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RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA 
Primeiro Semestre de 2019

Introdução:
O Comitê de Auditoria, como órgão Estatutário do BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo S/A, foi instalado em março de 2010, pelo Conselho 
de Administração, em conformidade com a Resolução n. 3.198/04 do Conselho Monetário Nacional, sendo que suas atividades se estenderam à BANESTES 
Seguros S.A., em conformidade com a Resolução número 321/2156, do Conselho Nacional de Seguros Privados.
As atividades do Comitê de Auditoria - COAUD são reguladas pelo que dispõe o Estatuto Social do BANESTES S.A. e pelo Regimento Interno, cuja última 
versão foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião extraordinária realizada em 30.01.2017.
O Comitê de Auditoria é de funcionamento permanente e foi instituído visando à observação das melhores práticas de governança corporativa pelo 
BANESTES S.A.
O Comitê de Auditoria é composto por 03 (três) membros eleitos em reunião do Conselho de Administração, tendo mandato de 01 (Um) ano a contar da data 
de sua posse, permitida a recondução nos Termos da Legislação em vigor, sendo um deles, coordenador, preferencialmente especialista em contabilidade e 
finanças, não exercendo outra função no BANESTES S.A. No dia 11.07.2019 tomaram posse os novos membros do COAUD, composto pelos senhores Mário Zan 
Barros (Coordenador), José Antônio Resende Alves e Sebastião José Balarini.
O Comitê de Auditoria reporta-se ao Conselho de Administração, e atua com autonomia e independência no exercício de suas funções, funcionando como 
órgão auxiliar, consultivo e de assessoramento, sem poder decisório ou atribuições executivas. As funções e responsabilidades são desempenhadas em 
cumprimento às atribuições legais aplicáveis, estatutárias e definidas no seu Regimento Interno.
Compete ao Comitê de Auditoria avaliar a qualidade e integridade das demonstrações financeiras, o cumprimento das exigências legais e regulamentares, 
a atuação, independência e qualidade dos trabalhos da empresa de auditoria externa; supervisionar atividades de auditoria interna e controles internos e 
de administração de riscos; suas avaliações e atuação baseiam-se nas suas próprias análises e nas informações recebidas do Sistema Financeiro Banestes e 
dos Auditores Externos.
A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - PwC é a empresa responsável pelo exame e emissão do relatório dos auditores independentes sobre 
as demonstrações financeiras e pela emissão dos relatórios especiais sobre as revisões trimestrais.
As áreas de Auditoria Interna, Controles Internos e de elaboração das demonstrações financeiras são subordinadas à Diretoria da Companhia, supervisionadas 
pelo Comitê de Auditoria.
Atividades do Comitê de Auditoria - período compreendido entre janeiro e junho de 2019
O Comitê de Auditoria, sob a Coordenação do Senhor Wesley Cristian Marques, reuniu-se a cada mês em 07 (sete) sessões ordinárias e 10 (dez) extraordinárias 
para o período citado, das quais participaram membros da diretoria, auditores internos e externos, além de outros membros da Administração, conforme 
convocados pelo coordenador do Comitê de Auditoria.
DESTAQUE das atividades realizadas no período:
•	 Conhecimento	das	perspectivas	do	Banestes	e	das	estratégias	da	nova	diretoria	quanto	às	políticas	gerais	e	de	controles	internos	da	instituição;
•	 Aprovação	e	acompanhamento	do	Plano	da	Auditoria	Interna:	sua	execução,	relatórios	emitidos,	conhecimento	dos	pontos	levantados	e	das	recomendações,	

como também as providências tomadas pelo Conselho da Administração;
•	 Discussão	e	avaliação	das	políticas	de	 independência	dos	auditores	 independentes,	conhecimento	e	avaliação	do	planejamento	dos	trabalhos	para	o	

semestre findo em 30.06.2019, dos níveis de relevância e das áreas de risco por eles identificadas, bem como da satisfação na obtenção de evidências 
sobre as principais operações;

•	 Acompanhamento	do	sistema	de	controles	internos	e	da	gestão	de	riscos	com	base	nas	reuniões	com	os	auditores	internos	e	auditores;
•	 Acompanhamento	do	processo	de	elaboração	das	demonstrações	financeiras	e	 informações	trimestrais,	mediante	reuniões	com	os	administradores	e	

auditores independentes;
•	 Recebimento	a	análise	das	manifestações	feitas	pelo	canal	de	denúncias	da	(OUVIDORIA)	e	apuração	das	denúncias	ou	suspeição	de	violação	ao	Código	

de Ética.
Conclusão
O Comitê de Auditoria do BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo S./A., no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, conforme 
previsto no Regimento Interno do Comitê, não recebeu, neste período, registro de denúncia de descumprimento de normas, ausência de controles, ato ou 
omissão por parte da Administração do BANESTES S.A. que indicassem a existência de fraudes, falhas ou erros que colocassem em riscos a continuidade do 
Sistema Financeiro BANESTES ou pudessem afetar, de forma material a fidedignidade de suas Demonstrações Financeiras. Procedidas as análises das 
Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas, do relatório da administração referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2019, e considerando 
as informações prestadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - PwC, opinam, por unanimidade, recomendar sua aprovação pelo Conselho 
de Administração e o seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária para deliberação pelos acionistas.

Vitória	(ES),	12	de	agosto	de	2019.
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