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Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quinze
horas, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A,
Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a
Presidência de Guilherme Campos Júnior, para a realização da vigésima quarta
reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-presidentes Heli Siqueira de
Azevedo, Gerson Carrion de Oliveira, Rodolfo Ramalho Catão, José Furian
Filho, Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior e Ney Jorge Campello.
Ausente a Vice-presidente Andrea Almeida Mendonça. O Presidente declara
aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 23a reunião ordinária
do exercício de 2016, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame
dos demais itens constantes da pauta de assuntos. 1. ACOMPANHAMENTO
DE PENDÊNCIAS - Conforme subitem 9.7.1 do regimento interno da
Diretoria Executiva, o Presidente apresenta o quadro de acompanhamento das
recomendações feitas pelo colegiado. 2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE 2.1.1. Concessão de férias ao Vice-presidente de Logística - 2° período Relatório/PRESI nO023/2016. A Diretoria Executiva APROVA a concessão de
férias regulamentares ao Vice-presidente de Logística, José Furian Filho,
matrícula 8.010.852-0, com o segundo período de fruição de 11/07 a
25/07/2016 (15 dias). A Diretoria Executiva APROVA a indicação do Vicepresidente do Negócio Postal, Rodolfo Ramalho Catão, para responder pela
Vilog durante as férias de seu titular. 2.2. VICE-PRESIDENTE DE
LOGÍSTICA - 2.2.1. Aprovar o preço mínimo para a renovação do contrato nO
9912278989, referente serviços de logística integrada para o cliente Secretaria
Municipal de Educação (SMED), sem aplicação do custo indireto (FCI) Relatório/VILOG nO 009/2016. A Diretoria Executiva APROVA, em car'ter
excepcional, tendo em vista a motivação de urgência apresentad pelo
epresidente Furian e funtamentada em seu relatório, o preço mí .
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renovação do contrato nO9912278989, referente operação de logística integrada
para o cliente SMED, sem a aplicação de custos indiretos, conforme quadro
constante do mencionado relatório. 2.3. VICE-PRESIDENTE DA REDE DE
AGÊNCIAS E VAREJO - 2.3.1. Políticas e diretrizes para instalação de
caixas de coleta (Mancat - Módulo 1 - Capítulo 2 - Anexo 9) Relatório/VIREV nO009/2016. A Diretoria Executiva APROVA as alterações
nas políticas e diretrizes para instalação de caixas de coleta apresentadas no
anexo 1 do mencionado relatório. 3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE
- 3.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração dos Correios Apresenta a Comunicação/PRESI nO027/2016, com cópia da ata do Conselho
de Administração dos Correios, referente à 5a reunião ordinária, realizada em
25/05/2016. 3.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES
INTERNOS - 3.2.1. Demonstrações econômico-financeiras - maio/2016 Convida a Chefe do Departamento de Contabilidade - Decon, Vanessa Sandri
Barbosa, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nO 009/2016, com as
demonstrações econômico-financeiras de maio de 2016, para conhecimento da
Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e
Fiscal. 3.2.2. Execução do Programa de Dispêndio Globais (PDG) e do
orçamento de investimento - maio/2016 - Convida Jameson Reinaux da Cunha,
chefe do Departamento de Orçamento e Custos - Deorc/Vific, para expor sobre
a Comunicação/VIFIC nO 010/2016, informando à Diretoria Executiva da
execução orçamentária do programa de dispêndios globais e orçamento de
investimento referente ao mês de maio de 2016. 3.2.3. Autorização de reajuste
tarifário para os serviços postais e telegráficos
Apresenta
a
Comunicação/VIFIC nO011/2016, informando que no Diário Oficial União, de
20 de junho de 2016, foi publicada a Portaria nO202, de 17 de junho de 2016,
do Ministério da Fazenda, concedendo reajuste das tarifas dos serviços postais e
telegráficos, nacionais e internacionais, prestados exclusivamente pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 3.3. VICE-PRESIDENTE DE
LOGÍSTICA - 3.3.1. Prestação de Contas - FT Rio 2016 - Apresenta a
Comunicação/VILOG nO005/2016, dando conhecimento à Diretoria Executiva
da prestação de contas mensal dos gastos realizados e de custos incrementais da
força tarefa Rio 2016, conforme quadro constante da mencionada comunicação.
4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Sistema de
Rastreamento de Objetos - SRO - DETERMINA que as Vice-presidências
Negócio Postal e de Encomendas adotem providências para realização
mutirão, visando regularizar as pendências de lançamento no Sistem
Rastreamento de Objetos - SRO. 4.2. VICE-PRESIDENTE ~
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AGÊNCIAS E VAREJO. 4.2.1. Substituição nas férias do Vice-presidente da
Rede de Agências e Varejo - A Diretoria Executiva APROVA a indicação do
Vice-presidente de Finanças e Controles Internos, Gerson Carrion de Oliveira,
para responder pelas áreas sob a coordenação da Virev, durante as férias de seu
titular, de 27/06 a 16/07/2016. E, como nada mais houvesse a tratar, foi
encerrada a reunião, às dezessete horas e cinquenta minutos, da qual eu,
, Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da Diretoria
Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os
presentes assinada.

Guilherme Campos Júnio
Presidente
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