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ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016

No primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às quinze
horas e dez 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 Giovanni Correa Queiroz, para a realização
da oitava reunião ordinária deste exerCÍcio, presentes os Vice-presidentes Heli
Siqueira de Azevedo, Swedenberger do Nascimento Barbosa, Andrea Almeida
Mendonça, Rodolfo Ramalho Catão, José Furian Filho, Fabiano de Cristo
Cabral Rodrigues Júnior e Ney Jorge Campello. Ainda estiveram presentes,
como convidados, Janio Cezar Luiz Pohren, Chefe de Gabinete da Presidência,
Marcelo

de

Araujo

Rodrigues,

Superintendente

Executivo

de

Gestão

Estratégica, e José Barreto de Arruda Neto, Superintendente Executivo Jurídico,
conforme

Manorg 2/10, subitem 9.6.1 - regimento

interno da Diretoria

Executiva. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva
a ata da 7a 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 sub item

9.7.1 do regimento interno da Diretoria Executiva, o Presidente apresenta as
recomendações feitas pelo colegiado, pendentes de atendimento até esta data.
2. MATÉRIAS

- 2.1. PRESIDENTE

- 2.1.1. Reclassificação

de ações

estratégicas e setoriais - Relatório/pRESI nO 007/2016. A Diretoria Executiv~
APROVA: a) que as ações setoriais "Desenvolver e implantar soluções de
,/

informações
~recIassificadas

para

gestão

de endereços"

e "Implantar

MVNO"

sejam

como ações estratégicas; e b) que a ação seto ial "Re~odelar ~ .

,

.
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C~Correlos--------------------redimensionar a atual plataforma de produção" tenha como área responsável a
Vice-Presidência

do Negócio Postal - Vipos. Adicionalmente,

a Diretoria

Executiva ALTERA a área responsável pela ação estratégica

"Transporte

Aéreo", passando tal atribuição da Vice-presidência de Serviços para a Vicepresidência de Encomendas. Quanto à proposta de transferência da coordenação
das ações estratégicas "Logística Integrada", "Novo Banco Postal", "Serviços
Postais Eletrônicos",

"Transporte

Aéreo" para a CorreiosPar, a Diretoria

Executiva DELIBERA por retornar ao exame da matéria no prazo de 15 dias,
mediante instrução da área Jurídica. 2.1.2. Alteração na Diretoria Executiva da
Postal Saúde - Relatório/PRESI nO008/2016. A Diretoria Executiva APROVA:
a) a destituição, a pedido, de Telmo Castrillon de Macedo do cargo de Diretor
Administrativo- Financeiro da Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos
Empregados dos Correios; e b) a designação de Rodrigo Melo Nogueira para o
cargo de Diretor Administrativo-Financeiro

da Postal Saúde - Caixa de

Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios. 2.2. VICE-PRESIDÊNCIA
DE FINANÇAS E CONTROLES
Vice-Presidente

Corporativo

INTERNOS,

pela área o

- 2.2.1. Retorno de pedido de vista - Políticas de

Controles Internos - RelatórioNIFIC
APROVA

respondendo

nO 004/2015. A Diretoria Executiva

as Políticas e Diretrizes de Controles Internos para o grupo

econômico Correios, conforme disposto no item IH do mencionado relatório, a
serem incluídas no Módulo 1, Capítulo 2, do Mancin, e DELIBERA pelo seu
encaminhamento ao Conselho de Administração, para conhecimento; e b) a
alteração da finalidade do Mancin, constante do Módulo 1, Capítulo 1,
conforme

descrito

PRESIDENTE

no item

IH do mencionado

relatório.

2.3.

VICE-

DO NEGÓCIO POSTAL - 2.3.1. Arredondamento dos preços

do Serviço de Impressos - Relatório/VIPOS nO002/2016. A Diretoria Executiva
APROVA o arredondamento da tabela de preços do serviço Impresso Normal e
Impresso Urgente, de forma a apresentar valores com múltiplos de R$ 0,05~
conforme anexo 1 do mencionado relatório. 2.3.2. Revisão da política d
descontos do FAC - Franqueamento Autorizado de Cartas - RelatórioNIPOS
nO003/2016. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho

f:de

Administração da revisão :a,~lítica

de descontos do FAC - Franque
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~Correlos --------------------Autorizado

Cartas,

conforme

3. COMUNICAÇÕES
CONTROLES

anexo

1

do

mencionado

- 3.1. VICE-PRESIDÊNCIA

INTERNOS,

Corporativo

- 3.1.1.

regularização

do cadastro

respondendo

Obrigações
fiscal

relatório.

DE FINANÇAS

E

pela área o Vice-presidente

tributárias

acessórias

dos Correios

- depuração

- convida

o Chefe

e
do

Departamento de Tributos - Detri/Vific, Ricardo Luiz de Souza e Silva, e o
Gerente Corporativo de Tributos Federais - Gtfe/DetriNific,

Milton Lucas

Mendes, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a ComunicaçãoNIFIC
nO 002/2016, com o relatório final da força-tarefa criada para depuração e
regularização do cadastro fiscal dos Correios, como decorrência das ações
relacionadas às obrigações tributárias acessórias. 3.2. VICE-PRESIDENTE
DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO - 3.2.1. Plano especial de ações otimização da rede de varejo - Apresenta a Comunicação/VIREV nO001/2016,
sobre o processo de implantação do plano especial de ações - otimização da
rede de varejo. Tendo em vista a necessidade de avaliação mais rigorosa pelas
áreas das ações de apoio, imprescindíveis ao processo de implantação, a data
inicialmente prevista - 07/03/2016 - fica temporariamente suspensa. As vicepresidências
considerações

envolvidas
à

deverão,

Vice-Presidência

no prazo
da

de sete

Rede

de

dias,

enviar

Agências

e

suas

Varejo.

4. EXPOSIÇÕES - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Metas de receita e despesa-..:2016 e plano de ações - Em decorrência

da decisão do Conselho de

Administração, em sua 2a reunião ordinária de 2016, que recomendou que o
programa de metas da Direx - 2016 retornasse para debate no âmbito da
Diretoria Executiva, o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico Dplan, Paulo Machado Belém Filho e o coordenador geral do Comitê da
Melhoria de Gestão dos Correios - Comeg, Máximo Joaquim Calvo Villar
Junior, expõem sobre as metas de receita e despesa para 2016. A apreciação da
matéria é interrompida, devendo ter continuidade na próxima reunião deste
colegiado, com os ajustes sugeridos nesta ocasião. Com relação à despesa de
pessoal, como medida voltada para sua redução, a Diretoria
f\ ZIBERA
~

[
~

Executiva

pela suspensão da realização de horas extras, a partir de 15 de

•••arço próximo. A e~cUção de serviço extraordiuário someute deve se dar
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C~Correlos---------------------caráter excepcional, em situações devidamente justificadas e autorizadas pelos
respectivos gerentes de macrorregiões ou Chefes de Departamento, para a área
corporativa, com o acompanhamento pelas Vice-Presidências correspondentes.
E, como n~.

ais.houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às vinte horas, da

qual eu,

, Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da

Diretoria

xecutiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por

todos os presentes assinada.

...•.
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