
IPREVITA

Já

Instituto de Previdência dos Servidores

Públicos do Município de Itapemirim-ES

Autarquia Municipal
CNPJ N® 05.129.529/0001-23

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA

DIRETORIA EXECUTIVA COM O

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM (IPREVITA).

i

m

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, terça-feira, às
catorze horas e quinze minutos, na Sede do IPREVITA, situada à Rua Padre Otávio
Moreira, n° 188, Centro, Itapemirim, ES, reuniram-se os membros da Diretoria
Executiva com os membros, titulares e suplentes, do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal, convocados pela Diretoria Executiva por meio do Ofício Circular n°
258/2018. Comprovada a presença da maioria dos membros, o Senhor Diretor
Presidente convidou o Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Alexandre Roger Maciel
Ribeiro, para secretariar a reunião. Cs trabalhos foram iniciados com as justificativas
de ausências dos Conselheiros Cleverson Hernandes Maia, Ronildo Hilário Gomes e
Neolan César B. Ribeiro. Justificadas as ausências, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e disse que a reunião tinha como objetivo prevenir os nobres
Conselheiros quanto a possíveis alegações de omissões e inércia em relação as suas
atribuições e responsabilidades perante o IPREVITA e órgãos de fiscalização, tais
como: Tribunal de Contas e Ministério Público. Passando para a pauta da reunião,
foiapresentadaaos presentes, a representação do SINDSERV - Sindicatos dos
Servidores Públicos do Município de Itapemirim junto ao Ministério Público, que dentre
outros assuntos se destaca o não repasse por parte da Prefeitura Municipal do aporte
financeiro de que trata o plano de amortização estabelecido pela n. 2839/2014, bem
como o não encaminhamento, pelo Chefe do Poder Executivo, ao poder legislativo de
projeto de lei para estabelecer um novo plano de amortização do Déficit Técnico
Atuarial do Fundo Previdenciário, em substituição ao disposto do art. 2° da Lei n°
2.839/2014, com o objetivo de buscar o equilíbrio financeiro e atuarial preconizado no
art. 40 da nossa Carta Magna. Continuando, disse ainda, em razão da presente
representação, o Ministério público visando instruir os autos do processo, solicitou á
Diretoria Executiva do IPREVITA informações acerca dos fatos relatados pelo
SINDSERV, as quais foram prestadas através do OF.IP.ITA - 261/2018, de pleno
conhecimento de todos, uma vez que foi disponibilizado no grupo de whatsapp.
Entretanto, fez questão de esclarecer, que dos fatos relatados pelo SINDSERV, o
Dl PR se encontra regularizado e o DRAA parcialmente, pois o de 2017 o Chefe do

r Executivo ainda não assinou por razões administrativas. Em relação aos fatos
cima relatados, ou seja, falta de repasse do aporte, bem como o não
encaminhamento do projeto de lei ao poder legislativo, o Senhor Presidente informou
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que a Diretoria Executiva do IPREVITA, incansavelmente, vem tentando viabilizar junto
aos Secretários Municipais desde o ano de 2016, tanto é verdade, que nas últimas
reuniões com os conselhos esses fatos são debatidos. Inclusive, essas omissões por
parte do Chefe do Poder Executivo, são de pleno conhecimento dos Secretários de
Administração e Finanças, bem como da Controladoria e Procuradoria Municipal.
Incluindo ainda, a Câmara Municipal e o próprio SINDSERV. Depois de calorosa
discussão e esclarecimentos, o Senhor Presidente, preocupado com os nobres
conselheiros, sugeriu que os Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal,
incluindo os suplentes presentes na reunião, encaminhassem um ofício ao Chefe do
Poder Executivo recomendando providências urgentes quanto ao repasse do aporte,
bem como do encaminhamento do projeto de lei ao poder legislativo conforme acima
explicitados. Após discussão, ficou decidido que será sim, encaminhado oficio
recomendatório ao Chefe do Poder Executivo com objetivo de prevenir
responsabilidades dos Conselheiros. Por fim, foram ainda realizados alguns informes
gerais, os quais se destacam: 1) Comentários quanto a Portaria 464/2018- que trata
sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos RPPS; 2) Decisão do Tribunal
de Contas quanto ao regime previdenciário dos Agentes de Saúde e Endemias, bem
como dos Servidc^s Estabilizados (Art. 19 da ADCT); e, 3) Audiência do Processo de
que trata ex-Procurador. Não havendo nada mais a tratar, eu

dexandre Roger Maciel Ribeiro - Diretor Administrativo
' acedido, secret^ariei a reunião e assino este termo juntamente com os

demais m;éml>ros presentes.
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