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PRESTAÇÃO
DE CONTAS
O IPREVITA FAZ
A PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO ANO DE
2013

IPREVITA

LANÇA CARTILHA PREVIDENCIÁRIA
BUSCANDO ORIENTAR
E INFORMAR CADA
VEZ MAIS O UNIVERSO
DE SEGURADOS DO
REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
ITAPEMIRIM (RPPS), O
IPREVITA – INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM-ES, ÓRGÃO
RESPONSÁVEL POR
ADMINISTRAR O REGIME,
CONFECCIONOU SUA
PRIMEIRA CARTILHA
PREVIDENCIÁRIA.

A

cartilha trata
dos direitos à
aposentadoria
dos servidores
públicos efetivos
do Município de Itapemirim e
concessão de pensão a seus
dependentes. O objetivo é
ampliar e facilitar o acesso às
principais informações sobre
os direitos previdenciários.
A cartilha foi desenvolvida
com simplicidade, pois é
de interesse de todos os
segurados conhecerem
os principais assuntos
relacionados ao tema da

Previdência do Servidor
Público, como, por exemplo,
quem é o responsável por
sua administração; de onde
vem o dinheiro; em que
pode ser gasto este dinheiro
aplicado; quais os benefícios
previdenciários e outras
informações de interesse dos
segurados.
No total, mais de 1.500
cartilhas foram distribuídas
entre os servidores da
Prefeitura Municipal de
Itapemirim, Câmara e
SAAE. A cartilha impressa
está disponível na sede

do IPREVITA e sua versão
eletrônica pode ser baixada
através do site
www.iprevita.com.br
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EDITORIAL
Vivemos em um mundo de
acelerada transformação, mas temos
como valor primeiro o respeito por
nossos segurados, e autenticamos
o compromisso de transmitir-lhes
a tranquilidade e a segurança que
desejam e merecem em prestações de
natureza previdenciária.
Como empresa pública, temos
importante missão que nos é
confiada pela sociedade, de
difusão da cultura previdenciária
no município de Itapemirim e
legitimamos nossas práticas
administrativas e organizacionais com
comprometimento, transparência e
responsabilidade social.
Temos como princípio que a ética
é, pois, o elo histórico que une, de
forma coerente, o discurso à ação,
e fazemos disso um direcionador
de condutas; Prezamos os nossos
relacionamentos e queremos ser um
referencial de equilíbrio previdenciário
e de confiança, a partir de uma gestão
humana, participativa, transparente e
atualizada.
Obrigado por sua contribuição.
Venha conosco neste diálogo.

Diretoria Executiva

HOMENAGEM
A RENATO GOMES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO SINDSERV
Nascido em Itapemirim, em 24 de março
de 1954, Filho de Adamastor do Nascimento,
carroceiro, e Laudelina Gomes do Nascimento,
lavadeira, sempre teve orgulho de suas origens
e da humildade e integridade com que fora
criado.
Renato morou toda a sua vida em
Itapemirim, mais precisamente no Arraial de
Santo Antonio, nome que levava com orgulho
para onde quer que fosse, sempre com belas
palavras e saudosismo típico do filho da terra
obstinado que era.
Criança bem educada, bom filho e – desde
cedo – bom fazedor de amigos, estudou nas
escolas Narciso Araújo e Washington Pinheiro
Meireles, onde se dedicou e concluiu os estudos
com perseverança. Cursou o ensino normal
mas nunca exerceu a função do magistério.
Alegre, bem humorado mas sério nos
assuntos importantes, era o mais velho
dos homens de uma família de 14 irmãos.
Desde muito novo trabalhou com o pai
como carroceiro, ajudando na renda
familiar. Ainda na informalidade, foi
pescador e trabalhou como vendedor de
caranguejo, camarão e de verduras.
Casou-se com sua primeira e única namorada,
dona Itamar Almeida do Nascimento em 05 de
janeiro de 1980, com quem teve 3 filhos muito
amados: Renata Almeida do Nascimento, Rômulo
Almeida do Nascimento e Romário Almeida do
Nascimento.
Iniciou sua vida profissional formal
quando ingressou na Prefeitura Municipal
de Itapemirim, em 01/07/1976, na função
de Escriturário (sob a forma de contratação
temporária), tendo perdurado nesta situação
até 01/01/1979. Dois anos e meio mais tarde,
em 01/07/1981, voltou a trabalhar no serviço
público de Itapemirim, novamente sob
contrato temporário, admitido no ofício de
Auxiliar de Escritas da Prefeitura Municipal,
(lotado no setor de cadastro Econômico)
tendo, a partir de 04/06/1986, através de
Concurso Público, passado à condição de
Servidor efetivo, enquadrado no cargo de
Escriturário.
Em junho de 1989 passou a exercer
sua função no departamento de Recursos
Humanos, no qual, a partir de julho de 1999
assumiu o cargo em comissão de Chefe
do referido departamento, onde ficou até
dezembro de 2004.
Servidor exemplar e de ilibada reputação,
Renato nunca usufruiu de Licenças Médicas
ou sem vencimentos, assim como também
nunca existiram em sua ficha funcional faltas

