
Portaria no 032/2019- PRESI 

O Diretor Presidente da Indústria Química do Estado de Goiás S/ A- IQUEGO, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, 

Considerando que o Decreto Estadual no 9 .402, de 07 de fevereiro de 20 19 que 
regulamenta as regras de governança e tratamento diferenciado as empresas estatais de menos porte, 
nos termos da Lei Federal n° 13.303/2016, este em seu artigo 1 O dispõe que na medida das 
possibilidades de sua estrutura organizacional e financeira, deverão possuir área de conformidade e 
programa de integridades compatíve.is com as complexidades de suas operações e atenderão, com as 
adaptações cabíveis, ao disposto no art. 9° da Lei Federal n° 13.303/2016; 

Considerando que a Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30 de abril de 
2019 delibera que o Comitê de Auditoria Estatuária terá suas atribuições exercidas pelo Conselho de 
Administração; 

Considerando a necessidade de regulamentação das atribuições do Comitê de 
Auditoria Estatutária conforme previsão da Lei Federal n° 13.303/2016. 

R E SOLVE: 

Art. 1 o - O Conselho de Administração exercerá as atribuições do Comitê de 

Auditoria Estatutário da Indústria Química do Estado de Goiás - Iquego. 

§ 1 o Competirá ao Comitê de Auditoria Estatutário, sem prejuízo de outras competências previstas 

no estatuto da empresa pública ou da sociedade de economia mista: 

I -opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente; 

li - supervi sionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a 

qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da empresa pública 

ou da sociedade de economia mista; 

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; 
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IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações 

financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa pública ou pela sociedade de 

economia mista; 

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; 

VI -avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação 

das transações com partes relacionadas; 

VII - elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as 

recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando, se houver, as divergências 

significativas entre administração, auditoria independente e Comitê de Auditoria Estatutário em 

relação às demonstrações financeiras; 

VIII - avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem 

como o resultado atuarial dos planos de beneficios mantidos pelo fundo de pensão, quando a 

empresa pública ou a sociedade de economia mista for patrocinadora de entidade fechada de 

previdência complementar. 

§ 2° O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive 

sigilosas, internas e externas à empresa pública ou à sociedade de economia mista, em matérias 

relacionadas ao escopo de suas atividades. 

§ 3° O Comitê de Auditoria Estatutário deverá se reunir quando necessário, no mínimo 

bimestralmente, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua 

divulgação. 
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§ 4° A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão divulgar as atas das reuniões do 

Comitê de Auditoria Estatutário. 

§ 5° Caso o Conselho de Administração considere que a divulgação da ata possa pôr em risco 

interesse legítimo da empresa pública ou da sociedade de economia mista, a empresa pública ou a 

sociedade de economia mista divulgará apenas o extrato das atas. 

§ 6° A restrição prevista no § 5° não será oponível aos órgãos de controle, que terão total e irrestrito 

acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria Estatutário, observada a transferência de sigilo. 

§ 7° O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir autonomia operacional e dotação 

orçamentária, anual ou por projeto,· dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, 

para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo 

de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos independentes. 

Art. 2°- O Comitê de Auditoria Estatutário será integrado por, no mínimo, 3 (três) e, 

no máximo, 5 (cinco) membros, em sua maioria independentes. 

§ 1 o São condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria Estatutário: 

I- não ser ou ter sido, nos 12 (doze) meses anteriores à nomeação para o Comitê: 

a) diretor, empregado ou membro do conselho fi scal da empresa pública ou sociedade de economia 

mista ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou 

indireta; 

b) responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com função de 

gerência de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria na empresa pública ou sociedade de 

economia mista; 

II - não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau ou por adoção, das pessoas 

referidas no inciso I; 
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IIl - não receber qualquer outro tipo de remuneração da empresa pública ou sociedade de economia 

mista ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou 

indireta, que não seja aquela relativa à função de integrante do Comitê de Auditoria Estatutário; 

IV - não ser ou ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado, ou de cargo em 

comissão da pessoa jurídica de direito público que exerça o controle acionário da empresa pública ou 

sociedade de economia mista, nos 12 (doze) meses anteriores à nomeação para o Comitê de 

Auditoria Estatutário. 

§ 2° Ao menos 1 (um) dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário deve ter reconhecida 

experiência em assuntos de contabilidade societária. 

§ 3° O atendimento às previsões deste artigo deve ser comprovado por meto de documentação 

mantida na sede da empresa pública ou sociedade de economia mista pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 

anos, contado a partir do último dia de mandato do membro do Comitê de Auditoria Estatutário. 

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

Gabinete do Diretor PresidenteldÁ Indústria QuímicaÁ o Estado de Goiás S/A -
IQUEGO, aos vinte e oito dias do mês de maio" do' ano de dols-mil e deze ove. ' { / 

O nes Pereira Alves 
Diretor Presidente 
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