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Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze,
às quinze horas e vinte 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 Wagner Pinheiro de
Oliveira, para a realização da vigésima nona reunião ordinária deste exercício,
presentes os Vice-Presidentes Luis Mario Lepka, Swedenberger do Nascimento
Barbosa, Célia Corrêa, Antônio Tomás, José Furian Filho, Janio Cezar Luiz
Pohren e Morgana Cristina Santos. Ausente o Vice-Presidente Nelson Luiz
Oliveira de Freitas, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a
sessão e submete à Diretoria Executiva as atas da 28a reunião ordinária e da 2a
reunião extraordinária do exercício de 2015, as quais são APROVADAS,
passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de
assuntos. 1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Aumento da meta e do
limite orçamentário de despesa para as contas dos pacotes hora extra e
adicionais, indenizações, material de consumo e terceiros e aluguéis, referentes
ao ciclo 2015 - Relatório/PRESI nO025/2015. A Diretoria Executiva APROVA:
1) o descontingenciamento do valor orçamentário de R$ 217.704.429,19, para
fazer face à previsão de crescimento de despesas e consequente ajuste de metas
para as contas referentes aos pacotes a seguir: a) Pacote Indenizações:
R$ 56.454.150,90 - Conta 44411.030004 - Indenizações; b) Pacote Material de
Consumo: R$ 9.508.839,60 - Conta 44402.020001 _. Material de Consumo
VIPAD; c) Pacote Terceiros e Aluguéis: R$ 85.387.753,52, a serem distribuídos
pala' as contas 44403.090001 e ia Elétrica, 44403.030003 - Limpeza
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Pessoa Jurídica e 44404.010000 - Imóveis; d) Pacote Hora Extra e Adicionais:
R$ 66.353.685,17, a serem distribuídos para as Contas 44403.190001 - Mão de
Obra Temporária,
44401.030001
Adicional
Repouso Trabalhado,
44401.030002
- Adicional Noturno, 44401.030006
Hora Extra,
44401.030009 - Trabalho Fins de Semana e 44403.190003 - Execução Indireta
de Logística Integrada; 2) a revisão do Limite Orçamentário Total de Custeio de
R$18.292.400.000,00 (dezoito bilhões, duzentos e noventa e dois milhões e
quatrocentos mil reais) para R$ 18.510.104.429,19 (dezoito bilhões, quinhentos
e dez milhões, cento e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezenove
centavos), referente à inclusão de R$ 217.704.429,19 (duzentos e dezessete
milhões, setecentos e quatro mil, quatrocentos e vinte e noves reais e dezenove
centavos) no limite orçamentário das contas acima citadas; 3) a delegação de
competência ao COMEG para autorizar o aumento de metas e,
consequentemente, de orçamentos, limitados aos valores aprovados, de acordo
com as demandas analisadas pelos Gestores de Pacote e validadas pelas VicePresidências correspondentes. 2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE 2.1.1. Ata do Comitê Executivo - Comex - Apresenta a Comunicação/PRESI nO
037/2015, com cópia da ata referente à reunião do Comex (22a reunião),
realizada em 07/07/2015. 2.1.2. 113<lReunião da Comissão Filatélica Nacional CFN - Apresenta a Comunicação/PRESI nO038/2015, informando do resultado
da seleção dos motivos temáticos dos selos comemorativos e especiais de 2016,
aprovados pela Comissão Filatélica Nacional. 2.2. VICE-PRESIDENTE
DE
FINANÇAS
E CONTROLES
INTERNOS
- 2.2.1. Demonstrações
econômico-financeiras - junho/2015 - O Vice-Presidente de Finanças e
Controles Internos, Luis Mario Lepka, convida o Chefe do Departamento de
Controladoria - Decon, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o assunto.
A seguir, apresenta a Comunicação/VIFIC nO001/2015, com as demonstrações
econômico-financeiras de junho de 2015, para conhecimento da Diretoria
Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal. Dado o
significativo aumento das despesas com o serviço médico e Postal Saúde, a
Diretoria Executiva SOLICITA a apresentação dos fatores que têm levado ao
não-atingimento da meta de redução de despesa nessas rubricas, estimada
quando da criação da Postal Saúde. E, como nada mais houvesse a tratar, foi
encerrá da 'a/'reunião,
às dezesse'
horas e trinta minutos, da qual
eu, , .jJJv/
, Cristina Couto d 01' eira e Silva, secretária das reuniões da
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Diretoria Executiva, lavrei esta Ata que, depois de lida e aprovada, será por
todos os presentes assinada.
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Presidente
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