
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC

ATA DA 20a. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS VINTE DIAS DO MES DE
AGOSTO. DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE. AS DEZ HORAS, NO SCS QUADRA 08
BLOCO B 50 - 1o SUBSOLO. ED SUPER CENTER VENANCIO 2000. BRASÍLIA/DF. CEP
70.333-900, NA FORMA ABAIXO:

O Conselho Fiscal da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, convocado na forma do artigo
21, § 2o do Estatuto da Empresa, aprovado pelo Decreto n° 6.689, de 11 de dezembro de
2008, publicado no DOU de 11 de dezembro de 2008, achando-se presentes os
Conselheiros, MIGUEL RAGONE DE MATTOS, HO YIU CHENG, OLÍMPIO ANTÔNIO
BRASIL CRUZ, ANTÔNIO FÚCIO DE MENDONÇA NETO, Auditor Chefe da EBC. e, como
ouvinte, a Membro Suplente, REGINA SILVÉRIO, para atender a seguinte pauta: I -
Demonstrações Financeiras do 2o trimestre de 2014; II - Relatório de Aquisições e
Contratações da EBC -janeiro, fevereiro e março 2014; III - Relatórios de Auditoria Interna;
IV - Execução Orçamentária do 2° trimestre de 2014: V - Outros Assuntos. No início da
reunião a Membro Suplente, Regina Silvério, se apresentou e informou que iria assistir a
reunião para se inteirar dos assuntos que estão sendo tratados. Em seguida foi abordado o
primeiro assunto da Pauta, as demonstrações financeiras do 2o trimestre de 2014, o
Conselho solicitou esclarecimento do aumento nas receitas financeiras de RS 2 milhões
para RS 13 milhões. O Auditor Chefe informou que o aumento se deve aos rendimentos das
aplicações dos recursos oriundos da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública -
CRFP. A empresa recebeu R$ 696,7 milhões de Subvenções do Tesouro Nacional no
período, sendo RS 488,9 milhões referem-se à CRFP, repassados somente para aplicação
financeira, uma vez que não há dotação orçamentária para todo o montante; RS 196,5
milhões foram disponibilizados para pagamento de Despesas Correntes; e RS 11,3 milhões
foram realizados com investimentos. O lucro apresentado no 1o semestre de 2014 é de RS
511,4 milhões, que tem em sua composição o valor de RS 488,9 milhões referentes aos
repasses de CRFP. Esse valor, segundo a empresa, será diferido do resultado do exercício
com a conseqüente redução do lucro na mesma importância. Aplicando-se a rotina,
macrofunção/SlAFI 02.03.18, ao término deste semestre, o lucro seria de RS 22,5 milhões.
Destacam-se na formação desse resultado as subvenções governamentais realizadas com
investimentos no valor de R$ 11,3 milhões e os rendimentos auferidos com aplicações
financeiras no valor de RS 13,7 milhões. O Conselho solicitou esclarecimentos também
sobre o aumento de despesas gerais de 5,28% enquanto as receitas operacionais líquida
reduziram 3,69% em relação ao mesmo período do exercício anterior na Demonstração de
Resultado do período. Houve um aumento nas despesas com material de consumo de
504,49% decorrente da baixa de bens inserviveis do almoxarifado; aumento nas despesas
com pessoal de 22,47% devido ao crescimento médio do número de empregados e da
correção de 6,39% decorrente do Acordo Coletivo de Trabalho; e aumento nos Serviços de
Terceiros de 22,57%, devido à repactuação de contratos e de novos contratos de
terceirização de mão-de-obra. O Conselho solicitou demonstrativo da evolução das
despesas com pessoal a partir do exercício de 2012, contemplando as despesas com
pessoal que compõem o Custo de Serviços Prestados e as despesas com pessoal
pertencentes a Outras Despesas Operacionais. Com relação ao Balanço Patrimonial,
registra-se que o valor de RS 25,0 milhões no Adiantamentos Concedidos contempla o
lançamento equivocado referente ao valor total do contrato com a empresa Equip Sport
Promotion & Eventos, sendo o valor indevido de RS 9.228.513,31 estornado a Reversão de
Outras Despesas no Demonstrativo de Resultado do 2o trimestre de 2014. Houve um
crescimento expressivo nos depósitos realizados para recorrer a decisões judiciais que
passou de RS 969 mil em dez/2013 para RS 2.949 mil em junho/2014. O aumento de RS 12
milhões em Concessão de Direito de Uso refere-se às aquisições e/ou contratações de
serviços e produções de programas audiovisuais neste ano, uma vez que esta conta registra
o valor de aquisição. Em seguida o Conselho solicitou informações da contratação de
empresa para selecionar estagiários, registrado na Ata da 75a reunião do CONSAD. O ..




