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EMPRESA BRASILEIRA

DE CORREIOS

E TELÉGRAFOS

CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5

CONSELHO

FISCAL

ATA DA 53 REUNIÃO ORDINÁRIA/2015
Aos oito dias de junho do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos,
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 quinta
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 aos
trabalhos. 1. COMUNICAÇÕES.
1.1. Informações dos processos de contratação
por dispensa de licitação e inexigibilidade - abri1l2015. O Conselho Fiscal toma
conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na
Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de abril de 2015. O
Conselho Fiscal solicita que lhes sejam apresentados maiores detalhes,
notadamente quanto à motivação, dos processos a seguir relacionados: locação de
imóvel - AC Caramuru - DR/PI, quanto ao parecer jurídico não favorável à
contratação; contrato de locação de imóvel sob medida não residencial - AC;
contratação da Empreza Service Center para prestação de mão-de-obra temporária
na DR/RJ, por DL, em 08/04/2015 e 14/04/2015. 1.2. Fluxo de caixa. O Conselho
Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa - abri1l2015. 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 (14a/2015 ordinária) e do Conselho
de Administração dos Correios (3a/2015 ordinária e 2a e 3a /2015 extraordinárias).
1.4. Demonstrações econômico-financeiras - até abri1l2015. A convite do Conselho
Fiscal, Vanessa Sandri Barbosa, representando a Central de Operações Financeiras
- Ceofi/BSB, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômicofinanceiros e ao orçamento de investimento de janeiro a abril de 2015. 2.
ASSUNTOS GERAIS - 2.1. a) Audit - quadro geral de acompanhamento. O
nselho Fiscal registra o recebimento, nesta data, do relatório mensal de
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acompanhamento das solicitações e recomendações deste colegiado. A convite do
Conselho Fiscal, Evilásio Silva Ribeiro, Chefe da Audit, comparece à reunião,
ocasião em que são tratados os seguintes temas: a) Postalis - O Conselho Fiscal
solicita que lhe sejam apresentados os resultados da auditoria realizada no Postalis
e da análise dos Relatórios de Fiscalização nO012 e nO013/2014/CFDF/PREVIC.
Solicita, ainda, esclarecimentos sobre a atual situação do equacionamento do déficit
atuarial, à luz do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado entre a Previc
e o Postalis, com a intervenção/anuência dos Correios; b) locação de imóvel na
DR/ES - o Chefe da Audit discorre verbalmente sobre os principais pontos que
constarão do relatório final de auditoria relativa a apontamentos exarados por meio
da Nota de Auditoria 201408163/01, formulada pela Controladoria Regional da
União no Espírito Santo-CGU/ES, referente a locação efetiva do imóvel situado na
Rodovia BR 262/101, s/no, Bairro Vila Bethania, Viana/ES. O Conselho Fiscal
solicita a apresentação formal do mencionado relatório. c) Edifício-Sede da DR/BA
- O Conselho Fiscal solicita esclarecimento sobre eventual subutilização do imóvel
ocupado pela sede da DR/BA, no bairro da Pituba, em Salvador. 2.l.b) Vipad parcelamento de valores de penalidades - Rio Linhas Aéreas S/A. O Conselho
Fiscal registra o recebimento dos expedientes Mem/CECOM-6241 e 7799/2015,
enviados em atendimento à demanda deste colegiado, registrada na 3a reunião
ordinária de 2015, com informações sobre valores devidos e pagos à empresa Rio
Linhas Aéreas S/A. 3. ERRATA. Na ata da 4a reunião ordinária do Conselho
Fiscal, deste exercício, onde se lê "Aos vinte e nove dias de março do ano de dois
mil e quinze", leia-se "Aos vinte e nove ias de abril do ano de dois mil e quinze".
ENCERRAMENTO.
Nada mais hav.
a
, às onze horas e trinta minutos
foi encerrada a sessão, da qual eu,
, Cristina Couto de Oliveira e Silva,
secretária das reuniões do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelos presentes.
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