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Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, às quinze horas
e trinta minutos, no décimo nono andar do Edificio Sede da ECl - Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto
Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da
ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da
vigésima sexta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes
José Eduardo Xavier, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, José
Furian Filho, Antonio Luiz Fuschino, Lany Manoel Medeiros de Almeida,
Jefferson Carlos Caros Guedes e Maria da Glória Guimarães dos Santos.
O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da
25a reunião ordinária do exercício de 2012, a qual é APROVADA, passando-se,
a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos.
1. MATERIAS - 1.1. PRESIDENTE
- l.U. Criação do Comitê d"
Coordenacão das AcÕes Comemorativas - Correios 3SQ Anos - CCAC Relatório/PRESI n° 032/2012. A Direloria Executiva APROVA a criação do
Comitê de Coordenação das Ações Comemorativas - Correios 350 Anos CCAC, vinculado à Presidência, com a consequente implantação do regimento
interno constante do Anexo 5 do mencionado relatório. 1.1.2. Criacão dQ
Comitê de Assessoramento Parlamentar - ASPAR - Relatório/PRESl
n° 03312012. A Diretoria Executiva APROVA: 1. a criação do Comitê de
Assessoramento Parlamentar - ASP AR, vinculado ao Gabinete da PresidênciaGAPRE, com a consequente aprovação do Manorg 23/23; 2. a alteração da
função e das atribuições do Departamento de Relações Institucionais - DERIN,
com a consequente aprovação do Manorg 2/1. 1.1.3. Retificacão das férias dQ
Vice-Presidente Jurídico - 1° periodQ - Relatório/PRESl nO 034/2012.
A Diretoria Executiva APROVA a retificação das férias regulamentares a serem
concedidas ao Vice-Presidente Jurídico, Jefferson Carlos Carús Guedes,
matrícula 1.001.117-0, com fruição de 02 a 11/07/2012 para OfiO? a 14/0712012
(lO dias), referentes ao 1° período. 1.1.4. Jndicacão de' candidatos para
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A Diretoria Executiva APROVA0
encaminhamento ao Conselho de
Administração, com o parecer favorável da Diretoria Executiva, da lista tríplice
de candidatos com vistas à designação do titular da Auditoria Interna, como
segue: Agnaldo Nunes da Silva, Ariovaldo Aparecido da Câmara e José Luis
Serafini 8011. 1.2. VICE~PRESIDENTE
DE GESTÃO DE PESSOAS 1.2.1.
- RelatóriolVIGEP n° 017/2012. A Diretoria
Executiva APROVA: a) os valores de Diferencial de Mercado, conforme Anexo
1 do mencionado relatório, com vigência de 01/07/2012 a 31112/2012, inclusive
para aqueles que estejam lotados em área diversa da área técnica a que se
vinculam as atribuições do cargo/especialidade, desde que, nesta situação,
atuem no desempenho
efetivo das atribuições
previstas
para o
cargo/especialidade, com a validação da área técnica (Gerência de área, no caso
de OH., ou Departamento/Central, no caso da AC) a qual as referidas atribuições
se vinculam; b) como regra de pagamento dos valores constantes do Anexo 1 do
mencionado relatório, o valor a ser pago corresponderá ao da DR ou da AC,
conforme a vinculação do órgão de lotação do empregado. Para os órgãos da
Administração Central, com previsão de estruturas localizadas fisicamente em
outras cidades, prevalecerá o valor da cidade sede da DR da localização física
do empregado; c) a prorrogação dos demais valores vigentes até
dezembro/2012. 1.2.2. Aumento do quantitativo. alteracão das atribuições e do
valor <lâ..Juncão técnica d!ô....Membro d~ CPL dLAdministracão
Central RelatóriolVIGEP n° 020/2012. A Diretoria Executiva APROVA: a) a alteração
das atribuições para a função de Membro de CPL da AC, conforme Anexo 3 do
mencionado relatório, e a conseqüente atualização do Manpes 34/2, anexo 5;
b) a alteração do valor da função técnica de Membro de CPUAC passando do
valor equivalente a Analista VII para o valor equivalente ao Analista X,
conforme demonstrado no quadro constante do mencionado relatório;
c) alteração do quantitativo de Membros de CPUAC de 8 para 12; d) a inclusão
no subitem 5.7 do Manpes 3412, relativo à substituição, da função de Membro
de CPL, conforme o disposto no mencionado relatório. 1.3. VICEPRESIDENTA DE REDE E RELACIONA:\1ENTO COM OS CLIENTES
- 1.3.1. flan2..de contingência para a rede de atendimento - migracão antecipada
ACF/AG[ - RelatórioNIREL nO004/2012. A Diretoria Executiva APROVA a
migração antecipada ACF/AGF, confonne Nota TécnicaIDATER-Q47/2012, de
31/05/2012 (Anexo 1 do mencionado relatório), e sua implantação, em
complementação ao Plano de Contingência para a Rede de Atendimento - 2012
e conforme decisão da Diretoria Executiva, na 21" Reunião Ordinária, de
28/0512012. 2. COMUNICAÇÕES
- 2.1. ...¥ICE-PRESIDE~TE
DE
TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA
- 2.2:1.\ Ata de reu .•
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Estratégico de AyaUacão e Monitoramento de Investimentos - COMIN Apresenta a ComunicaçãoNITEC n° 003/2012, com cópia da ata referente à 10"

reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de
Investimentos - COMIN, realizada em 26/0612012.2.2. VICE-PRESIDENTE
DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.3.1. pesquisa de Clima OrganizacjQnªl~
Correios - 6° Ciclo NacionaIJ2012 - Apresenta a ComunicaçãolVIGEP
nO 00612012, com os resultados do diagnóstico obtido com a realização da
pesquisa de clima organizacional dos Correios - 6° ciclo nacional.

3. EXPOSIÇÃO - 3.1. VICE-PRESIDENTE

DE OPERAÇÓES - ll...L

Apoio à Diretoria Regional ~ãQ
- DR/MA - convida o Chefe do
Departamento Operacional de Cartas - DECAR Ariel FideJis da Silva, para
expor sobre o assunto, E, como nada mais houvesse a tratar, toi. encerrada a
reunião, às dezenove horas e trinta minutos, da qual eu, (tfflt'
• 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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