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ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIAl201S

Aos vinte e seis 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 sexta
reunião ordinária deste exerCÍcio. Presentes os Conselheiros Manoel Joaquim de
Carvalho Filho, Rodrigo de Sousa Soares e Geraldo Magella Almeida Salvado,
eleitos na sa Assembleia Geral Ordinária, realizada em 16 de junho de 2015.
Conforme o Art. 27, ~ l°, do Estatuto da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, o Conselho Fiscal ELEGE Manoel Joaquim de Carvalho Filho
Presidente do colegiado. 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 - maio/2015. O Conselho Fiscal toma
conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na
Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de maio de 2015. 1.2.
Fluxo de caixa. O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo
de caixa - maio/2015. 1.3. Atas da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho
de Administração dos Correios e da Assembleia Geral Ordinária. O Conselho
Fiscal toma ciência das atas de reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (20a a
22a/2015 ordinárias), do Conselho de Administração dos Correios (4a/2015
ordinária) e da sa/2015 Assembleia.Geral Ordinária. ~.4.Progra~~ção. orçamentá:ia
de 2016 e PPA 2016-2019. A conVIte do Conselho FIscal, Rogeno VIanna MoreIra
do~" Santos, ch fe do Departamento de Planejamento Econômico-Financeiro -
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~Correlos----------------------Depef, discorre sobre o Programa de Dispêndios Globais (PDG) dos Correios para
2016, o orçamento de investimento dos Correios para compor a Lei Orçamentária
Anual de 2016 (LOA) e o Plano Plurianual relativo aos Correios para compor a Lei
do PPA 2016 - 2019. 1.5. Demonstrações econômico-financeiras - maio/2015. A
convite do Conselho Fiscal, Ricardo Luiz de Souza e Silva, chefe da Central de
Operações Financeiras - Ceofi/BSB, e Rogério Vianna Moreira dos Santos, chefe
do Departamento de Planejamento Econômico-Financeiro - Depef, abordam os
principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de
investimento de maio de 2015. O Conselho Fiscal solicita que, no próximo mês,
seja incluída informação das despesas com publicidade e patrocínio nos últimos
cinco anos. 1.6. Relatório de Avaliação Empresarial - janeiro e fevereiro/2015. O
Conselho Fiscal registra o recebimento, nesta data, dos mencionados relatórios. 2.
ASSUNTOS GERAIS - 2.1. a) Audit - quadro geral de acompanhamento. O
Conselho Fiscal registra o recebimento, nesta data, do relatório mensal de
acompanhamento das solicitações e recomendações deste colegiado. O Conselho
Fiscal convida o chefe da Auditoria para comparecer na próxima reunião, para
discorrer sobre a versão atualizada do mencionado relatório. 2.1.b) Vijur informações sobre sindicância decorrente de invasão de reunião do Conselho Fiscal
em 30/08/2013. O Conselho Fiscal registra o recebimento do Mem.0702/2015SUPEX/VIJUR sobre o andamento da sindicância relativa a invasão ocorrida em
reunião deste colegiado, no ano de 2013. 2.1.c) Vilog - Locação de imóvel
ocupado pelo CTCI/RJ. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem. 401/2015VILOG, com informações sobre o processo de locação de imóvel destinado à
ocupação pelo Centre de Tratamento de Carga Internacional. 2.1.d) Viefi/Vijur esclarecimentos acerca de créditos em atraso - inscrições da ECT no Cadin. O
Conselho Fiscal toma conhecimento das manifestações das áreas Jurídica e
Econômico-Financeira acerca da cobrança judicial de débitos em atraso, sobre a
origem e o objeto das inscrições da ECT no Cadin, bem como sobre a estratificação
das ações trabalhistas, em atendimento a solicitação deste colegiado registrada na 43
reunião ordinária de 2015. 3. SOLICITAÇÕES - 3.1. Postal Saúde. O Conselho
Fiscal solicita que seja feita apresentação sobre a Postal Saúde, abordando-se as
motivações para sua criação e as estimativas de redução de despesas com o
benefício da assistência à saúde. Solicita também que seja apresentado o andamento
do processo de transferência dos recursos para gestão do benefício por aquela
entidade e, ainda, que sejam prestadas informações sobre os novos planos de
) assistência. 3.2 Postalis. O Conselho Fiscal reitera solicitação de esclarecimentos
sobre a atual situação do equacionamento do déficit atuarial, à luz do Termo de
~~u8tâmento de Condu - TAC firmado entre a Previ c e o Postalis, com a
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Correios ----------------------intervenção/anuência dos Correios. Solicita também que lhe seja apresentada cópia
do mencionado termo. 3.3. Parecer atuarial - benefício pós-emprego. O Conselho
Fiscal reitera a solicitação de que lhe seja apresentado o Parecer Atuarial PAT
001/2015, elaborado pela Postal Saúde. 3.4. Patrocínios culturais. O Conselho
Fiscal solicita que lhe seja apresentada a política de concessão de patrocínios
culturais, abordando-se inclusive os . itérios de. aplicação de tais valores.
ENCERRAMENTO. Nada mais haveno a~traÍá(,às doze horas e dez 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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