Renato Gomes do Nascimento

injustificadas e nem mesmo uma sequer
advertência ou suspensão durante todo o
À frente do Sindicato dos Servidores
período de sua jornada no serviço público
Públicos e Autárquicos do Município de
municipal.
Itapemirim – SINDSERV por 4 mandatos
Antecedendo a criação do IPREVITA,
inteiros
(2005/2006;
2007/2008;
Renato foi um dos chamados a participar
2009/2010; 2011/2013, tendo sido reeleito
de reuniões que estudavam a viabilidade da
para o mandato de 2014/2015), passou
por entraves e superou obstáculos em
criação de um Regime Próprio de Previdência
prol das causas sociais e corporativas
Social no município de Itapemirim, e sempre
dos servidores municipais, sempre
se colocou a favor das causas legítimas que
persistindo no propósito de conquistar
beneficiassem os servidores municipais.
benefícios para os mesmos.
Sua atuação junto ao IPREVITA sempre
Em seu legado, obteve diversas
foi participativa e mantinha a mesma
conquistas como:
postura entusiasta no Instituto enquanto
- Compra de um terreno (com recursos
desempenhava sua função de conselheiro.
próprios) e construção da sede própria do
Foi eleito membro do Conselho
Sindicato;
Administrativo do IPREVITA e posteriormente
escolhido por seus pares para ocupar o
- Conseguiu a doação de um terreno pela
Prefeitura de Itapemirim, local destinado
cargo de Presidente do referido Conselho no
para a construção de um centro de lazer
período de junho de 2002 a dez 2004.
para os servidores;
O Sindserv e o IPREVITA sempre
- Revisão do plano de cargos e carreira em
comungaram de causas comuns, e a mais
agosto de 2005;
recente delas, até o presente momento,
sela a luta do Renato por melhorias para o
- Criação da data-base;
servidor estável de Itapemirim. A proposta
- Reajuste do salário-família;
foi aprovada pela Câmara dos Vereadores, e
- Importantes revisões salariais entre 2006
contempla a vinculação de servidores efetivos
e 2014;
da Prefeitura Municipal de Itapemirim que
- Auxílio alimentação;
ainda não pertencem ao quadro de segurados
do IPREVITA, o que possibilitará que eles se
- Concessão de horas extras aos servidores
que cumprem escala 12 x 36;
aposentem pelo regime próprio de previdência
social dos servidores municipais de Itapemirim.
- Igualdade no salário-base dos professores
Faleceu na cidade de Cachoeiro do
efetivos e contratados;
Itapemirim em 28 de março de 2014, aos 60
Estabelecimento
de
convênios
anos, de insuficiência renal e respiratória.
particulares;
Renato Gomes do Nascimento colocou a
- Marcação de consultas médicas e exames;
sua vida a serviço do bem comum, exercendo
- Disponibilização de um advogado para
serviços de grande relevância no município
atendimento aos servidores sindicalizados;
de Itapemirim. Ele deixa saudosos os amigos,
colegas e demais servidores, pessoas que
- Extensão da licença maternidade, de 4
para 6 meses;
aprenderam a admirá-lo no exercício de suas
tarefas e como homem de caráter e honra
- Pagamento de insalubridade de 20% para
que nos brindou com sua amizade e parceria.
o trabalhador braçal;
Nós - Diretores, Conselheiros e
- Aumento da insalubridade de 20% para
Servidores do IPREVITA - agradecemos
40% para os garis;
ao colega dedicado e amigo querido - Criação de um novo Estatuto Social para
que sempre foi - pela parceria e conexão
o Sindicato;
estabelecidas no sentido de vencermos
- Filiação do Sindicato à CUT e à FETAM/ES;
os obstáculos do percurso e alcançarmos
- Disponibilização de sala de Informática
objetivos importantes para os servidores de
com computadores conectados à internet
Itapemirim. Pessoalmente, agradecemos
para uso dos servidores sindicalizados e
por sua amizade, exemplo de vida e vontade
seus dependentes;
de viver. Aos familiares, amigos e colegas de
trabalho deixamos os nossos sentimentos
Fonte: Informações obtidas junto aos familiares,
e a nossa gratidão por termos conhecido
folhetos informativos do SINDSERV e documentos
sua abnegação, dedicação, humildade e
oficiais arquivados no IPREVITA
otimismo inquebrantáveis.
www.iprevita.com.br | INFORMATIVO IPREVITA 2014
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METAS PARA 2014

