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Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às
quinze horas e quarenta minutos, 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 quadragésima quinta reunião ordinária deste
exercício, presentes os Vice-Presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Francisco
Arsênio de Mello Esquef, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira,
Paulo Roberto Cordeiro, Henrique Pereira Dourado, José Furian Filho, Darlene
Pereira e Cristiano Barata Morbach. Ainda estiveram presentes Gustavo
Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico, à luz do disposto no
subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva, e o Assessor
Especial Guilherme Henriques de Araújo, a convite do Presidente dos Correios.
O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da
44a 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 DEPENDÊNCIAS - 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. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.1.1. Alteração no
Regulamento do Plano Postalprev - Relatório/VIGEP nO023/2016. A Diretoria
Executiva APROVA: a) a alteração nos Artigos 26 e 28 do Regulamento do
Plano
Postalprev,
conforme
anexo
do
mencionado
relatório;
b) o
caminhamento da proposta para o Conselho de Administração para
apr ação e posterior envio ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
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Comunicações, que a submeterá à avaliação e aprovação da Secretaria de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 2.1.2. Retificação do texto que
indica a decisão consignada na ata da 41 a Redir 2016, referente ao
Relatório/VICOR-003/2016
- RelatórioNIGEP
na 024/2016. A Diretoria
Executiva APROVA a retificação do texto que indica a decisão consignada na
ata da 41 a reunião ordinária da Diretoria Executiva, de 19/10/2016,
especificamente no item relacionado ao Relatório/VICOR-003/2016, que tratou
da concessão de uso onerosa de espaços, em imóveis dos Correios, à Postal
Saúde, em razão da inviabilidade técnico-operacional
para o efetivo
cumprimento nos termos em que a decisão foi registrada, como segue:
de "...A Diretoria Executiva DETERMINA que todas as instalações da Postal
Saúde migrem para imóveis dos Correios até o final de 2016 ... ";
para "...A Diretoria Executiva DETERMINA que, havendo condições técnicas e
operacionais, bem como viabilidade econômico-jinanceira, ainda em 2016, as
instalações da Postal Saúde comecem a ser transferidas para imóveis dos
Correios. A Postal Saúde deverá apresentar a programação para viabilizar
essas mudanças, cujo prazo de conclusão não deverá ultrapassar o ano de
2017 ... ".3. COMUNICAÇÕES - 3.1. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS
E CONTROLES INTERNOS - 3.1.1. Faturas encaminhadas para cobrança
judicial - Convida o empregado Fernando Miranda de Oliveira, da equipe
técnica da Vific, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a
ComunicaçãoNIFIC
na 027/2016, atendendo à solicitação do colegiado
registrada na ata da 40'1 reunião ordinária da Diretoria Executiva, com o
levantamento dos clientes inadimplentes, passíveis de cobrança judicial e
também daqueles que já estão sendo cobrados judicialmente, com os
respectivos valores nominais. A Diretoria Executiva determina que o
Superintendente Executivo Jurídico apresente solução de encaminhamento
processo relativo ao cliente FNDE até 24 de novembro próximo. 3.2. VICEPRESIDENTE DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO - 3.2.1. Banco Postal
- resultado do processo de seleção - Apresenta a Comunicação/VIREV
na 010/2016, dando conhecimento à Diretoria Executiva dos resultados do
Edital de Seleção Pública n.O 01/2016, publicado no Diário Oficial da União,
Folha de São Paulo e jornal O Globo, em 06/10/2016, referente ao processo de
s le - de instituição parceira do Banco Postal. Em função dos aspectos
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estratégicos relacionados a esta comunicação e seus impactos junto ao mercado,
a Diretoria Executiva classifica esse documento como informação de ACESSO
RESTRITO. 4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Resultado
da avaliação da gestão organizacional - Informa que a avaliadora da Fundação
Nacional da Qualidade - FNQ, Ivana Rodrigues da Silva expôs o resultado da
avaliação da gestão organizacional aos membrQs d Diretoria Executiva em
16/11/2016. E, como nada mais houvesse a tratar f
cerr da- a reunião, às
dezesseis horas e quinze 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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