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Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 nona
reunião ordinária deste exerCÍcio, presentes os Vice-Presidentes Heli Siqueira
de Azevedo, Rodolfo Ramalho Catão, José Furian Filho e Fabiano de Cristo
Cabral Rodrigues Júnior. Ausente o Vice-Presidente Gerson Carrion de
Oliveira, em férias regulamentares. O PRESIDENTE declara aberta a sessão e
submete à Diretoria Executiva a ata da 28a 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. VICEPRESIDENTE DO NEGÓCIO POSTAL - 2.1.1. Implantação da modalidade
simples do serviço e-Carta - Relatório/VIPOS nO 007/2016. A Diretoria
Executiva APROVA a implantação da modalidade simples do serviço e-Carta e
respectivas tabelas de preços, conforme anexo 1, constante do mencionado
relatório. 3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Apresentação
de ata do Conselho de Administração dos Correios - Apresenta a
Comunicação/PRESI nO034/2016, cópia da ata do Conselho de Administração
dos Correios, referente à 6a reunião ordinária, realizada em 30/06/2016.
3.1.2. Notificação da ANS em decorrência de desconformidades econômicofinanceiras do Plano Postal Saúde - Apresenta a Comunicação/PRESI
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nO035/2016, com cópia da CTE PREI -225/2016 da Postal Saúde, solicitando,
as áreas envolvidas com o tema, que interajam e auxiliem a Postal Saúde, na
elaboração da resposta a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS com a
implementação das soluções que forem pertinentes. 3.2. VICE-PRESIDENTE
DE GESTÃO DE PESSOAS - 3.2.1. Prorrogação do Plano de Desligamento
Incentivado para Aposentados - PDIA até 31/10/2016. - Apresenta a
Comunicação/VIGEP nO008/2016, informando a Diretoria Executiva acerca da
prorrogação do Plano de Desligamento Incentivado para Aposentados - PDIA, a
partir de 01/08/2016, encerrando-se a nova vigência em 31/10/2016.
3.3. VICE-PRESIDÊNCIA
DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS,
RESPONDENDO PELA ÁREA O VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE
PESSOAS - 3.3.1. Plano de Racionalização de Despesas por Unidades de
Negócios e Corporativas - Convida o Chefe do Departamento de Orçamento e
Custos - Deorc/Vific, Jameson Reinaux da Cunha, para expor sobre o assunto.
A seguir apresenta a Comunicação/VIFIC nO014/2016, dando conhecimento a
Diretoria Executiva e para encaminhamento aos Conselhos de Administração e
Fiscal, dos resultados da execução do plano de racionalização de despesas junto
aos representantes das Vice-Presidências para o ciclo 2016, referentes ao
primeiro semestre do corrente exerCÍcio. 3.4. VICE-PRESIDENTE
DO
NEGÓCIO POSTAL - 3.4.1. Plano de Trabalho - Gestão de Endereços Apresenta a Comunicação/VIPOS nO003/2016, com as alterações efetuadas no
Plano de Trabalho da ação estratégica "Desenvolver e implementar soluções
para a gestão de endereços", decorrentes dos trabalhos desenvolvidos pelo
Grupo de Trabalho designado pela PRTNIPOS-131/2016.
3.5. VICEPRESIDENTE DE LOGÍSTICA - 3.5.1. Prestação de Contas da Ação
Estratégica "Rio 2016" - Apresenta a Comunicação/VILOG nO006/2016, com a
prestação de contas da Ação Estratégica "Rio 2016". 3.6. VICE-.
PRESIDENTE
DE ENCOMENDAS - 3.6.1. Alterações das regras de
tentativas de entrega, indenização por atraso e limite de declaração de valor dos
serviços de encomendas - Apresenta a Comunicação/VIENC nO 005/2016,
informando a Diretoria Executiva, as novas regras para as tentativas de entrega,
limite de declaração de valor e ao tratamento dado às entregas com atraso para
os serviços de encomendas. 4. EXPOSIÇÃO - 4.1. VICE-PRESIDENTE DO
NEGÓCIO POSTAL - 4.1.1. Locação de Imóvel para o CTC e CTE Recife -
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convida o empregado Adernar Batista de Morais Neto, da equipe técnica/Vipos,
para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva aprova a proposta de
contigência apresentada em razão da rescisão de contrato relativo à locação de
imóvel sob medida (BTS) para Recife/PE, estabelecendo que seja dada
continuidade às ações de locação convencional de imóvel para mudança de
endereço do CTC Recife, bem como aprova a permanência do CTE Recife no
imóvel atual de propriedade dos Correios, onde será realizada a atualização do
sistema de tratamento de encomendas daquela unidade operacional.
E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis horas
e cinco minutos, da qual eu, ~
, Cristiane de Souza Costa, secretária
substituta das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta Ata que, depois de
lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

Guilherme Campos Júnior
Presidente
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