Para o ano de 2014 muitas são as metas
a serem alcançadas, podendo ser eleitas
como principais as enunciadas a seguir:
a Manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP);
a Admissão dos candidatos aprovados no concurso público;
a Continuidade nas palestras/cursos/seminários na integração de novos
servidores, sobre o regime previdenciário municipal;
a Efetuar o recadastramento anual dos Aposentados e Pensionistas;
aQualificar os servidores do IPREVITA para torna-se aptos à operação
dos sistemas de Contabilidade, Recursos Humanos/Folha de Pagamento,
Compras/Licitações/Contratos, Almoxarifado, Patrimônio e Protocolo;
a Iniciar análise dos processos de compensação previdenciária recebidos do
Regime Geral de Previdência Social;
a Implementação, em lei do ente federativo, da alíquota de contribuição
suplementar proposta no parecer atuarial;
a Atingir a meta atuarial para ano de 2014, conforme previsto na Política de
Investimentos, ou seja, IPCA + 6%a.a.

IPREVITA participa de evento
promovido pela Acip
Com objetivo de atualizar seus
gestores na legislação específica e
fortalecer a cultura previdenciária, os
Diretores, Conselheiros e Servidores
do IPREVITA participaram do VIII
SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDÊNCIA.
O evento foi promovido pela ACIP –
Associação Capixaba dos Institutos de
Previdência, nos dias 15 e 16 de maio
de 2014, em Domingos Martins-ES.
O evento discutiu questões atuais
da previdência e procurou levar aos
gestores previdenciários dos RPPS´s as
orientações vigentes do Ministério da
Previdência e do Tribunal de Contas do
Estado, na busca por uma gestão legal e
eficiente. Os palestrantes apresentaram
4

oportunidades do mercado financeiro
que visam assegurar o cumprimento
da meta atuarial, função essencial
à sustentabilidade dos Regimes
Previdenciários.
Além disso, os organizadores
procuraram proporcionar aos
participantes um aprimoramento
dos conceitos de RPPS e suas
consequências, tanto para os Diretores,
Conselheiros e Servidores, como
também para a administração em geral.
O encontro foi uma oportunidade para
aquisição e atualização de conhecimentos
gerenciais e globais, por meio de palestras e
troca de experiências entre os participantes
dos diversos setores da previdência social.
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REFORMULAÇÃO
DO SITE DO
IPREVITA

O

site do IPREVITA
está com novo
layout. Totalmente
reformulado, o portal
leva informação e
conhecimento para a todos os
servidores públicos de Itapemirim,
segurados pelo IPREVITA.
Acessibilidade, organização,
clareza nas informações e facilidade
de acesso aos serviços. Estes foram os
principais requisitos utilizados para
reformular o site.
As inovações foram realizadas em
todos os aspectos: sistema, forma e
conteúdo. A facilidade de acesso é o
resultado mais evidente, pois o site
está mais ágil, claro e explicativo. O
objetivo principal da modernização é
ampliar a transparência e a eficiência
do Iprevita, facilitando a vida dos
usuários que buscam informações.
Um dos destaques é o simulador
de aposentadoria criado pela CGU
- Controladoria Geral da União,
específico para o servidor público
Federal, Estadual e Municipal. Muito
fácil de usar e traz todas as regras nas
quais o servidor poderá se aposentar.
É, portanto, um instrumento
fundamental para apoiar o trabalho de
esclarecimento de políticos, lideranças,
sindicatos e principalmente dos
servidores segurados pelo Iprevita,
incluindo os Departamentos de
Recursos Humanos da Prefeitura,
Câmara e SAAE.
Você está convidado a visitar o nosso
novo site www.iprevita.com.br
Esperamos que goste!

