Capitulo I
Do Comitê de Auditoria
. 0 Comitê de Auditoria, Orgâo vinculado diretamente ao Conseiho Deliberativo da Fundacào
Art.
10
dos EconorniáriOS
Federais (FUNCEF), tern par finalidade assessOrar o Conseiho Deliberativo no
exerciclO de suas funçãeS, conforme atribuicôeS dispostas no art. 9o, sendo regido par este
Regimento Interno e pelas regras previstas no Estatuto, na LegislacãO em vigor, nas meihoreS
práticas de Governanca Corporativa e nas dernais regulamefltacoes.
10. - No curnprimefltO das responsabilidades descritaS neste RegimentO os rnembros do
Paragrafo
Cornitê nâo estâo desempenhando as funçöes de auditoreS ou contadores.
. - 0 Comitê de Auditoria é urn Orgão independente, possui autonomia operacioflal e
Paragrafo 21
deve atuar de forma técnica e corn isencâO, cabendo ao Conseiho Deliberativo a aprovacàO de seu
Piano Anual bern corno os recursos necessáriOS ao seu pieno funcioflarnentO.
Capitulo II
Da ComposicãO do Comitê de Auditoria
. Gomitè de Auditoria será cornposto par 03 membros independenteS, escoihidos e norneados
Art. 20
pelo CD, para cumprirern urn mandato de 03 (três) anos.
Art. 30 - A presidência do Cornitê de Auditoria será exercida par rnernbro escolhido pelo CD da
FUNCEF.
Paragrafo Unico - Os rnernbros do Comitê não terão suplentes.
Art. 40 - Os rnembros do Cornitê deverão possuir os seguintes requisitos rnInirnoS:
1.0s integranteS do Cornitê de Auditoria deverão possuir conhecirnentOs nas areas de contabilidade
e auditoria contábil, corn experieflcia cornprovada de, pelo menos, 05 (cinco) anos;
l.PeIo menos urn dos rnernbros deverá possuir cornprovadoS conhecirnentOS nas areas de
contabilidade e auditoria contábil de Entidade Fechada de Previdéncia Cornpiemefltar (EFPC).
Pelo menos urn dos rnernbros do Cornitê deverá possuir urna rnodalidade de certificacão aderente
ao papel e auditci.
Nâo ser ou nâo ter sido, no exercIcio social corrente e no ano anterior, responsável técnico,
diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante, corn função de gerencia, da equipe
envolvida nos trabaihos de auditoria independente da Fundacão, rnernbro do Conseiho Deliberativo,
do Conseiho Fiscal ou da Diretoria Executiva da FUNCEF;
Não ser conjuge, parente em linha reta ou colateral, ate a terceiro grau, e par afinidade, ate a
segundo grau das pessoas rnencionadaS no inciso anterior;
Não possuir vinculo ernpregaticiO corn a Fundacâo ou corn a Patrocinadora, de modo a implicar
perda de independêflCia
Nâo receber quaiquer outro tipo de rernuneracâO da FUNCEF que nao seja aquela relativa
funçâo de rnernbro do Cornitê de Auditoria, bern corno de Patrocinadora ou de Instituidora.

a sua

Não ser representante do orgão regulador ao qual a Fundaçãc ou a Patrocinadora estão sujeitas;
Não ter vinculo permanente corn o serviço pUblico, de naureza especial ou de Direção e
Assessoramento Superior (DAS);
Não ser dirigente estatutário de partido politico;
Não ser titular de mandato no Poder Legislativo
Não exercer cargo no Poder Executivo de qualquer ente da administração federal, ainda que
licenciado do cargo.
Art. 5°. Os membros do Comitê serão remunerados mensaIment, de acordo corn as regras a serem
definidas pelo Conseiho Deliberativo.
Parágrafo Unico - As despesas reembolsáveis de Iocomoão, alimentação e hospedagem
necessárias ao desempenho da funcao serão providas pela Fundação.
Capitulo III
Do Mandato e Vacância
Art. 60 Os membros do Comité de Auditoria terão mandato de 03 (três) anos, sendo iniciado 0
mandato a partir de sua norneação, permitida uma recondução de 1/3 (urn terco) dos membros ao
final do primeiro mandato e substituiçâo de 2/3 (dois tercos), de sbrte que a partir do terceiro mandato
os Mernbros do Comitê passem a exercer mandados aIternados

