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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às nove horas
e trinta minutos, no décimo oitavo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A,
Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da ECT,
Joelson Vellozo Junior, Cristian William de Sousa Cunha e Manoel Joaquim de
Carvalho Filho, para realização da décima reunião ordinária deste exercício. Como
secretária da reunião estava presente Cristina Couto de Oliveira e Silva, empregada
da ECT. Dando início aos trabalhos, são abordados os assuntos constantes da pauta:
1. COMUNICAÇÕES. 1.1. Informações dos processos de contratação por
dispensa de licitação e inexigibilidade - setembro/2013. O Conselho Fiscal toma
conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de licitação realizadas na
Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de setembro de 2013. 1.2.
Fluxo de caixa. O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo
de caixa - setembro/2013. 1.3. Atas da Diretoria Executiva da ECT, do Conselho
de Administração da ECT e do Conselho Fiscal do Postalis. O Conselho Fiscal
, toma ciência das atas de reuniões da Diretoria Executiva da ECT (3sa, 36a, 3Sa e
.
39a/2013 ordinárias; 7a e SOextraordinárias), do Conselho de Administração da ECT
/1,(sa ordinária e 6a extraordinária) e do Conselho Fiscal do Postalis (3S0a/2013
WOrdinária).
1.4. Demonstraçães econômico-financeiras do mês de setembro/2013. A
.

Ata da 10" Reunião Ordinária do Conselho Fiscal/2013

f!I;£J.

1

111CORREIO(

I

convite do Conselho Fiscal, Ricardo Luiz de Souza e Silva, Chefe da Central de
Operações Financeiras - Ceofi/BSB, aborda os principais pontos relativos aos
resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de setembro de
2013. O Conselho Fiscal solicita à área Econômico-Financeira a apresentação, na
próxima reunião, de nota técnica a respeito do lançamento do déficit do Postalis,
apurado por aquele Instituto no exercício de 2012, cujos números impactarão as
contas da ECT no corrente exercício. Com relação ao déficit novo, que vem sendo
apontado pelo Postalis nos seus balancetes mensais deste exercício, indaga,
também, o Colegiado quais os impactos, se houver, no balanço da ECT já em 2013.
Adicionalmente, o Colegiado recomenda ao Chefe da Ceofi a realização de
benchmarking junto a grandes organizações, para que seja averiguado se tais
entidades dispõem de consultoria contábil externa, contratada para apoio à área
Financeira. 1.5. Relatório de Avaliação Empresarial - setembro/2013. O Conselhó
Fiscal toma conhecimento do mencionado relatório. 2. ASSUNTOS GERAIS 2.1. Acompanhamento das recomendações do Conselho Fiscal. a) Quadro geral de
acompanhamento das recomendações - O Conselho Fiscal toma conhecimento do
mencionado demonstrativo. O Colegiado reitera a solicitação de que lhe seja feita
apresentação sobre o Postal Saúde. b) Manifestação Decod - processos de apuração
de responsabilidade. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.02575GAB/DECOD, encaminhado pelo Departamento de Controle Disciplinar - Decod,
em atendimento a solicitação do Colegiado registrada na 5a reunião ordinária de
2013, sobre os casos de recomendação de apuração de responsabilidade, nos anos
de 2011 e 2012. c) Manifestação Vigep - paridade contributiva Postalis. O
Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.2154/2013 - VIGEP, encaminhado
pela Vice-Presidência de Gestão de Pessoas, em atendimento a solicitação do
Colegiado registrada na 5a reunião ordinária de 2013. O Colegiado reitera a
solicitação de que a Audit verifique a paridade no pagamento da contribuição
extraordinária ao Postalis. Adicionalmente, o Colegiado solicita informação acerca
do déficit do Postalis, apurado nos últimos 5 anos, devendo lhe ser apresentada a
estratificação da origem de cada um dos fatores que o compõem e dos seus
respectivos valores. d) Manifestação Dsemp - invasão da sa reunião do Conselho
Fiscal. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.01259/2013 - DSEMP,
com os esclarecimentos requeridos pelo Colegiado na sa reunião ordinária de 2013,
relativos à invasão ocorrida naquela ocasião. e) Manifestação Viefi - gestão de
débitos ajuizados. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.555/2013 VIEFI, com a manifestação da Vice-Presidência Econômico-Financeira,
em
a
,\
atendimento a solicitação registrada na ata da 7 reunião ordinária de 2013, a
respeito dos créditos a receber que são objeto de cobrança judicial 2.2. Gerências
Corporativas da Audit - Patrimônio. Tendo em vista a apresentação dos relatórios
, J!te
auditoria relativos à área de Patrimônio, na reuniáo extrnordinária ocorrida em

d
~

\Ir

Ata da 10" Reunião Ordinária do Conselho Fiscal/2013

~,

2

111CORREIO(

I

24/10/2013, o Conselho Fiscal considera dispensável a apresentação do tema,
conforme programado. 2.3. Esclarecimentos sobre tributação de PIS/COFINS.
Tendo em vista não ter sido possível a presença dos Vice-Presidentes das áreas
Jurídica e Econômico-Financeira, em razão de outros compromissos profissionais, a
apresentação sobre o te;pa/fica .transferida para a r~união de novem?ro de 2013.
ENCERRAMENTO./~,,~!Jnals havendo a tratar, as onze horas fOI encerrada a
sessão, da qual eu,#
,Cristina Couto de Oliveira e Silva secretária da
reunião do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi
assinada pelos presentes.

tI/J

Manoel Joaquim de CarvaJ

Conselheiro Titulcfr
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