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ATADA 11 a REUNIÃO ORDINÁRIA/2015

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às
quinze horas, sob a presidência do Vice-Presidente de Gestão de Pessoas no
exerCÍcio da Presidência, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, reuniu-se a Diretoria
Executiva dos Correios, por vídeo-conferência, com a presença no vigésimo
nono andar da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, situada na Avenida
Presidente Vargas 2077, Rio de Janeiro/RJ, dos Vice-Presidentes Célia Corrêa,
Morgana Cristina Santos, Cleucio Santos Nunes e José Furian Filho e, 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, do Presidente em exerCÍcio Nelson Luiz Oliveira de Freitas e
dos Vice-Presidentes Luis Mario Lepka e Antonio Luiz Fuschino, para a
realização da décima primeira reunião ordinária deste exerCÍcio. Ausentes o
Presidente Wagner Pinheiro de Oliveira e a Vice-Presidenta Maria da Glória
Guimarães dos Santos, em viagem de serviço ao exterior. O Presidente em
exerCÍcio declara aberta a dessão e submete à Diretoria Executiva a ata da
lQ3 reunião ordinária do exercício de 2015, a qual é APROVADA, passando-se,
a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos.
1. MATÉRIAS - 1.1. VICE-PRESIDENT A DE ADMINISTRAÇÃO
1.1.1. Ativo Imobilizado - aprovação das novas regras para definição de vida
útil econômica, custo atribuído e valor residual - RelatóriolVIPAD nO003/2015.
A Diretoria Executiva APROVA as novas regras para a definição de vida útil
econômica, do valor residual dos bens móveis, imóveis e intangíveis e
in or 0es para geração do custo atribuído constantes dos laudos de avaliação
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de imóveis de propriedade dos Correios. 1.2. VICE-PRESIDENTE
DE
LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 1.2.1. Recomendações do GT/PRT/pRESI067/2014 - RelatórioNILOG nO002/2015. O relatório é RETIRADO pela VicePresidência de Logística e Encomendas, para ajustes. 2. COMUNICAÇÕES 2.1. VICE-PRESIDENTA
DE ADMINISTRAÇÃO - 2.1.1. Atas do Comitê
Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin Apresenta a ComunicaçãoNIPAD nO003/2015, com cópia das atas referentes
às la, 2a, 3a, 4a e sa reuniões ordinárias do Comitê Estratégico de Avaliação
e Monitoramento de Investimentos - Comin-2015. A Diretoria Executiva
classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. 2.1.2.
Alienação de veÍCulos e política imobiliária - Apresenta a ComunicaçãoNIPAD
nO 004/2015, informando os resultados alcançados com o Plano de
Desfazimento de Bens Móveis Inservíveis, bem como das providências
para elaboração da política imobiliária, para fins de atendimento a solicitações
feitas pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal. A Diretoria
Executiva RECOMENDA a apresentação das presentes informações aos
mencionados colegiados. 2.2. VICE-PRESIDENTE
DE GESTÃO DE
PESSOAS - 2.2.1. Parecer atuarial - análise da avaliação atuarial CVM ComunicaçãoNIGEP-002/2015,
com o Parecer Atuarial - PAT 001/2015,
elaborado pela Postal Saúde, tendo em vista a análise preliminar efetuada nos
resultados finais da Avaliação Atuarial, realizada por consultoria externa
contratada pelos Correios, em atenção ao comando da Deliberação CVM
695/2012. 3. ASSUNTOS
GERAIS
3.1. VICE- PRESIDENTE
LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 3.1.1. Força tarefa Rio 2016 - A Diretoria
Executiva RETIFICA a deliberação registrada na 7a reunião ordinária, em
24/02/2015, como segue: "Adicionalmente à decisão tomada na 6u reunião
ordinária de 2015, que reconheceu a força tarefa Rio 2016 como órgão
administrativo na estrutura formal, competente para adoção das medidas
formais administrativas de contratação, a Diretoria Executiva ESTABELECE,
de forma excepcional ao MANLIC Mód. 1- Capo 2, que a Gestão Operacional
dos contratos relativos às operações das Olimpíadas seja realizada pela FT Rio
2016, e que as CAPEAs - Comissões de Avaliação do Planejamento e Execução
Administrativa de cada área atuem na aprovação das demandas de contratação
e no apoio da mencionada força tarefa, devendo ser acionadas pela FT, de
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foi en~}ja
reunião, às dezessete 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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