Art. 70 A vacância nos cargos do Comitê de Auditoria acontecera ern virtude e:
I Término do prazo de mandato;
II Falecimento;
III Renüncia;
IV Destituição pelo Conseiho Deliberativo da FUNCEF.
Parãgrafo linico. No caso de vacância, o Conse!hc Deliberativo nomeará o novo membro para
completar o prazo de mandato do membro ausente, findo o qual será nomeado o novo rnembro, em
ambos os casos de acordo corn as regras deste Regimento.
Art. 80 Os membros do Comitê serão investidos nos seus cargos rnediante nomeacão pelo Conseiho
Deliberativo e assinatura de Declaração de Anuência a este Rgimento as regras estatutárias e as
-'
Politicas da Fundacão obedecida a regra estabelecida no Art. 20 deste Regimento
CapItulo IV
Das Atribuiçoes
Art. 90 São atribuiçôes do Comitê de Auditoria:
I. Estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcioramento, e submetê-las a aprovação
do Conseiho Deliberativo;

II. Assessorar o Conselho Deliberativo da Fundação no exercicio de suas atribuiçOes e atividades
orienhdoras e fiscalizadoras;
IlI.Avaliar e manifestar-se sobre as politicas intemas da Fundacâo e sua efetividade;
Recomendar a adrninistracâO da FUNCEF, pessoa fIsica ou juridica a ser contratada para a
prestacâo dos serviços de auditoria independente, bern corno a substituicâo do prestador desses
serviços, quando considerar necessário;
Revisar as demonstracãeS contábeis, inclusive as notas explicativas;
Avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto a verificação do
cumprirnento de dispositivos legais e normativos aplicáveis além de regulamentoS e codigos internos;
Vii. Avaliar a efetividade do Sisterna de Controles Internos, corn ênfase no curnprirnento do disposto
na Res. CMN 4.661/2018, indicando eventuals deficiências.
Revisar o Piano Anual da Auditoria Interna da FUNCEF, previarnente a aprovacâo pelo Conseiho
Deliberativo;
Zelar pela independência da Auditoria Interna e certificar-se de que esta possui iivre acesso aos
registros e informacães necessárias a realizaçâo do seu Trabaiho.
Auxiliar, apoiar e supervisionar a atuação da Auditoria Interna da FUNCEF, e sugerir mudanças,
adequacöes e aprirnorarnentoS de processos.
Avaliar a aceitacão, pela administracâo da FUNCEF, das recornendacães feitas pelos auditores
independentes e pelos auditores internos, ou as justificativas para a sua não aceitaçâo;
Supervisionar as atividades desenvolvidas nas areas de ControIe Interno, de Riscos, de Auditoria
Interna e a elaboracão das DemonstracãeS Financeiras;
Avaliar e monitorar a qualidade e a intensidades dos procedirnentos de Gerenciarnento de
Riscos;
Avaliar e monitorar os processos, sisternas, controles e conformidade irnplementados pela
adrninistracâO para a recepção e tratarnenco de informaçöes acerca do descumprirnentO, pela
FUNCEF, de dispositivos legais e normativos a ela apUcáveis, alérn de seus regulamentos e codigos
internos, assegurando-se que eles prevejarn efetivos mecanismos para protecão do prestador da
inforrnação e da confidencialidade dela;
Avaliar a razoabilidade dos parârnetros ern que se fundamentarn os cálcuIos atuariais e o
resuitado atuarial dos pianos de benefIcios administrados pela FUNCEF.
Reunir-se, no minirno, trirnestraimente corn a Diretoria Executiva da FUNCEF e corn os
responáveis, tanto pela auditoria independente, corno pela auditoria Interna, pa ra verificar o
cumpriirnto de suas recornendacães ou indagaçães, inclusive no que se refere ao planejamento
dos respectivos trabaihos de auditoria contábil, forrnalizando, ern atas, os conteüdos de tais
encontros;
Recornendar a Diretoria Executiva da FUNCEF a correção ou o aprimorarnento de pollticas,
práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuiçães;
Verificar o curnprirnento de suas recornendacôes pela Diretoria Executiva da FUNCEF

