Corre 105

_

EMPRESA BRASILEIRA

DE CORREIOS

E TELÉGRAFOS

CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5

CONSELHO

FISCAL

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA/2015
Aos vinte e nove dias de março do ano de dois mil e quinze, às quinze horas, no
décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília,
Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal dos Correios para realização da quarta
reunião ordinária deste exerCÍcio. Presentes o Presidente do Conselho, Joelson
Vellozo Júnior, e os Conselheiros Manoel Joaquim de Carvalho Filho e Cristian
William de Sousa Cunha. O Presidente declara aberta a sessão e dá início aós
trabalhos. 1. COMUNICAÇÕES.
1.1. Informações dos processos de contratação
por dispensa de licitação e inexigibilidade - março/2015. O Conselho Fiscal toma
conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na
Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de março de 2015. 1.2.
Fluxo de caixa. O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo
de caixa - março/2015. 1.3. Atas da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho
de Administração dos Correios e do Conselho Fiscal do Postalis. O Conselho Fiscal
toma ciência das atas de reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (loa a
13a/2015 ordinárias e 1'1j2015 extraordinária) 2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. a)
Audit - quadro geral de acompanhamento. O Conselho Fiscal registra o
recebimento, do relatório mensal de acompanhamento das solicitações e
recomendações deste colegiado. A convite do Conselho Fiscal, Evilásio Silva
Ribeiro, Chefe da Audit, comparece à reunião, ocasião em que esclarece que os
relatórios de auditoria ainda não foram apresentados ao colegiado devido a
elaboração de um novo formato e será apresentado formalmente a este colegiado.
Em atendimento a solicitação deste colegiado registrada na 3a Reunião Ordinária, o
Conselho Fiscal toma ciência do Cronograma de Contratação da Auditoria
Independente. 2.1.b) Viefi -Informações requeridas na 3a ROCF/2015. O Conselho
Fiscal registra o recebimento do Mem. 0099/2015 - GCIG/DGEMP, enviado em
~ atendimento à demanda deste colegiado registrada na 3a reunião ordinária/2015,
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com informações sobre; créditos a receber em atraso; Certidão de Regulamento do
FGTS-CRF; Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos
tributos federais e à dívida ativa da União; Lista de inscrições dos Correios no
CADIN; Relação do Passivo trabalhista registrada no Sistema IUS. Relativamente
aos citados documentos, o Colegiado solicita: a) informações acerca da cobrança,
administrativa ou judicial, dos créditos em atraso; b) informações sobre a origem e
o objeto das inscrições da ECT no CADIN, valores envolvidos e os esforços da
Empresa para ver solucionados e baixados tais registros; c) estratificação das ações
trabalhistas por objeto, relacionando a probabilidade de perda de cada um dos
grupos de demandas. A convite do Conselho Fiscal, Ricardo Luiz de Souza Silva,
Chefe da Central de Operações Financeiras - CeofilBSB, comparece a reunião para
esclarecer o motivo de ainda não ter sido concluído os resultados econômicos
financeiros de 2014. O Conselho consignou sua preocupação com o não
recebimento, até a presente data, do Balanço Final de 2014 para análise e
aprovação das diversas instâncias da Empresa. Alertou para a necessidade de que
os conselheiros disponham de tempo suficiente para realizar as devidas leituras e
análises dos documentos que compõem o Resultado Final do ExerCÍcio antes de
emitir o parecer anual sobre as contas de ECT. O Conselho Fiscal solicita, ainda,
que lhe seja apresentado o Parecer Atuarial PAT 001/2015, elaborado pela Postal
SaÚde. 2.1. c) Vilog - Valor da locação do CTCI Guarulhos. O Conselho Fiscal
registra o recebimento doMem. 401/2015 - Vilog, enviado em atendimento à
demanda deste colegiado registrada na 33 reunião ordinária. 2.1.d) Vipad
alienação de veículos e política imobiliária. O Conselho Fiscal registra o
recebimento da Comunicação/VIP AD - 004/2015 enviado em atendimento à
demanda deste colegiado registrada na 3a reunião ordinária. ENCERRAMENTO.
Nada..mais havendo a tratar, às~~seis
horas e quarenta e cinco minutos foi
encerrada a sessão, da qual eu, ~
, Cristiane de Souza Costa, secretária das
reuniões do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelos presentes.
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