..-ccs0rcs-s55; (vii)
foraecfumro das informaçõct potimrres
ã* ár*16r*r; ,,,q,;dr*.,n" afastammo do pmccsso
licitatório das despesas a" t*t"iq a"
t r*i]Ãrr" com beneficios.enquadradasdecomo
.hão
deryesas de investinrcnüo emquadradas
so aprú- e aas
ern dispensa e cm inexigibifúiG
iiil
anáIisc
diryonibiliar ao coAUD'
t
aa viôniOaae ac
Fr"tt* *; ;;d;&" reon aos 6ili§G,*ova"ribcraçõcs ern roração as
reuníõcs do Consdho de Adminisraçâo

pela c-omparüiE

_e

"

Ooãã*ffro

ds Fiscal_

Âo Íinal da rermEo, o ?residente convocou
o gomiÉ..pqa seu próximo eneontro,
l&tCI3l2u)o,msede da Nuclep,
a ser rcalizado
no ú;1ã i.io, p*tr, a* sh,
Ã;úni**to ao pre.visro no plaro em
Trahtho do «)At D, sari"ntanao que;il",eê;i,-""
de
d.q;.r" d;;;;irÉ.
à púc\íista no rersÍido prsno
tem por
oseüvo" confo'nne

denronstrações

desÍô

* i*z'u, p"ilÃi"r-; rffi;.ür*rrro do c.omiÉ
uarniniúú ,úo, aJ'iôrg, at€s da avariafrosobrre as
dc eis
;,§
w 20,3*u2o.!"À,ur

fimneiras e retatório o.

ooffil'IàilLff.*ffiH, fl ffiffi#,#-

r

//ç
llhs Oüv:úra
M€nho

AdÍleon

ElE

€

. úfiiE F8irtr

#;

de Arr

ô {2. Roriib ordiÉrà &

conriÉ d.

AEdibil

ô mflBp

