EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ 34028316/0001-03
NIRE 5350000030-5
REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Extrato - 9ª ROCAUD - 06/03/2020
Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dez horas, no 20º andar do
Edifício Sede dos Correios - Brasília, DF, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios
(COAUD), para a realização da 9ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de
Tiago Fantini Magalhães. Presente o membro Haroldo Márcio Inês, bem como Magna
Cristina Vieira do Nascimento, representando a Gerência de Relacionamento com os
Órgãos Colegiados Estatutários - GEST/DGOVE. O Presidente declara aberta a sessão
passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos, cuja cópia foi
previamente distribuída para análise dos membros.
1. INFORMES GERAIS
1.1.Leitura da Ata da 8ª ROCAUD, realizada em 27/02/2020. A ata foi lida para
posterior assinatura.
2. EX POSIÇÃO
2.1. Reunião com o Presidente do Conselho de Administração. A agenda foi
cancelada pelo Presidente do Conselho de Administração, em virtude de compromissos
assumidos, em caráter de urgência, junto à equipe do Governo Federal.
2.2. Demonstrações Financeiras (Impairment) – Em atenção à conferência dos laudos
de avaliação da carteira imobiliária (impairment), a Chefe do Departamento de Tributos,
Mércia da Silva Pedreira esclareceu que em conferência à carteira de imóveis avaliadas até
o presente momento, menos de 30% dos laudos foram homologados. Informou também,
que para o fechamento dos balanços contábeis, restam como pendentes a apresentação
dos cálculos atuariais de preciﬁcação dos ativos do Postalis e a demonstração dos
resultados da avaliação atuarial da taxa de desconto do benefício pós-emprego, em
conformidade ao Pronunciamento CPC 33 (R1). Em ocasião dos fatores externos
registrados, alertou sobre a necessidade de dilatação do prazo estabelecido para
fechamento das Demonstrações Financeiras/2019, ﬁrmado para ocorrer no dia
24/04/2020. Em resposta, o COAUD ponderou que atuará de acordo com as possibilidades
para tentativa de prorrogação da referida data.
3.ASSUNTOS GERAIS
3.1. Assuntos Internos - Foram abordados assuntos de âmbito interno do COAUD.
ENCERRAMENTO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às
dezoito horas e trinta minutos.
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(assinado eletronicamente)
Tiago Fantine Magalhães
Presidente do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)
Magna Cristina Vieira do Nascimento
Analista IX - Secretária do Comitê de Auditoria
GEST /DGOVE/DIGOV

Documento assinado eletronicamente por Tiago Fantine Magalhaes,
Membro Coaud, em 08/05/2020, às 12:31, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Magna Cristina Vieira do
Nascimento, Analista IX , em 08/05/2020, às 19:09, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 13289247 e o código CRC EA871097.
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