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ATA DA REUNIÃO DADIRETORIA EXECUTIVA
COM OS SERVIDORES DO IPREVITA

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte, às quinze tioras, na sala do Diretor Presidente
do IPREVITA, situada à Rua Padre Otávio Moreira, n° 188, Centro, Itapemirim, ES, foi realizada a
reunião com a presença dos membros da Diretoria Executiva, Sentior Wilson Marques Paz - Diretor
Presidente, José Carlos Rodrigues Goutinfio - Diretor Previdenciàrio e Alexandre Roger Maciel Ribeiro
- Diretor Administrativo Financeiro, e dos servidores efetivos do IPREVITA, José Cláudio Nunes
Medeiros - Procurador Autárquico, Mailza Ribeiro do Nascimento Savino - Contadora, Antônia Josefa
Alves Jerônimo — Técnica em Contabilidade, Isabella Ribeiro Marinuzzi - Escriturária e Maycon Alves
Silva - Escriturário. O Diretor Presidente deu início aos trabalfios cumprimentando a todos e
convidando o Diretor Administrativo Financeiro, para secretariar a reunião. Em seguida, apresentou a
pauta da reunião enfatizando que o objetivo principal era o alintiamento das rotinas administrativas do
IPREVITA e a cobrança de responsabilidade de todos. O primeiro assunto abordado foi a antecipação
de 15 dias de férias dos servidores como medida administrativa e de prevenção ao contágio pelo SARS
COV 2 (COVID-19 - Novo Coronavirus) conforme disposto na Portaria n° 24, de 08/04/2020.0 Diretor
Presidente ressaltou que o andamento de alguns serviços administrativos, que já estavam comprometidos
antes mesmo da Pandemia, sofreu forte prejuízo com todo o caos desencadeado. Destacou que para
fechamento da PCA 2020 é necessário uma maior concentração de esforços, principalmente, em relação
aos seguintes documentos: SUSTEN, Extratos Bancários das Aplicações Financeiras e demais informações
para conclusão do Relatório de Gestão. Em seguida, o Diretor Presidente entregou a cada participante da
reunião uma via do Memorando n" 020/2020, datado de 08/04/2020, parte integrante desta Ata, onde é
reforçada a necessidade de comprometimento de todos no fiel cumprimento de suas atribuições funcionais,
sendo imprescindível ao bom andamento do serviço, que os interesses pessoais e eventuais divergências
de cunho particular e alheias aos interesses do IPREVITA sejam tratadas, sempre que possível, no âmbito
externo, primando sempre pela boa ordem e respeito dentro do ambiente de trabalho. Além disso, alertou
os servidores para as atribuições funcionais previstas na Lei Municipal n° 2708/2013 (Plano de Carreira dos
servidores do IPREVITA), cobrando maior empenho, atenção e comprometimento nas execuções das
atividades ali descritas que serão cobradas integralmente. Por fim, apresentou o esboço de um Manual de
Rotinas Administrativas elaborada em parceria com o Diretor Administrativo Financeiro, onde são
detalhadas, em resumo, atividades de grande importância que são desenvolvidas em cada setor do
IPREVITA, definindo estratégias a serem seguidas e estipulando prazos para execução e conclusão de
cada atividade. Solicitou que todos fizessem a leitura atenta do material entregue e que, havendo
necessidade, se reportassem ao Diretor Administrativo Financeiro até o dia 22/04/2020 para eventuais
adequações e/ou inclusões de atividades. O ultimo assunto abordado foi a Progressão dos servidores. O
Diretor Presidente fez questão de citar os critérios previstos em lei para a avaliação de desempenho
individual, a saber: I - Postura profissional, II - Trabalho erp-Equi^e, III - Aplicação de normas e
procedimentos, IV - Iniciativa e capacidade de lidar com situá^es novas^ inusitadas, V - Conhecimento
técnico, VI - Qualidade do trabalho, VII - Produtividade e/èsultados do trabalho 9'vYIII - Aproveitamento e
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programas de capacitação, dentre os quais, destacou como imprescindíveis a pontualidade e a assiduidade,
principalmente, quanto ao cumprimento da jornada de trabalho e pontualidade na hora^e entrada. Não
havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta min^.yÉ^, Alexandre
Roger Madel Ribeiro^a pedido, secretariei os trabalhos e subscrevo seguida

'^dos demais presentes.
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