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ATA DA 1780  REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE 
ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS 

Data Início Término Local 

SBN, Quadra 01, Bloco lF
04/10/2019 15h 17h 6° Aadar, Ed. Palácio d 

Diretores: 

Marcos Antonio Tavares Marfins - Diretor- Presidente e Diretor de Saúde e Administração da Rede; 
Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e 
Daniéla Bona Rodrigues dos Santos - Diretora de Planos de Saúde e Relacionamento com os 
Clientes. 

Convidado: 10  Oficio de Brasili 
N° daProtolo e Rei 

• Cláudio Roberto Mathias Cabral - Assessor da Diretoria-Executiva. 15 5547 
Secretaria Geral: 

• Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral. 

MATÉRIAS PARA DEÚBERAÇÃO: 

1.1 Elegibilidade dos dependentes pais e mães dos empregados da Postal Saúde - Plano Viver Saúde - 
VOTO PRESI/DIAFI/DIREL 001/2019; 
1.2 Aprovação Orçdmentária para o contrato n°. 003/2013 - VOTO DIREL/DIAFI 001/2019; e 
1.3 Continuidade do contrato 728/2017 - Manutenção/suporte do sistema 8enner Saúde - VOTO DIAFI 
42/2019. 

presente reunião extradrdinSia foi convocada pelo Sr. Marcos Antonio Tavares Martins. Diretor-Presidente 
ia Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria-Executiva. 
,iciada a reunião, presidida pelo Diretor-Presidente, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia. 

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO 

1.1 DIREX 01/178 - Elegibilidade dos dependentes pois e mães dos empregados da Postal Saúde - Plano 
Viver Saúde - VOTO PRESI/DIAFI/DIREL 001/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI/DIREL 
001, de 03 de outubro de 2019, e, após apresentação, por unanimidade, decidiu: a) determinar que a 
Gerência de Planos (GEPLA) tome as providências cabíveis para supressão do(s) item(ns) que 
compreenda a previsão de elegibilidade de dependentes pais e/ou mães: b) determinar que sejam 
realizadas as ações necessárias para a exclusão dos dependentes pais e/ou mães a partir de 07 de 
outubro de 2019; c) aprovar que os procedimentos autorizados antes da data da exclusão dos 
dependentes pais e/ou mães possam ser realizados, bem como que, as solicitações recebidas sejam 
reguladas normalmente e em caso de autorização, também possam ser realizados; d) encaminhar a 
matéria para deliberação do Conselho Deliberativo (CODEL) de proposta de supressão do item que trota 
da elegibilidade de dependentes pais e mães do regulamento do piano Viver Saúde, considerando que 
a decisão foi tomado e implementada pela Diretoria Executiva, haja vista sua competência de administrar 
a Postal Saúde; e e) solicitar ao CODEL autorização para alterar o'custeio' do plano Viver Saúde à luz da 
resolução n°. 23/2018 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração4 
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Participações Societárias da União (CGPAR). Registra-se que tal medida é decorrente da decisão do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) em relação aos Correios, devendo-sé assim manter a similaridade 
quanto às regras de elegibilidade com o plano de saúde da entidade mantenedora. Registra-se ainda 
que a decisão foi tomada nesta data com vigência a partir de 07 de outubro, considerando a 
necessidade de análises pelas Unidades Administrativas Gestoras (UAG's) quanto à operacionalização da 
disposição, questões jurídicas (inclusive quanto às competências), bem como quanto aos ajustes no 
regramento do plano. 

1.2 DIREX 02/178 - Aprovação Orçamentária para o contrato n°. 003/2013 - VOTO DIREL/DIAFI 001/2019. 
A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREL/DIAFI 001, de 26 de setembro de 2019, e, após apresentação 
do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, e da Diretora de Planos de Saúde e 
Relacionamento com os Clientes, Sra. Daniela Borja Rodrigues dos Santos, por unanimidade, decidiu: 
a)aprovar o orçamento relativo à prorrogação do contrato n°. 003/2013 com a empresa Benner Sistemas 
S.A, pelo período de 12 (doze) meses; e b) encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para 
providências relativas à aprovação da alínea "a". 

1.3 DlREXO3/178 - Continuidade do contrato 728/2017 - Manutenção/suporte do sistema Benner Saúde 
- VOTO DIAFI 42/2019. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 42, de 03 de outubro de 2019, e, após 
apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) 
aprovar o orçamento para renovação do contrato de prestação de manutenção/suporte dos sitema 
Benner Saúde; e b) encaminhar a matéria à GERAD para providências relativas à aprovação da alínea 

ASSINATURAS 
presente ata é fiel reprodução dos itens tratados nlg,.ceuniaQ que, após lida e aprovada pelos 

Iparticipantes, foi por mim assinada, Liliane Dut etár}ÇeraI da Postal Saúde, e pelos(a) 
presentes. 
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Financeiro 

DanIeja Rod'gue dos Santos 
Diretora de P1 os e Saúde e 

Relacionamento com os Clientes 

Liliane Dutra Leonel 
Secretária-Geral 
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)Aos ~Antoni T ares Marfins 
Diretor-Presidente - 

Diretor de Saúde e Administração da Rede 
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CARIORIO ItARCELO RIBAS 
Esoluentos: R$ 197,95 

/ 

Em 06.'11/2019 bou fé. 

Titular: Maicelo caetano Rbi 


