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II. Responsabilidades
O Coaud tem suas atribuições definidas pela Lei 13.303/2016 (Lei
das Estatais), Decreto Regulamentar nº 8.945/2016, Resolução CMN
3.198/2004, Estatuto Social do BB e por seu Regimento Interno.
Os administradores da BB Leasing são responsáveis por elaborar e
garantir a integridade das demonstrações contábeis, gerir os riscos,
manter sistema de controles internos efetivo e zelar pela
conformidade das atividades às normas legais e regulamentares.
A Auditoria Interna do Conglomerado responde pela realização de
trabalhos periódicos, com foco nos principais riscos a que a BB
Leasing está exposta, avaliando, com independência, as ações de
gerenciamento desses riscos e a adequação da governança e dos
controles internos, por meio de verificações quanto a sua qualidade,
suficiência, cumprimento e efetividade.
A KPMG Auditores Independentes é responsável pela auditoria das
demonstrações contábeis. Avalia, também, no contexto desse trabalho,
a qualidade e adequação do sistema de controles internos e o
cumprimento de dispositivos legais e regulamentares.
III. Atividades do período
O Comitê de Auditoria realizou reuniões regulares, em cumprimento
ao seu plano de trabalho, com o Conselho de Administração,
diretoria, Banco Central do Brasil (Bacen) e também com executivos
do Banco de áreas que realizam atividades necessárias às operações
da BB Leasing.
Nessas reuniões abordou, em especial, assuntos relacionados ao
sistema de controles internos, conformidade, aspectos contábeis,
gestão de riscos, governança corporativa, segurança e recomendações
emitidas pelas auditorias interna e independente e por órgãos externos
de fiscalização. Nas situações em que identificou necessidade de
melhoria, recomendou aprimoramentos.
IV. Auditoria Interna e Independente
O Coaud supervisiona as atividades desenvolvidas pela Auditoria
Interna e avalia, por meio de instrumental técnico formal, sua
independência, objetividade, qualidade e efetividade. Realizou
reuniões periódicas com a Auditoria Interna para conhecer as
conclusões dos trabalhos, principais preocupações, acompanhar sua
atuação e o cumprimento de suas atribuições.
O Coaud supervisiona, também, a prestação de serviços de auditoria
contábil pelos auditores independentes e avalia, por meio de
instrumental técnico próprio, sua independência, a qualidade e a
adequação de tais serviços às necessidades da Instituição. Além disso,
avalia, previamente à contratação, a existência de conflitos na
prestação de outros serviços às empresas do Conglomerado.
V. Sistema de controles internos (SCI) e exposição a risco
A avaliação da efetividade do SCI pelo Coaud é fundamentada
principalmente nos resultados dos trabalhos realizados pelas
auditorias interna e independente, pelos órgãos externos de
fiscalização, pela Diretoria de Controles Internos (Dicoi), e, também,
em informações e documentos requisitados a outras áreas do Banco e
em suas próprias análises.
A BB Leasing se utiliza da estrutura do Banco para monitorar as
principais exposições a riscos e não foram identificadas pendências
pelas áreas de riscos do BB para a empresa.
VI. Demonstrações contábeis
O Coaud examinou o resumo das principais práticas contábeis e
analisou mensalmente as principais variações nos saldos contábeis e
respectivas causas, a partir de informações fornecidas pela Diretoria
Contadoria (Coger).
Revisou as demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas, o
relatório da administração e o relatório do Auditor Independente,
datado de 26/02/2018, relativos ao exercício findo em 31/12/2017.
VII. Recomendações do Comitê de Auditoria
Entre os diversos temas sobre os quais o Coaud se manifestou,
destaca-se a avaliação sobre a suficiência da provisão para demandas
contingentes.
VIII. Conclusões
Com base nas atividades desenvolvidas e tendo presente as
atribuições e limitações inerentes ao escopo de sua atuação, o Comitê
de Auditoria concluiu:
a. o sistema de controles internos é adequado ao porte e à
complexidade dos negócios da subsidiária e objeto de permanente
atenção por parte da administração;
b. a Auditoria Interna é efetiva e desempenha suas funções com
independência, objetividade e qualidade;
c. a auditoria independente é efetiva e não foram identificadas
ocorrências que pudessem comprometer sua independência;
d. as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BB
Leasing em 31/12/2017, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Bacen.
Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2018.
ANTÔNIO CARLOS CORREIA
LUIZ SERAFIM SPINOLA SANTOS
MARCOS TADEU DE SIQUEIRA
PARECER DO CONSELHO FISCAL
O CONSELHO FISCAL DA BB LEASING S.A. - ARRENDAMENTO
MERCANTIL, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu
ao exame do Relatório da Administração e das Demonstrações
Contábeis, incluindo a proposta de destinação do resultado do exercício,
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, os quais
foram aprovados, nesta data, pela Diretoria.
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Com base nos exames efetuados, no Relatório dos auditores
independentes, nas informações e esclarecimentos prestados por
membros da Diretoria e/ou seus prepostos durante as reuniões
mensais do Conselho Fiscal, realizadas no decorrer do exercício, o
Conselho Fiscal é de opinião que os referidos documentos estão em
condições de serem encaminhados à apreciação da Assembleia Geral
dos Acionistas da BB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil.
Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2018.
LEONARDO LOBO PIRES
Presidente
ERIVALDO ALFREDO GOMES
Conselheiro
JOSÉ RICARDO BAITELLO (CONSELHEIRO)
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COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES
COM O MERCADO E INTERMEDIÁRIOS
ATO DECLARATÓRIO Nº 16.162, DE 6 DE MARÇO DE 2018
O Superintendente de Relações com o Mercado e
Intermediários da Comissão de Valores Mobiliários autoriza
GLEBBA SERVIÇOS DE INVESTIMENTOS PARTICIPATIVOS
LTDA., CNPJ nº 29.072.358/0001-01, a prestar serviço de Plataforma
Eletrônica de Investimento Participativo, com efeito retroativo a
26/02/2018, nos termos do art. 18, inciso I, alínea 'a', combinado com
o art. 16, inciso I, ambos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
e da Instrução CVM nº 588, de 13 de julho de 2017.
FRANCISCO JOSÉ BASTOS SANTOS

CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISCAIS
3ª SEÇÃO
3ª CÂMARA
1ª TURMA ORDINÁRIA
PAUTA DE JULGAMENTO
Pauta suplementar de julgamento dos recursos da sessão
ordinária a ser realizada na data a seguir mencionada, no Setor
Comercial Sul, Quadra 01, Bloco J, 4º andar, Sala 401, Edifício
Alvorada, Brasília - Distrito Federal.
OBSERVAÇÕES: 1) Serão julgados na primeira reunião
ordinária subsequente os recursos cuja decisão tenha sido adiada,
em razão de pedido de vista de Conselheiro, não-comparecimento
do Conselheiro-Relator, falta de tempo na sessão marcada, ser
feriado ou ponto facultativo ou por outro motivo objeto de decisão
do Colegiado.
2) O prazo regimental para os pedidos de retirada de
pauta é de até 5 (cinco) dias anteriores ao início da reunião.
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AREOVALDO MARIANO TAVARES
Secretário da Sessão
JOSÉ HENRIQUE MAURI
Presidente da 1ª Turma Ordinária
Substituto

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
FAZENDÁRIA
SECRETARIA EXECUTIVA
ATO DECLARATÓRIO Nº 5, DE 9 DE MARÇO DE 2018
Ratifica os Convênios ICMS aprovados na
297ª Reunião Extraordinária do CONFAZ,
realizada no dia 20.02.2018 e publicados
no DOU em 22.02.2018.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo inciso X, do art. 5°, e pelo parágrafo único do art. 37 do
Regimento desse Conselho, declara ratificados os Convênios ICMS a
seguir identificados, celebrados na 297ª Reunião Extraordinária do
CONFAZ, realizada no dia 20 de fevereiro de 2018:
Convênio ICMS 09/18 - Altera o Convênio ICMS 05/18, que
dispõe sobre redução da base de cálculo do ICMS nas operações com
veículos automotores novos, de quatro ou duas rodas;
Convênio ICMS 10/18 - Autoriza o Estado do Rio Grande
do Norte a conceder remissão parcial de créditos tributários do ICMS
nas transferências interestaduais com produtos derivados de petróleo,
não alcançados pela imunidade disposta na alínea "b", inciso X, § 2º,
do art. 155 da Constituição Federal;
Convênio ICMS 11/18 - Altera o Convênio ICMS 38/12, que
concede isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas
portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista;
Convênio ICMS 12/18 - Altera o Convênio ICMS 51/00, que
disciplina as operações com veículos automotores novos efetuadas
por meio de faturamento direto para o consumidor.
BRUNO PESSANHA NEGRIS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.797, DE 9 DE MARÇO DE 2018
Altera a Instrução Normativa RFB nº
1.784, de 19 de janeiro de 2018, que
regulamenta, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, o Programa de
Regularização Tributária Rural (PRR)
instituído pela Lei nº 13.606, de 9 de
janeiro de 2018.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 327 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, e tendo
em vista o disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, resolve:
Art. 1º A Instrução Normativa RFB nº 1.784, de 19 de
janeiro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 3º O produtor rural que aderir ao PRR poderá quitar os
débitos a que se refere o caput do art. 2º da seguinte forma:
I - pagamento inicial no valor correspondente a, no mínimo,
2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor da dívida
consolidada, em até 2 (duas) parcelas iguais e sucessivas, vencíveis
no último dia útil dos meses de abril e maio de 2018, sem a redução
do valor correspondente aos juros de mora prevista no § 1º do art. 8º;
e
II - parcelamento do restante da dívida consolidada em até
176 (cento e setenta e seis) prestações mensais e sucessivas, vencíveis
a partir de junho de 2018, com redução de 100% (cem por cento) do
valor correspondente aos juros de mora, prevista no § 1º do art. 8º.
........................................................................................" (NR)
"Art. 6º ....................................................................................
...................................................................................................
§ 2º A desistência de impugnação ou de recurso administrativo deverá
ser efetivada por meio da indicação dos débitos a serem incluídos no
PRR, na forma prevista no Anexo I desta Instrução Normativa, até o
dia 30 de abril de 2018.
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