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Opinilio

Ilxaminamos as demonstraQocs contdbeis da CAIXA DE ASSISTtNCIA DOS
EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
CASEMBRAPA, quc comprccndcm o balango patrimonial em 3 | de dezembro de 2018 c
as respectivas demonstragdes do rcsultado, do resultado abrangente, das mutagdes do
patdmdnio liquido e dos lluxos de caixa para o exercicio findo nessa data, bcm como as
correspondentes notas cxplicativas, incluindo o resumo das principais politicas contdbcis.

Em nossa opinieo, as demonstrag6es contribeis acima refcridas apncsentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posigao patrimonial e financcira da CATXA DE
ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUARIA CASEMBRAPA, em 3t de dezembro dc 2018, o descmpcnho de
suas operag6es e os seus fluxos de caixa para o exercicio lindo nessa data, de acordo com
as praticas contabeis adotadas no Brasil, aplicriveis ds entidadcs supervisionadas pela
Agencia Nacional dc Sar,lde Suplementar - ANS.

Base prra Opiniilo

Nossa auditoria foi conduzida dc acordo com as normes brasileiras e intemacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estao descritas na
seqZo a seguir, intitulada "Responsabilidades do Auditor pcla Auditoria das
Demonstrag6es Contribcis". Somos indcpendentes em relagdo d entidade, de acordo com os
principios iticos relevantes previstos no Codigo dc Erica I'rofissional do Contador e nas
normas profissionais cmitidas pclo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as dcmais responsabilidades dticas de acordo com essas nonnas. Acreditamos que a
evid€ncia de auditoria obtida i suliciente e apropriada para fundamcntar nossa opiniao,

Outra$ ilformrgdes que acompanham as l)emoDstrac6es Contdbeis e o Relat6rio do
Auditor

A administragao da entidade i rcsponsivcl por essas outres inforrnaC6es obtidas atd a data
destc rclatorio, quc compreendem o Relat6rio da AdministraQao.

Nossa opinitro sobre as demonstraQocs contAbeis neo abftnge o Relat6rio da AdminislraQeo
e nao expressamos qualquer foma de concluseo dc auditoria sobrc csse relatorio.

Ilm conexao com a auditoria das demonstragdes contribeis, nossa responsabilidadc € a de
lcr o Relatdrio da Administragao e. ao faz6lo, considerar sc csse relat6rio estjc de forma i
relevante. inconsistcntc com as demonstrag6es contibeis ou com o nosso conhccimento /^\
obtido na auditoria ou, de outra forma. aparenta csrar distorcido de forma relevante. 
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Se, com basc no trabalho realizado, concluimos que he distorgao relevante no relat6rio da
administuagAo obtido antes da data deste relat6rio, somos requeridos a comunicar cssc fato.
Nao tcmos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades d& Administrasio c da Govemanga pelas Dedonstrredcs
Contibeis

A administraQao 6 responsdvel pela claboragao e adequada apresedageo das
demonstrag6es contiibeis de acordo com as prdticas contibeis adotadas no Brasil,
aplicdveis ds cntidades supervisionadas pcla Agencia Nacional de Saride Suplementar -
ANS, c pclos confoles intemos que ela determinou como necess6rios para permitir a
elaboragdo de demonstragdes condbeis livrcs dc distorQao relcvante, indeDendentemente se
causada por liaude ou erro.

Na olaboragio das demonstragdes contibeis, a administraqeo d rcsponsAvel pela avaliagio
da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplic6vel, os assuntos
telacionados com a sua continuidade opcracional c o uso dessa base contdbil na claboragAo
das dcmonstragoes contabeis, a nao ser que a adfiinistragao pretenda liquidar a entidadc ou
cessar suas operag6es. ou nao ten}ta nonhuma alternativa realista paru evtlar o
encerr,unonto das operagoes.

Os responsdvcis pela govemanqa da cntidade sio aqueles com responsabilidade pela
superviseo do processo de elaboragAo das dcmonstag6es contiibeis.

Rdponsrbilidsdes do Auditor pela Auditoris drs Demo.tstmcoes Contdbeis

Nossos objetivos sao obter seguranga razoiivel de que as dcmonstragdes contiibeis, tomadas
em conjunto, cstejam livres de distorqao relevante, independentemente se causada por
l'raude ou erro, e emitir relat6rio de auditoria contcndo nossa opiniAo. S€guranga razo6vel d
um alto nivcl dc scguang4 mas, nao, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as nonnas brasilciras e internacionais dc auditoria sempte detectam as eventuais
distorgdes relevzmtes existentes. As distorQocs podem ser deconeltes dc fraudc ou erro e
s5o consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influcnciar,
dentro de uma perspectiva mzoiivel, as dccis6cs eoonomicas dos usuiirios tomadas com
basc nas rcliridas demonstracdes conldbeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e intemacionais de
auditoria, exercemos julgarnento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Aldm disso:

o ldentificamos e avaliamos os riscos dc distorgeo televantc nas demonstraqdes conribeis,
indcpcndentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execulamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evid€ncia de
auditoria apropriada e suliciente para fundamentar nossa opiniao. O risco dc n6o
detecaao de distorQao relevante resuhirntc de fraude e maior do ,,lue o proveniente de
cffo, je que a liaude pode envolver o ato dc burlar os controlis intcrnos. conluio.
falsifi caqao, omisseo ou representagoes falsas intencionais;

. Obtcmos entendimento dos controles internos relevantes para a audlrona paru
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstdncias. mas nAo com o
objetivo de expressamos opinieo sobre a eficAcia dos controles intemos da cntidado:
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Avaliamos a adcquaQao das politicas contdbeis utilizadas c a razoabilidade das
estimativas contdbeis e respectivas divulgagdes feitas pela adminisfa0ao;

Concluimos sobre a adequagio do uso, pcla administraqao, da base conlibil de
cofiinuidade operacional e, com base nas evidencias de auditoria obtida-s, se existe uma
incen€za lelevantc em relaqao a cvcltos ou condiQoes que possam levantar divida
significativa em relaQdo d capacidade dc continuidade operacional da entidade. Se
concluimos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenqao em nosso relat6rio
de auditoria para as respectivas divulgaq6es nas demonstraQo€s contdbeis ou incluir
modificagio em nossa opiniSo, se as divulgag6es forem inadequadas. Nossas conclus6es
e*ao fundamcnladas nas evidencias de auditoria obtidas ati a data de nosso relatdrio.
Todavia, eventos ou condiqdes futuras podcm levar a entidade a n6o mais se manter em
continuidade operacional.

Comunicarno-nos com os responsilveis pela govcmanga a respeito, cntrc outros aspectos,
do alcance planejado, da 6poca da audiroria e das constatagdes significativas de auditori4
inclusive as eventuais defici€ncias significativas nos controles intemos quc identificamos
durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 08 de l'evereiro de 2019.
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