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Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às quatorze horas
e quinze minutos, no décimo nono andar do Edificio Sede da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, 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. 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 - março/20 13.
O Conselho Fiscal tomou conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades
de licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês
de março de 2013. O Conselho Fiscal reitera as solicitações registradas na ata da 13
reunião ordinária de 2013, ainda não contempladas, a saber: "c) que a coluna
"justificativa" indique não o detalhamento do objeto da contratação, coriforme
atualmente se apresenta na maior parte dos casos, mas sim informações que
justifiquem de maneira mais qualificada as contratações por dispensa ou
inexigibilidade de licitação; d) que a Administração aponte a conexão das ações de
patrocínio com a estratégia de longo prazo da Empresa; e e) que as contratações
emergenciais sejam analisadas e que sejam apresentadas explicações sobre o
motivo de não ter havido planejamento para a referida contratação". 1.2. Fluxo de
caixa. O Conselho Fiscal toma conhecimento do demonstrativo do fluxo de caixa mar~o/2013. 1.3. Atas da Diretoria Executiva da ECT, do Conselho de
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clencia das atas da Diretoria Executiva da ECT (8a a 14a12013 ordinária e 2a
extraordinária), do Conselho de Administração da ECT (3aI2013 ordinária e
2a12013 extraordinária) e do Conselho Fiscal do Postalis (343a ordinária e 27a
extraordinária). A respeito da ata da lOa reunião ordinária da Diretoria Executiva, o
Conselheiro Manoel solicita a apresentação da comprovação da participação
paritária no equacionamento do déficit técnico do Plano de Beneficio Definido PBD Saldado. 1.4. Demonstrações econômico-financeiras do mês de março/2013.
A convite do Conselho Fiscal, Hudson Alves da Silva, da equipe da VicePresidência Econômico-Financeira, aborda os principais pontos relativos aos
resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de março de
2013. 1.5. Relatório de Avaliação Empresarial - março/2013. O Conselho Fiscal
toma conhecimento do mencionado relatório. 2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1.
Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho Fiscal: a) quadro
demonstrativo das recomendações e decisões. O Conselho Fiscal convida Maria
Alice Cornetione e Milvon Lopes dos Santos, representantes da Audit, para expor
sobre o assunto, tomando conhecimento do mencionado demonstrativo. Nesta
oportunidade, o Presidente do Conselho Fiscal registra o recebimento da Carta
00755/20 13-AUDIT, com informações prestadas pela Audit sobre o Acórdão nO
3449/2012-TCU
Plenário - Contratação de mão de obra temporária.
Adicionalmente, os profissionais da Audit informam que, no corrente mês, teve
início auditoria do TCU sobre esse tema. O Conselho Fiscal renova sua solicitação,
no sentido de ser mantido informado sobre o andamento desse processo. Acerca das
oportunidades de aprimoramento detectadas no Relatório de auditoria nO
1009/2012, quantificadas no mencionado expediente, o Colegiado solicita a
apresentação qualitativa de tais informações. b) Informações sobre o Plano de
Beneficio Saldado - PBD Postalis. O Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.
085912013 - VIGEP, com as informações solicitadas pelo Colegiado na 1areunião
ordinária de 2013, sobre os impactos gerados no plano de custeio do Plano de
Beneficio Definido Saldado, decorrentes da mudança da meta atuarial e da tábua de
mortalidade AT-1983 para AT-2000. c) Parecer n° 1589/20 12/LBC/CGNS/
CONJUR - MC/AGU. O Conselho Fiscal registra o recebimento do Parecer n°
1589/2012/LBC/CGNS/ CONJUR - MC/AGU, acerca da possibilidade de a ECT
firmar parcerias estratégicas com empresas privadas, e agenda para a reunião de
junho/2013 a apresentação da Vice-Presidência Jurídica sobre o tema. 2.2. Certidão
Negativa de Débitos. O Conselho Fiscal solicita o fornecimento de certidões
, negativas de débitos nas esferas federal e estaduais. 2.3. Processo de contratação da
~
auditoria independente - exercício 2013. O Conselho Fiscal solicita informação
acercado andamento do processo de contratação da auditoria independente para
.
avaliação das demonstrações financeiras de 2013. 2.4. Créditos a receber. O
~
Conselho Fiscal solicita ser informado do histórico de créditos a receber, nos
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últimos 12 meses, bem como das providências para recebimento de tais valores.
2.5. Despesas com pessoal. O Conselho Fiscal reitera a solicitação, feita na 23
reunião ordinária deste exercício, de envio de demonstrativo da evolução histórica
das despesas com pessoal, discriminadas conforme vinculação à execução de
atividades-fim e atividades-meio, bem como dos percentuais de gasto com pessoal
sobre o total das despesas, relacionando-os à evolução da produtividade por
empregado. ENCERRAMENTO. Nada mais have~d a !ra. r, às dezesseis horas e
trinta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu,
/1
, Cristina Couto de
Oliveira e Silva, secretária das reuniões do Conse o Fiscal, lavrei a presente ata,
que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.
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Manoel Joaquim de carvalh~. i1ho

Conselheiro Titul~.
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