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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DIRETORIA EXECUTIVA DO IPREVITA

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mi! e vinte, quinta-feira, às oito e

trinta horas, na Sede do IPREVITA, situada à Rua Padre Otávio Moreira. n° 188, Centro,

Itapemírim. ES, estiveram reunidos os Diretores Executivos Wilson Marques Paz -

Diretor Presidente, José Carlos Rodrigues Coutinho — Diretor Previdenciário e Alexandre

Roger Maciel Ribeiro - Diretor Administrativo-Financeiro e como convidado o

Procurador do IPREVITA, José Cláudio Nunes Medeiros, para tratarem de assuntos

diversos. Primeiramente o assunto em Pauta trazido pelo Diretor Presidente foi o

uniforme dos servidores, que há mais de dois anos que foram confeccionados e que por
este motivo ninguém está usando, o que prejudica a imagem institucional do IPREVITA,

consoante regulamenta a Resolução n° 08/2014, e que o processo de compra do

uniforme e a respectiva licitação devem ser agilizados, pois como já está chegando o fim
do ano, os processos ficarão paralisados. De igual forma foi tratado a questão do

Crachá como identidade funcional dos servidores, que até a presente data não foi

confeccionado e que deve ser priorizado no processo licitatório para que os servidores
tenham uma identificação digna e correlata á envergadura de suas funções. Em ato

contínuo, foi pelo Diretor Presidente informado que após a análise e aprovação pela
Diretoria Executiva da minuta da Instrução Normativa n° 02, que o controle de ponto
deve ser observado com regularidade e com maior cobrança para com os servidores,

considerando que está havendo abuso por parte de alguns servidores, o que não pode
ser tolerado. Foi informado inclusive pelo Diretor Presidente que logo após esta reunião,

se reunirá com os servidores fornecendo-os cópia da Instrução Normativa n° 02, para
que seja observado com rigor. Em seguida o Diretor Presidente informou a respeito da

Carteira de Benefício disciplinada pelo Art. 99-B da Lei 2708/2013, em que todos os
aposentados e pensionistas devem portar o documento a ser emitido pelo IPREVITA,

entretanto, há muito tempo não tem sido confeccionado e fornecido e que deve ser

priorizado o processo licitatório para tal fim. Foi ainda cobrado pelo Diretor Presidente os

serviços online de acordo com o Contrato n° 03/2019, tendo em vista que os serviços
prestados até então estão muito precários e que deve o fiscal do contrato ticar atento as

especificidades e cobranças para a melhora de tais serviços. No que tange ̂  serviço
de limpeza, o Diretor Presidente também exigiu que fosse fiscalizado com maii

contrato n° 03/2019, pois os serviços não estão sendo executádos çpm eílcjen^ia. comi
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freqüência, o chão da área externa não tem sido varrido e limpo e que se caso haja
necessidade de compra de materiais de limpeza, que o Diretor Administrativo Financeiro

deverá providenciar, assim como a cobrança destas exigências por parte da empresa

contratada. Ouírossim, o Diretor Presidente informou que os processos administrativos

licitatórios para o exercício financeiro de 2021 já devem ser inicializados, bem como os

do cálculo atuarial, e todos os processos de contratação. Logo em seguida, o Diretor

Presidente informou a respeito da confecção do Planejamento Estratégico de 2020, bem

como o calendário de atividades, cujas pautas possuem diversas temáticas que deverão

ser realizadas no novo exercício. O Diretor Presidente ainda informou sobre os

pagamentos duplicados que devem ser sanados o mais rápido possível, para evitar que

esses problemas continuem acontecendo. A outra temática abordada pelo Diretor

Presidente é no que se refere à supiementação de dotação, que deve ser agilizada para
o prazo mais rápido possível, e que quando a Contadora retornar de suas férias, deverá

ser providenciado o Decreto. Por fim, o Diretor Presidente fez algumas considerações

sobre as eleições IPREVITA 2020, informando que irá sugerir à Comissão Eleitoral a

prorrogação do prazo de votação por mais duas semanas, para melhor alcance do

índice necessário de votos. 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.

Jos^<^auc|io Nunes Medeiros - Procurador
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