
06/07/2021 SEI/ANTAQ - 1233097 - Ata de Reunião

https://sei.antaq.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1347238&infra_sist… 1/2

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

COMITÊ DE GESTÃO DO TELETRABALHO - CGT - CGT

 

ATA DE REUNIÃO

 

 
 
  

ATA DA 40ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DO TELETRABALHO - CGT
 

         LOCAL DATA HORA DE INÍCIO
SALA VIRTUAL TEAMS 22/01/2021    14:00hrs

 

PAUTA: 1. Delegação de competências para o CGT de aprovação das revisões às tabelas de a�vidades
do PGR; 2. Discussão de entraves e melhorias iden�ficados ao sistema PGR-Web e fluxos processuais
correlatos.

I – MEMBROS DO CGT PRESENTES À 40ª REUNIÃO

 TITULARES

Rodolpho Vasconcellos/SPL

Carla Neiva Ferro Costa/GRH/SAF

 
SUPLENTES 
 

Bernardo Rego Feitosa/SPL

Diego Amorim/SRG

Anilson Rodrigues Aires/SDS

Fabrício Henrique Tavares Fernandes/SOG

Victor Heimburger/SFC

 

 

 

II - RESUMO DA REUNIÃO
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1. No dia 22 de janeiro de 2021, o coordenador do CGT, Rodolpho Vasconcellos, Secretário de
Planejamento e Coordenação Interna, iniciou a 40ª Reunião do Comitê Gestor de Teletrabalho, realizada
excepcionalmente via Teams, em decorrência da pandemia enfrentada. 

2. Em relação ao primeiro item de pauta, o CGT deliberou pela proposição à Diretoria de
delegação de competências para o CGT de aprovação das revisões às tabelas de a�vidades do PGR, bem
como da aprovação da adesão de novas unidades organizacionais ao Programa.

3. Em relação ao segundo item de pauta, os membros do CGT relataram a necessidade de
informar ao Ministério da Economia os seguintes entraves e propostas de melhoria ao sistema:

a) cadastramento de a�vidades via arquivo .csv;

b) perfil híbrido; em que o perfil chefe possa se habilitar a Programa de Gestão; e

c) programa não retroage - não é possível criar um plano de trabalho com data anterior
ao dia em que se cadastra um plano.

4. Observou-se que a próxima versão do sistema, em implementação pela STI, possivelmente
já sane os problemas relatados nos itens a) e b).

 

II - ENCAMINHAMENTOS PARA A DIRETORIA

5. Serão encaminhados para a Diretoria, para deliberação, a Minutas de Portaria SEI nº
1235967 e nº 1214167, respec�vamente, para autorizar a revisão da tabela de a�vidades e a delegação
de competências, e para atualizar os membros do CGT, com a par�cipação  no Comitê do novo Chefe de
Gabinete da Agência.

Documento assinado eletronicamente por Rodolpho Emerson Silva de Vasconcellos, Coordenador
do Comitê, em 27/01/2021, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º,
art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio Henrique Tavares Fernandes, Membro do
Comitê, em 27/01/2021, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art.
6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Victor Dutra de Carvalho Heimburger, Membro do
Comitê, em 27/01/2021, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art.
6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carla Leivas Ferro Costa Craveiro, Membro do Comitê,
em 28/01/2021, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Diego Rafael Barboza Amorim, Membro do Comitê, em
28/01/2021, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://www.antaq.gov.br/, informando o
código verificador 1233097 e o código CRC CF44C2D9.
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