XIX. Reunir-se corn o Conselho Fiscal e corn o Conselho Deliberativo da FUNCEF, no rninimo
trimestralmente, por solicitaçães deles ou por iniciativa do Cornitê, para discutir sobre politicas,
práticas e procedimentos identificados no ârnbito das suas respedtivas competências;
XX. Elaborar relatório de suas atividades e das conclusöes alcançadas e anualmente apresentar
relatório ao Conselho Deliberativo, no prazo definido na Iegislacao vigente, contendo, no rnInirno, as
seguintes informacaes:
Atividades exercidas no periodo, no âmbito de suas atribuiçôes;
Manifestaçao sobre a efetividade dos controles internos da FUNCEF, corn evidenciaçao das
deficiências detectadas;
Manifestação sobre a efetividade da auditoria independente e da auditoria Interna, inclusive corn
relaçao a verificaçâo do cumprirnento de dispositivos legais e norrrativos aplicáveis a FUNCEF, além
de seus regularnentos e cOdigos internos, corn evidenciaçao das deficiências detectadas;
Descriçâo das recomendacoes apresentadas a Diretoria Exeutiva, especificando aquelas nao
acatadas, corn as respectivas justificativas; e
Manifestação sobre a adequacão das dernonstraçoes cont áb9is as práticas contábeis adotadas
no Brasil e normas editadas pelo Conselho Nacional de Previdência Complernentar CNPC e pela
PREVIC.
XXI. Supervisionar o cumprimento do Codigo de Conduta Corporativa da FUNCEF;
XXII. Supervisionar o funcionamento da Ouvidoria bern corno o psicionamento e encarninhamento
dado as denUncias recebidas;
XXIII. Levar ao conhecirnento do Conselho Deliberativo casos de fraude e quaisquer outros atos
ilIcitos que, eventualrnente, tenha tornado conhécimento;
XXIV. Comunicar a PREVIC, no prazo de 10 (dez) dias uteis:
a existência de inobservância de normas legais e regularnentares que coloquern em risco a
continuidade da Fundação e dos seus Pianos de Beneficios;
fraudes de qualquer valor perpetradas pela administraçâo da Fundacâo;
fraudes relevantes perpetradas por funcionários ou por terceir9s; e
erros que resultem em incorreçôes relevantes nas demonstraçães contábeis na FUNCEF.
XXV. Propor ao Conselho Deliberativo, sempre que julgar necessária, a revisão deste Regimento,
observando o Estatuto da FUNCEF e demais docurnentos aproados pelo Conselho Deliberativo,
bern corno a legislacao aplicável.
Parãgrafo linico -0 Comité poderá soliçitar as areas informaçöe e/ou documentos para o exercIcio
de suas atribuicães.
CapItuloV
Dos Deveres e das Vedaçoe

Dos Deveres

Art. 100. No exercicio de seus mandatos, os membros devem:
Cumprir corn suas atribuiçôes de acordo corn o preceituado na legislacão de referenda, no
Estatuto, no Codigo de Conduta Corporativa e demais normas Internas da FUNCEF, inclusive neste
Regirnento;
Servir corn lealdade
membro;

a FUNCEF, zelando pelo born nome da Entidade e do Comitê do qual e

Exercer as suas funçães estritarnente no interesse da Fundação e dos Pianos de natureza
previdenciária que ela administra;
Manter sigilo sobre inforrnaçOes e rnatérias as quais tiveram acesso no exercicio de seu cargo,
estendendo-se o dever de sigilo por ate 12 (doze) meses após o término do seu rnandato;
V. Preparar-se antecipadamente para avaliar e discutir qualquer questâo sobre a qual apreciará;
Formalizar as suas solicitacöes individuais de docurnentos ao presidente do Comitê, mediante a
competente justificativa e a indicação do fim a que se destinam;
Estirnular urn a mbiente de alto padrão e tico, de procedimentos de controle interno e de
cumprimento integral a Legislacão vigente;
Assinar a Declaração de Anuência a este Regimento no ato da norneação;
XIX. Comunicar eventual auséncia corn antecedência minima de ate 48 (quarenta e oito) horas da
data da reunião.
Das Vedaçöes

Art. 11

E vedado aos membros do Comitê:

I. Divuigar inforrnaçôes obtidas em razão do exercicio do seu cargo, corn exceção daquelas
classificadas como püblicas, sendo as demais tratadas corn o devido sigilo e conforme dispöe a
iegislacão pertinente e normativos internos, não podendo ser utilizadas para a obtenção de
vantagens, para si ou para outrem, mesmo que isso não acarrete prejuizo direto para a FUNCEF;
H. Utilizar a FUNCEF em prol de interesses conflitantes corn o alcance de seus objetivos;
Ill. Receber vantagern de terceiros em razão do exercicio do cargo.
IV. Ser empregado celetista ou corn vInculo estatutário ou, ainda, corn reiação juridica corn empresa
que caracterize conflito de interesse corn a FUNCEF.
CapItulo VI
Das Atribuicôes do Presidente do Comitê de Auditoria

Art. 12 São atribuiçães do Presidente do Comitê de Auditori

Elaborar o calendário anual de reuniOes do Comitê e seu Piano de Trabalho, submetendo-o a
aprovacao do CD;
Estabeiecer as pautas de discussão, organizar as reuniôes e garantir que a agenda seja cumprida;
Ill. Convocar e dirigir Os Trabaihos do Comite;
Decidir pelo convite a participantes extemos ao Comitê, incIuive especialistas extemos e/ou da
FUNCEF, para as reuniöes;
Avaliar as solicitacoes individuals de documentos apresentada pelos membros do Comite;
Encaminhar ao Conselho Deiiberativo as anáiises pareceres ereiatórios elaborados pelo Comitê,
quando cabIvel;
Zelar pelo fiel cumprimento do presente Regimento pelos membros do Comitê e demais pessoas
por ele abrangidas;
Solicitar ao Conselho Deiiberativo a contrataçao de servigos especializados, quando
necessários para a adequada atuação do Comitê.

