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ATA DA REUNIÃO REALIZADA ENTRE A DIRETORIA EXECUTIVA COM O
SERVIDORES DO IPREVITA.

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos,
estiveram reunidos na sede do IPREVITA - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

do Município de Itapemirim-ES, os Diretores Executivos Wilson Marques Paz - Diretor
Presidente e José Carlos Rodrigues Coutinho - Diretor Administrativo-Financeiro e os
servidores efetivos para tratar de assuntos diversos. O Diretor Presidente antes da reunião

enviou para cada servidor e para cada diretor, um calendário contendo as atividades a

serem realizadas, os envolvidos direta e indiretamente e a situação atual de cada atividade
proposta, e os prazos para a conclusão, com início no mês de março e término em
dezembro do presente exercício e disciplinado de acordo com a atribuição de cada servidor
e/ou diretor. Com base nesse calendário a reunião se pautou, onde o Diretor Presidente foi

à

trazendo á colação cada item a ser discutido. Primeiramente discutiu-se a respeito do

j

Cálculo Atuarial no exercício de 2019, que já foi deflagrado o processo com a contratação
da empresa ETA, que ficou responsável por este estudo e que era necessários o envio de
arquivos para subsidiar a empresa para tal mister. Depois tratou-se sobre as questões do

Senso Previdenciário e do PAI (Plano Anual de Investimentos), ficando o primeiro a cargo
da servidora Antônia e do Diretor Administrativo Financeiro e o segundo a cargo do Diretor
Previdenciário, que também é o presidente do Comitê de investimentos. Logo após as
tratativas se deram a respeito da Comissão de Inventário, que deverá apresentar relatório
até o dia 31/12 com o levantamento dos bens a inventariar, a reavaliação do imóvel do
IPREVITA e a porcentagem atual com a depreciação dos bens, que estão sob a
responsabilidade do servidor Maycon e do Diretor Administrativo Financeiro. Em ato

contínuo, considerando as mesmas responsabilidades e atribuições, tratou-se sobre as
questões do almoxarifado e o do Patrimônio, que devem encaminhar até o primeiro dia útil
do mês subsequente, o relatório mensal. Quanto aos prazos dos Recursos Humanos e da
Folha de Pagamento, o fechamento deve ser realizado até o dia 16 de cada mês, e
k. i

encaminhamento até o dia 25. Ficou estabelecido que para compras e serviços para este
exercício, deverão ser realizadas até o dia 30 de outubro, e quaisquer outros pedidos e
requerimentos efetuados após esta data ficarão para o próximo exercício. Os
adiantamentos deverão ser realizados até a data de 30 de novembro e a prestação de

contas até o dia 15 de dezeml^rp. j^^ato^c^n^muo o Diretor Presid^t^ deu a palavra a\y
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Contadora do IPREVITA que esclareceu ao Procurador, da necessidade de se informar à

contabilidade de se efetuar um cálculo das eventuais despesas processuais nos processos
judiciais em trâmite, de competência desta Autarquia, a fim de haver uma reserva financeira
para tal mister, pois em caso de eventual condenação do Instituto, ter disponibilidade

financeira em caixa, e por questões orçamentárias, elas devem fazer parte das notas
explicativas das demonstrações contábeis. O Procurador levantou a questão de que talvez
tal situação não fosse necessária, considerando que os valores a serem pagos em caso de
eventual condenação da Autarquia, será realizado através de Ofício Requisitório de
Pequeno Valor (RPV) ou através de Precatório, e que tais pagamentos só seriam devidos
após o Tribunal de Justiça efetuar o Oficio requisitando o pagamento, que entra dentro de
um calendário não muito próximo para quitação, considerando a ordem constitucional sobre

a matéria. A Contadora ratificou a necessidade de tal mister informando que o fará de
maneira formal através de um memorando. O Diretor Presidente após estas questões

debatidas, trouxe à baila uma situação para um pequeno debate, no que tange aos
deslocamentos dos servidores e diretores para fora do município em razão de cursos,

seminários, congressos e congêneres. Após uma longa discussão, ficou decidido que tais
deslocamentos quando iniciarem-se na parte da manhã, é de melhor alvitre que se
desloquem no dia anterior, após cumprida a carga horária diária, podendo sair a partir das
17 horas, para se evitar, respectivamente, que os servidores e ou diretores, tenham que
acordar muito cedo para efetuar o deslocamento, e com isso haver indisposição
comprometendo a atenção e a memória durante o longo dia de curso, evitando também,

que no dia anterior, o trabalho e carga horária fiquem comprometidos, inclusive essa pauta
já foi devidamente aprovada pelo Conselho Deliberativo através de ata. Outro assunto

trazido à colação pelo Diretor Presidente foi no que diz respeito à locação e reforma do

imóvel do IPREVITA, que devem ser analisados com certa urgência. De igual modo, sobn
a prova de CPA 10, o Diretor Presidente requereu um pouco mais de pressa para que os
servidores e conselheiros envolvidos fizessem as provas necessárias para evitar que o

conhecimento fornecido durante o curso se perca com o passar do tempo e o investime^
realizado pelo IPREVITA seja em vão. No que tange ao evento da ABIPEM que é o

Congresso de Conselheiros que ser realizará dos dias 07 a 09 de novembroT^verão ir
além dos seis conselheiros administrativos e fiscais, também os Diretores Administrativo
Financeiro e de Benefícios. Ficou estabelecido ainda pelo Diretoc Presideníer que os
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processos estimativos para o exercício financeiro de 2019, deverão ser realizado desde já,
para se evitar uma avalanche de processos no inicio do próximo exercício. O Diretor

Presidente novamente lembrou ao Procurador da necessidade de urgência para por em
andamento o COMPREV,e que conforme o calendário, deve ser Implementado ainda este
ano. Foi ainda levantado pelo Diretor Presidente questões relativas ao site do IPREVITA,
que após a nova roupagem e layout, deverá incluir ainda dados relativos ao controle de

repasse e investimentos(DAIR e DIPR), contracheques etc. Por último, o Diretor Presidente

lembrou da necessidade de se realizar o reajuste contratual com a empresa E&L, para
realizar o serviço on Une disponibilizando o contracheque, para eliminar a impressão como
é feito hoje. Não havendo nada mais a tratar, eu, José Cláudio Nunes Medeiros, a pedido,
secretariei a reunião e assino a presente ata juntamente com os demais presentes.
audio Nunes
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