IPREVITA PASSA A TER QUADRO
PRÓPRIO DE SERVIDORES
Em dezembro de 2013 o Iprevita
realizou o seu primeiro concurso
público para o preenchimento de 4
vagas de provimento efetivo de seu
quadro próprio de pessoal. O concurso, em conformidade com o disposto
no artigo 37 da Constituição Federal, com a Lei Orgânica Municipal e
demais normas jurídicas e estatutos
vigentes, proveu vagas para os cargos
de Procurador, Contador, Técnico em
Contabilidade e Escriturário.
Entre janeiro e março de 2014 os
candidatos aprovados foram convocados, empossados e entraram em
exercício, seguindo criteriosamente a
classificação do resultado final do concurso (homologado em 19/01/2014)
e as normas dispostas no edital n.
001/2013, do IPREVITA.
Agora já estamos com o quadro
de servidores efetivos do IPREVITA

completo, e parabenizamos os quatro
profissionais empossados porque eles
alcançaram um objetivo importante,
que é passar em um concurso público
com esforço próprio, por mérito. Esta
conquista é fruto da competência e do
esforço de cada um que hoje integra a
equipe de nossos servidores. Existem
contas a prestar à população quanto à
eficiência do serviço, ao controle dos
recursos, à legalidade e à transparência
dos atos administrativos no âmbito do
Regime Próprio de Previdência Social.
Os servidores efetivos têm que exercer
esses cargos considerando as leis que
definem direitos e deveres do servidor
público municipal e devem considerar
e honrar o Código de Ética do Servidor.
O foco deve estar sempre em produzir
resultados para os servidores segurados pelo IPREVITA. A seguir, algumas
palavras dos novos servidores efetivos:

“Não posso deixar de parabenizar a todos que fazem parte do Instituto pela
competência, organização e pelo exemplo de transparência. Desejo, através de
minha experiência, contribuir ainda mais para o crescimento deste órgão tão
importante para o servidor do nosso município” declara Antônia Josefa Alves
Jerônimo, Técnica em Contabilidade empossada pelo Instituto.

“É com muita honra que venho fazer parte da família IPREVITA. Espero
contribuir com todos os meus companheiros para engrandecer ainda mais esta
empresa que tem um futuro garantido na história de Itapemirim” coloca Mailza
Ribeiro do Nascimento Savino, servidora atuante no cargo de Contadora.

“É com muita satisfação que hoje eu me sinto parte do IPREVITA, pois comungo
da filosofia da empresa e me orgulho de seus valores éticos, de sua integridade
e reputação. O nosso negócio - prover segurança financeira para o futuro dos
segurados - é uma missão grandiosa e espero, mais a cada dia, estar apta e
capacitada para contribuir com a minha parte, da melhor maneira possível”,
diz Isabella Marinuzzi, empossada no cargo de Escriturária.

“Eu me sinto honrado em participar do crescimento do Município de
Itapemirim através do IPREVITA. Espero crescer profissionalmente e que
minhas experiências na carreira jurídica possam agregar valores à postura ética
e transparente do instituto”, manifesta Grazziani Frinhani Riva, Procurador.

A Constituição Federal prevê que os órgãos
públicos, principalmente os RPPS´s devem
possuir de preferência quadro funcional
estruturado em cargos efetivos, com regime
jurídico próprio, destacando, inclusive, que
certos serviços só podem ser prestados
diretamente pela Administração.
Trechos do livro Regimes Próprios: Aspectos
Relevantes – volume 8 – 2014 :
“De se ressaltar que, quando a entidade
previdenciária é constituída sob a forma

de autarquia ou fundação pública, com
quadro próprio de servidores efetivos, tem
se revelado cada vez mais importante e
necessária a atuação dos operadores de
direito concursados, que se orientarão
nas competências e atribuições do regime
próprio, que, como se sabe, exige alto
grau de especialização, razão pela qual
não se recomenda a adoção de cargos em
comissão de Assessores Jurídicos, dada
pela precariedade da permanência dos seus
titulares no serviço público.”