CapItulo VII
Do Funcionamento
Art. 13 As reunjöes ordinárias do Comitê serâo reaiizadas de acordo corn o calendário anual sendo,
no minimo, 2 (duas) vezes por rnês, e, extraordinariamente, quando necessário, mediante
convocaçâo.
Parágrafo 1° Será considerada válida a reuniâo extraordin6ria a que comparecerem todos os
membros do Comitês, independente do prazo de convocaçâo disposto no caput.
Paragrafo 2° 0 Cornitê de Auditoria deverá se reunir no mmnirrio trimestrairnente corn a Diretoria
Executiva, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, e quando julgar necessário corn qualquer
area da Fundação, por soiicitaçâo deles ou por iniciativa do próprio Comitê, para discutir sobre
pollticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências.
Parágrafo 30 A convocacâo do Comité caberá ao Presidente, qu e definirá as pautas das reuniôes.
Parágrafo 40 A convocação deverá conter a pauta da reuniâo e oI material de apoio, salvo hipóteses
excepcionais autorizadas pelo coordenador do Comitê.
Art. 14 As reuniães do Comitê de Auditoria, sejam ordinárias ou extraordinárias, serâo,
preferenciaimente, realizadas na sede da FUNCEF.
Art. 15 As reuniöes do Comitê de Auditoria deverão contar corn a presença da totalidade de seus
membros.
Art. 16. A confidencialidade das informaçöes coiocadas a dispoiçao do Comitê deve ser tratada a
iuz da politica e dos padröes de Seguranca da Informaçâo da Fundaçâo, bern como da iegislação e
demais regras que reguiam suas atividades.

ParticiparâO das reuniôes, sern direito a voto, pessoaS que tenham sido convocadas para
Art. 17
prestar esclarecirnefltOS ou informaçãeS ao Comitê.
0 Comitê poderâ solicitar, sempre que necessáriO, apresentacôeS prévias referentes aos
Art. 18
assuntos constantes da pauta da reuniâO.
As reuniãeS do Comitê de Auditoria serão dirigidas pelo Presidente, que orientará os debates
Art. 19
e as decisôes, cabendo-Ihe, ainda, abrir, suspender e encerrar os Trabaihos, bern como decidir sobre
questôeS de ordem.
Os membros do Comitê poderão ser sohcitados a comparecer as reuniôes do
Art. 20
Conseiho Deliberativo para prestar esciarecimentoS sobre as recornendacôeS que tiverern emitido.
As recomendacâes das reuniôes serâo consignadas em atas numeradas e assinadas pelos
Art. 21
membros presentes do Cornité de Auditoria.
- As atas serão encaminhadaS ao Conseiho Deliberativo da FUNCEF para ciência
Paragrafo Unico
e arquivadas na sede da Fundacâo.
A Fundacâo deve prover todos os recursos necessáriOS ao funcionameflto do Comitê,
Art. 22
garantindo autonomia operacional para conduzir ou determinar a realizacão de consultas, avaliacôeS
e investigacães dentro do escopo de suas atividades, incluindo a disponibillZacãO de pessoal interno
para assessorar a conducào dos Trabaihos e secretariar as reuniôes, e a contratacãO de consultores
extemos para apoiá-Io no cumprimentO de suas atribuicães, quando necessáriO, se aprovados pelo
Conseiho Deliberativo.
0 Comitê contará corn o suporte da CoordenacâO da Secretaria Executiva
Parágrafo Unico.
(COSEC), corn a atribuicâO de apoio adrninistratiVO para realizacão das reuniöes e
elaboraçao/arqUivameflto da documefltacãO pertinente.
Capitulo VIII
Das DisposicöeS Finals

Art. 23 Este Regimento Interno poderá ser modificado, a qualquer tempo, por iniciativa do Comitê de
Auditoria, devendo ser encaminhado para aprovacâO do Conseiho Deliberativo.
Os casos ornissos na aplicaçàO deste Regimento Interno serâo resolvidos pelo Conseiho
Art. 24
Deliberativo, observada a Legislacâo vigente.
disposicâo da PREVIC os relatórios produzidos pelo Comitê de
Art. 25 A FUNCEF deve manter a
Auditoria, pelo prazo rnInirno de 05 (cinco) anos de sua elaboracâo, podendo ser armazenado em
formato digital, corn garantia de autenticidade.
Art. 26 Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovacâO.

