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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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
quadragésima segunda reunião ordinária deste exercício, presentes os VicePresidentes 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. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria
Executiva a ata da 41 a 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. Considerando a exposição pautada para esta reunião, o item 64 apresentação sobre os principais produtos e serviços da ECT - é considerado
concluído. 2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Indicação de
dirigentes da Correiospar - Relatório/PRESI nO033/2016. A Diretoria Executiva
APROVA: a) a indicação de José Aléssio de Freitas Dias para exercer o carg
de Diretor-Presidente da Correios Participações S/A; b) a indicação de Lucia
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Participações S/A. 2.2. VICE-PRESIDENTE
DE SERVIÇOS - 2.2.1.
Suspensão temporária de execução de multas em contratos mantidos com a
empresa National Presort L.P. (NPI) - Relatório/VISER nO 008/2016.
A Diretoria APROVA a suspensão temporária de execução (cobrança) das
multas aplicadas à empresa National Presort L.P., no âmbito dos Contratos
268/2014,422/2014 e 064/2015, até que se atinja o limite de 60% (sessenta por
cento) de execução do valor global de cada contrato. A Diretoria Executiva
RECOMENDA que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a Cecom
(Central de Compras - gestora administrativa dos contratos assinalados no
Relatório acima) - Viser, o Deaut (Departamento de Automação - gestor
operacional dos contratos assinalados no Relatório acima) - Vicor, o
Departamento Jurídico - Presi e o Departamento de Tributos - Vific, em
trabalho conjunto, estabeleçam solução definitiva para os pagamentos
contratuais pendentes a serem feitos à empresa National Presort L.P, resolvendo
efetivamente a questão, bem como classifica o assunto como informação de
ACESSO
RESTRITO. 3. COMUNICAÇÕES
- 3.1. PRESIDENTE
3.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração dos Correios Apresenta a Comunicação/PRESI nO054/2016, com cópia da ata do Conselho
de Administração dos Correios, referente à 8a reunião ordinária, realizada em
31/08/2016. 3.2. VICE-PRESIDENTE
DE FINANÇAS E CONTROLES
INTERNOS - 3.2.1. Crescimento das despesas com indenizações em relação as
receitas do segmento de encomendas: procedimento de risco - Convida o Chefe
da Central de Operações Financeiras - Vific/Ceofi/SP, João Carlos da Silva,
para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VIFIC
nO026/2016, com as informações comparativas entre os resultados financeiros
de receitas (serviços nacionais e internacionais) dos Correios em relação às
despesas executadas nas rubricas de indenizações relativas ao período de 2011 a
2016. A Diretoria Executiva DETERMINA que, até 1 de novembro próximo, o
sistema de concessão de indenizações e o processo de registro de extravio sejam
revistos, de tal forma que sejam bloqueadas automaticamente ocorrências como
as ora relatadas.
4. EXPOSIÇÕES
- 4.1. VICE-PRESIDENTES
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DE AGÊNCIAS - 4.1.1. Principais produtos e serviços dos Correios - Convida
os Chefes dos Departamentos de Marketing da Vipos, Vienc, Vilog e Virev,
Thiago Sardinha Lopes, Alex do Nascimento, Lemuel Costa e Silva e
Alessandra Ferrari Weber, respectivamente, para exporem sobre o assunto.
4.2. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA - 4.2.1. Parceria Estratégica em
Logística - Convida o Chefe do Departamento Estratégia do Negócio Vilog/Depen, Osório Carvalho Dias, para expor sobre o assunto. A Diretoria
Executiva classifica este assunto como CONFIDENCIAL. E, como nada mais
houvesse fk~~oi
encerrada a reunião, às vinte 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.

Guilherme Campos Júnior

Presidente
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