ESTE ANO HAVERÁ

ELEIÇÃO
NO IPREVITA

Servidores Públicos Efetivos do
Município de Itapemirim, este ano o
IPREVITA realizará mais um processo
eleitoral para a escolha dos novos
membros dos Conselhos de Administração
e Fiscal.
A eleição é realizada a cada três anos e
está prevista para ser realizada no mês de
outubro.
No dia 10 de abril foi aprovada a
Resolução n. 09/2014 – que estabelece
o Regimento Eleitoral – e definiu que a
Comissão Eleitoral será composta por
05 servidores públicos do Município de
Itapemirim, sendo: 02 representantes da
Prefeitura, 01 da Câmara Municipal, 01 da
Autarquia SAAE e 01 do IPREVITA.
A Comissão Eleitoral será responsável
pela condução de todo processo eleitoral,
desde a candidatura até a posse da
Diretoria Executiva.
A eleição para escolha dos conselheiros
é de significativa relevância para todos os
Servidores Públicos Efetivos do Município
de Itapemirim segurados pelo IPREVITA,
sejam eles ativos, inativos ou pensionistas.
Os eleitos terão a missão de zelar
por um patrimônio que já ultrapassou a
casa de mais de 50 milhões. Serão como
guardiões do futuro financeiro de mais de
1.300 servidores e, neste sentido, devem
formar um conselho sério, eficiente e,
principalmente, comprometido com a coisa
pública.
Para se ter a noção da importância dos
Conselhos no organograma do IPREVITA,
os Conselhos estão acima das decisões
da Diretoria Executiva. Pois, este grupo
formado por 12 servidores (7 no Conselho
de Administração e 5 no Conselho Fiscal)
também faz parte da gestão administrativa
do IPREVITA, ao analisar e decidir as
diretrizes gerais do Instituto, além de
ser um órgão fiscalizador das contas do
Instituto.
Nos próximos meses, a Comissão
Eleitoral seguirá em trabalho intenso,
desde o recebimento das inscrições dos
candidatos, passando pela aprovação do
sistema operacional, à divulgação das
eleições.
Aguardem! Em breve, mais informações
no site do IPREVITA.
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PRESTAÇÃO DE
CONTAS
EXERCÍCIO 2013

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

E

m 2013 as receitas
apuradas apresentaram
um déficit de
arrecadação (receita prevista
– receita arrecada) no valor de
R$4.099.315,42 (quatro milhões,
noventa e nove mil, trezentos
e quinze reais e quarenta e
dois centavos), conforme
demonstrado a seguir:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Prevista

Arrecadada

Receitas Correntes

R$9.622.000,00

R$5.126.297,13

Receitas Correntes Operações Intraorçamentárias

R$2.702.000,00

R$3.098.387,45

R$12.324.000,00

R$8.224.684,58

TOTAL
Fonte: Balanço Orçamentário – anexo 12
R$ 10.000.000
R$ 8.000.000
R$ 6.000.000
R$ 4.000.000

Prevista

R$ 2.000.000

Arrecadada

R$ 0
Receitas Correntes
Operações
Intraorçamentárias

C

om relação à execução
orçamentária das
despesas, verificou-se
a ocorrência de economia
de R$9.083.207,73 (nove
milhões, oitenta e três mil,
duzentos e sete reais e setenta
e três centavos), conforme
demonstrado a seguir:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Discriminação das Despesas

Autorizada

Paga

R$684.000,00

R$384.609,34

Pagamento de Aposentadorias e
Pensões

R$3.230.000,00

R$2.856.182,93

Reserva RPPS
(Reserva de Contingência)

R$8.410.000,00

R$0,00

R$12.324.000,00

R$3.240.792,27

Manutenção das Atividades
do IPREVITA

TOTAL
Fonte: Balanço Orçamentário – anexo 12
R$9.000.000
R$8.000.000
R$7.000.000
R$6.000.000
R$5.000.000
R$4.000.000
R$3.000.000
R$2.000.000
R$1.000.000
R$0

Manutenção das Atividades do IPREVITA
Pagamento de Aposentadorias e Pensões
Reserva RPPS (Reserva de Contingência)
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Autorizada
Paga

INVESTIMENTOS

O

s recursos financeiros do
IPREVITA são aplicados
seguindo a Resolução
CMN nº 3.922/2010 e a política de
investimentos do IPREVITA, que
dispõe sobre as aplicações dos
RPPS’s, estabelecendo limites
de concentração e diversificação
em suas aplicações nos fundos
de investimentos administrados
pelos bancos públicos – no caso do
IPREVITA: Banestes, Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal.
Todos os recursos são aplicados
com o máximo cuidado no
sentido de cumprir-se com a
obrigatoriedade do ente federado
em manter equilibrada a balança
financeira e atuarial de seu RPPS.
Assim, o IPREVITA tem apresentado
crescimento gradativo em suas
aplicações financeiras, garantindo a
estabilidade de seus segurados.
Anualmente são definidas metas
de rentabilidade a serem atingidas
nas aplicações financeiras dos
fundos. No caso específico do
IPREVITA, a meta atuarial é formada
pelo IPCA mais juros reais de 6%.

