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Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às quinze
horas e trinta minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte,
Qadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos
Correios, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização
da vigésima sétima reunião ordinária deste exercício, presentes os VicePresidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos,
Swedenberger do Nascimento Barbosa, Nelson Luiz Oliveira de Freitas,
Antonio Tomas e Janio Cezar Luiz Pohren. Ausente o Vice-Presidente José
Furian Filho, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e
submete à Diretoria Executiva a ata da 26a 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-PRESIDENTA
DE ADMINISTRAÇÃO - 1.1.1. Aprovação de política e diretrizes gerais de
competências para os atos decisórios relativos aos processos de contratação nas
estruturas central e regionais da ECT - A Vice-Presidenta de Administração
convida Luciana Pacheco Caldeira Rini, da equipe técnica da Vipad, para expor
sobre o assunto. A seguir, apresenta o ReJatório/VIPAD nO 007/2015.
A Diretoria Executiva APROVA, nos termos do mencionado relatório: 1. a
alteração da "Política e Diretrizes Gerais - Competências", que contém as
normas relativas às competências para os atos da contratação direta e por
licitação, dispostas na minuta do Manlic 1/2 Anexo 4 e aplicáveis no âmbito das
estruturas central e regionais (Anexo 1); 2. a revogação da "Política e Diretrizes
Esp~ciais de Competências - Contratações para Operação de Logística dos
"1gos Olímpicos e Paraolímpicos - Rio 2016", que contém as normas especiais
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relativas às competências, dispostas na minuta do Manlic 1/2 Anexo 13 e
aplicáveis no âmbito da estrutura central (doc. ref.), considerando que
este modelo especial está inserido na proposta descrita no item 1.
2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de ata do
Conselho Fiscal dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nO032/2015,
com cópia da ata do Conselho Fiscal dos Correios, referente à 6a reunião
ordinária, realizada em 26/06/2015. 2.1.2. Sistema aberto de seleção de
patrocínio - unidades culturais dos Correios 2015/2016 - Apresenta a
Comunicação/PRESI nO 033/2015, informando a realização de processo de
seleção pública para patrocínio de projetos que comporão a grade de
programação das unidades culturais dos Correios, no período de agosto de 2015
a janeiro de 2017, prorrogável. 3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE
- 3.1.1. Escala de substituição recíproca - Reportando-se à decisão registrada na
ata da 23a reunião ordinária de 2012 e tendo em vista a implantação do novo
modelo empresarial, a Diretoria Executiva APROVA a nova escala de
substituição recíproca, em situações de ausência dos Vice-Presidentes, como
segue: VISER/VIGEP, VIFIC/VICOR, VIREV/VILOG e VIENC/VIPOS.
3.1.2. Localização dos Centros de Correios Internacionais - Tendo em vista o
caráter estratégico das unidades destinadas ao recebimento da carga postal
oriunda do exterior, a Diretoria Executiva DETERMINA que as deliberações
relativas à alteração da localização de tais unidades sejam submetidas
à apreciação deste colegiado. 3.1.3. Reestruturação dos Correios - Em face da
reestruturação dos Correios efetivada em 15.07.2015, e enquanto durar a fase de
transição/adequação ao novo modelo, fica autorizada a lotação da função
de Superintendente-Executivo,
com suas atribuições originárias, na
Presidência e em cada uma das novas Vice-Presidências. 4. EXPOSIÇÕES 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Modelagem do ciclo estratégico 2015/2018 convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico, Paulo Machado
Belém Filho, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva DELIBERA
por aprofundar o exame do conteúdo da presente exposição no âmbito de cada
área, devendo o tema retornar à apreciação do colegiado em reunião próxima.
4.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 4.2.1. Campanha
salarial - convida o Superintendente Executivo/Vigep, Afonso Oliveira de
~meida, para expor sobre o assunto. 4.2.2. Universidade de classe mundial -
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convida Aline Branquinho Silva, da equipe técnica da Vice-Presidência de
Gestão de Pessoas, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a
./

tratall'...h'~éerrada
a reunião, às dez.enove horas e trinta minut(.JS, da qual
eu,
/
, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os
pres ..'is assinada.
Brasília(DF), 14 de julho de 2015.
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