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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5
DIRETORIA-EXECUTIVA
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA/2012

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às quinze
horas, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - 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 Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Vice-Presidente de
Administração no exercício da Presidência, para a realização da quinta reunião
ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes José Eduardo Xavier,
Luis Mario Lepka, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de
Almeida, Jefferson Carlos Carús Guedes e Maria da Glória Guimarães dos
Santos. Ausentes o Presidente Wagner Pinheiro de Oliveira e o Vice-Presidente
José Furian Filho, em viagem de serviço ao exterior. O Presidente em exercício
declara aberta a sessão e submete à Diretoria-Executiva a ata da quarta
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. MATÉRIAS -1.1. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO - 1.1.1. Concessão de
férias ao Vice-Presidente de Operacões - RelatóriolPRESI n° 007/2012,
ANEXO I da presente ata. A Diretoria-Executiva APROVA: a) a concessão de
férias regulamentares ao Vice-Presidente de Operações, José Eduardo Xavier,
matrícula 1.001.106-4, com fruição do primeiro período de 09 a 20104/2012 (12
dias); b) a indicação do Vice-Presidente de Administração, Nelson Luiz
Oliveira de Freitas, matrícula 1.001.100-5, para substituir o Vice-Presiden e
de Operações, durante o mencionado período de fruição de féri
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1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.2.1. Alteracão do
MANPES, Módulo 21/4 - Cessão/Reguisicão de Empregado Público RelatóriolVIGEP n° 004/2012, ANEXO II da presente ata. A DiretoriaExecutiva APROVA, com parecer favorável da VIGEP, as medidas
relacionadas a seguir, com a consequente alteração do MANPES 21/4 conforme
Anexo 1 do mencionado relatório: a) as funções gerenciais e técnicas da ECT,
em âmbito regional, serão exercidas exclusivamente por empregados do quadro
de pessoal permanente da Empresa; b) o ajuste da tabela de equivalência, com a
exclusão das funções das Diretorias Regionais e da função de analista X e a
inclusão do subitem 1.2.1, esclarecendo que a equivalência de funções da ECT
com as funções dos servidores públicos (DAS-4, 5 e 6), se aplica
exclusivamente para efeito de cessão de servidores ou empregados de órgãos
públicos para a ECT; c) a revogação do subitem 1.6, que dispõe sobre a cessão
de servidores aposentados/militar da reserva para ocupar função na ECT; d) a
inclusão da opção para o servidor cedido autorizar o acesso, por meio
eletrônico, à declaração anual apresentada à Secretaria da Receita Federal, com
as respectivas retificações, mediante o preenchimento de formulário de
autorização; e) a criação de formulário de solicitação de pessoal cedido para a
ECT e de modelos de declaração de opção de benefícios e de declaração de
opção de remuneração. 2. EXPOSIÇÃO - 2.1. VICE-PRESIDENTE DE
OPERAÇÕES - 2.1.1. UPS - Apresenta o vídeo relativo às operações da UPS,
empresa visitada pelo Vice-Presidente de Operações, de 18 a 22/01/2012.
3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO - o
Presidente em exercício dá conhecimento à Diretoria-Executiva, que se
encontram participando de eventos internacional o Presidente Wagner Pinheiro
de Oliveira, no período de 05 a 09/02/2012, e o Vice-Presidente de Negócios
José Furian Filho, no período de 04 a 11/0212012. Na oportunidade o Presidente
em exercício INDICA a Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os
Clientes Maria da Glória Guimarães dos Santos, para responder pelas áreas o
a coordenação da Vice-Presidência de Negócios, no mencionado período,
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é APROVADO pela Diretoria-Executiva. E, como nada mais houvesse a tratar,
foi ence1)fada a reunião, às dezessete horas e quinze minutos,
eu,

da qual

i/J1i; , 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.
Brasília(DF), 6 de fevereiro de 2012.
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