VALOR TOTAL DA
FOLHA BRUTA
DO MUNICÍPIO
Ano

Valor (A)

DISPONIBILIDADE –
DESPESA
2% DO VALOR DA FOLHA
ADMINISTRATIVA
BRUTA DO MUNICÍPIO
EFETIVA
(EXERCÍCIO ANTERIOR)

SOBRAS DO
CUSTEIO DAS
DESPESAS

Ano

Valor (B)

Valor (C)

Valor (B) - (C)

R$453.139,96

R$368.523,52

R$84.616,44

2012

R$27.408.693,83 2013

R$548.173,87

R$384.609,34

R$163.564,53

2013

R$22.656.998,22 2012

2012

2011

2011

R$217.245,81

2013

R$186.470,61

2012

R$403.716,42

2011

R$20.185.821,48 2011

2013

2010

2012

A

Lei Municipal nº. 2.539/2011,
fixou a taxa de administração
em 2,00% do valor total
das remunerações, proventos e
pensões dos segurados vinculados
ao RPPS de Itapemirim,
relativamente ao exercício
anterior, permitindo, ainda, que o
RPPS possa constituir reserva com
as sobras do custeio das despesas
do exercício, cujos valores serão
utilizados para os mesmos
fins a que se destina a taxa de
administração.
Conforme demonstrado a
seguir, verifica-se que o limite
prescrito na Lei Municipal
nº. 2.539/2011 foi observado.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2011

DESPESAS COM
ADMINISTRAÇÃO

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS
Ano

Valor Investido

Meta Atuarial

Rentabilidade

2011

R$27.719.092,77

12,89 %

14,00 % (+)

2012

R$40.995.234,68

12,19 %

23,77 % (+)

2013

R$43.677.627,37

12,89 %

8,36 % (-)

2014

R$50.265.556,15

5,87 %

7,56 % (+)

2014 - Mês Base: Maio

R$ 60.000.000,00
R$ 50.000.000,00
R$ 40.000.000,00
R$ 30.000.000,00
R$ 20.000.000,00
R$ 10.000.000,00
R$ 0,00

2011
2011

2012
2012

2013
2013

2014
2014
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IPREVITA
EM NÚMEROS

O IPREVITA EM NÚMEROS TRAZ INFORMAÇÕES SOBRE O REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.
As tabelas abaixo apresentam dados referentes a números de
servidores segurados e vinculados ao IPREVITA

NÚMEROS DE SERVIDORES – IPREVITA:
EFETIVOS

COMISSIONADOS

ESTAGIÁRIOS

TERCEIRIZADOS

04

00

01

02

TOTAL: 07
2014 - Mês Base: Maio

NÚMEROS DE SERVIDORES
SEGURADOS PELO IPREVITA:
ÓRGÃO

ATIVOS

INATIVOS

PENSIONISTAS

PREFEITURA

1.133

15

06

CÂMARA

22

00

00

SAAE

136

10

03

IPREVITA

04

00

00

TOTAL: 1423
2014 - Mês Base: Maio

** NÚMEROS DE SERVIDORES
VINCULADOS AO IPREVITA:
ÓRGÃO

INATIVOS

PENSIONISTAS

PREFEITURA

43

42

CÂMARA

01

00

SAAE

07

02

TOTAL: 94
2014 - Mês Base: Maio
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** A Constituição Federal,
em seu artigo 40, § 20,
acrescentado pela
Emenda Constitucional
nº. 41/2003, veda a
existência de mais de
uma unidade gestora do
respectivo Regime Próprio
de Previdência em cada
ente estatal. Vedação que
já vigora pela Lei Nacional
nº. 9.717 de 1998. No
Município de Itapemirim,
com advento da Lei
Municipal nº. 2.166/2008,
os servidores inativos e
pensionistas do Poder
Executivo, Legislativo
e da Autarquia SAAE,
que obtiveram os seus
benefícios concedidos
antes da criação do
IPREVITA, em 31/12/2001,
passaram a receber
os seus proventos de
aposentadoria e pensão
através do IPREVITA.
Ficando mantida a
responsabilidade do
Tesouro Municipal pelo
pagamento do benefício,
nos termos da Lei
Municipal nº. 2.539/2011.

