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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5
DIRETORIA EXECUTIVA
ATA DA 31" REUNIÃO ORDINÁRIA/2014
Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às quinze
horas e vinte minutos, no sétimo 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 Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da trigésima
primeira reunião ordinária deste exerCÍcio, presentes os Vice-Presidentes Célia
Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino,
Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Cleucio Santos Nunes e Maria da Glória
Guimarães dos Santos. Ausente o Vice-Presidente José Furian Filho, em viagem a
serviço no exterior. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria
Executiva a ata da 30a reunião ordinária do exerCÍcio de 2014, a qual é
APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da
pauta de assuntos. 1. MATÉRIAS - 1.1. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICOFINANCEIRO - 1.1.1. Custos incrementais como referência para precificação de
produtos concorrenciais - Relatório!VIEFI na 011/2014. A Diretoria Executiva
APROVA0 teste piloto do uso da metodologia dos custos incrementais como
referência para precificação de novos produtos concorrenciais de logística e
atendimento, conforme proposta de modelagem do item 3.3. A Diretoria Executiva
RECOMENDA que seja feita comunicação sobre este tema ao Conselho de
Administração. 1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 1.2.1. Critérios para a concessão do benefício da assistência jurídica para
empregados, ex-empregados e demais legitimados, conforme ~1° do art.46 do
estatuto dos Correios - Decreto na 8016/2013 - Relatório!VIGEP na 022/2014.
A Diretoria Executiva APROVA os critérios a serem utilizados na concessão do
benefício de assistência jurídica em favor de empregados e ex-empregados
e demais legitimados, nos termos do ~1° do artigo 46 do Estatuto dos
Correios, aprovado pelo Decreto na 8016/2013. 2. COMUNICAÇÕES 2.1. VICE-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO - 2.1.1. Cotas de transporte
administrativo e de hospedagem para o ano de 2014 - Apresenta a
Comunicação!VIP AD na 006/2014, dando conhecimento da meta de redução de
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consonância com o Projeto Melhoria da Gestão para redução de despesas.
2.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 2.2.1. Oportunidades de negócios
com a utilizacão da rede de atendimento - segmento conveniência - Apresenta a
Comunicação(VINEG na 003/2014, informando sobre o estágio das parcerias
estratégicas objetivando a otimização e rentabilização da rede de atendimento dos
Correios. Tendo em vista o tema ter sido abordado pelo Conselho de
Administração na 2a reunião ordinária de 2014, a Diretoria Executiva
RECOMENDA que a presente comunicação seja levada ao conhecimento daquele
colegiado. Para completa abordagem do assunto, a Vice-Presidência de Logística
deve também apresentar à Diretoria Executiva relato sobre o estágio das iniciativas
de negócios voltadas para a otimização e rentabilização da rede de atendimento
coordenadas por aquela área. 3. ASSUNTOS GERAIS. 3.1. PRESIDENTE 3.1.1. Regimento interno de comitês. Ao debater aspectos do regimento interno do
Comitê de Avaliação das Contratações de Suporte-CACS, a Diretoria Executiva
ESTABELECE que o DPLAN seja acionado para apresentar proposta de
aprimoramento da estrutura dos regimentos internos dos comitês que contam com
a participação dos membros deste colegiado, notadamente no que diz respeito a
quórum mínimo, substituições de membros ause tes, votações e participação não
presencial. E, como nada mais houvesse a r t,
. encerrada a reunião, às
dezesseis horas e trinta 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.
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