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PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Praça Municipal Domingos José Martins

Apresentação do Cálculo Atuarial

N

o dia 12 de abril de 2018, o IPREVITA realizou uma reunião extraordinária, com o objetivo de apresentar o Cálculo Atuarial do RPPS de Itapemirim 2018 Data Base: Dezembro/2017. A apresentação dos dados referentes a 2017 aconteceu na sede Administrativa do IPREVITA, onde congregou a
participação dos membros (efetivos e suplentes) dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Elaborada com base em estatísticas, fatores históricos e dados dos servidores efetivos, a
projeção possibilita ao Instituto simular hipóteses sobre riscos e retornos financeiros, assim
como calcular os valores necessários para a manutenção do sistema. Essa medida também é
uma exigência da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que trata da organização e
funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos. A apresentação
foi feita por Wilson Marques Paz - Diretor Presidente do Iprevita, acompanhado pelos Senhores
Alexandre Roger Maciel Ribeiro e José Carlos Rodrigues Coutinho, Diretores AdministrativoFinanceiro e Previdenciário, respectivamente.

P

ara a Diretoria Executiva, o regime próprio
previdenciário de Itapemirim pode ser
considerado excelente. “Apesar do déficit, o
IPREVITA está equilibrado porque tem um plano de
equacionamento suficiente para quitar esse déficit ao
longo do tempo. A recomendação é que Chefe do Poder
Executivo encaminhe, em caráter de urgência, ao Poder
Legislativo, um projeto de lei para estabelecer um novo
plano de amortização do Déficit Técnico Atuarial do
Conforme demonstrado no quadro do balanço atuarial, o regime de previdência de Itapemirim Fundo Previdenciário, em substituição ao disposto do
apresenta uma insuficiência atuarial, em relação à geração atual, de R$ 80.089.399,71, cujo art. 2º da Lei nº 2.884/2014 c/c Lei nº 2.907/2015, com
valor representa a diferença entre as reservas matemáticas (R$ 203.394.108,39) e o valor do o objetivo de buscar o equilíbrio financeiro e atuarial
patrimônio existente em dezembro de 2017 (R$ 123.304.708,68).
preconizado no art. 40 da Constituição Federal, tendo
em
vista tratar-se de matéria de relevante interesse dos
O déficit técnico atuarial registrado deverá ser equacionado/amortizado através de aportes
servidores
municipais de Itapemirim, pois está
crescentes ao longo do período entre 2018 e 2042, conforme Tabelas 11 e 12 do respectivo
relacionada
ao
pagamento das futuras aposentadorias e
estudo atuarial.
pensões”. Finalizando, disse ainda “que o déficit
apontado é fruto da não contribuição, na devida época,
Conﬁra o Calculo Atuarial, na integra, no site: www.iprevita.com.br das reservas necessárias para o custeio do tempo de
serviço anterior à instituição do IPREVITA”.
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EDITORIAL
A

s mudanças ocorrem em um ritmo cada
vez mais acelerado e, às vezes, é preciso
parar e rever as nossas ações, nossas
realizações e nosso atendimento de metas. A
cada período vemos o nosso planejamento
estratégico ir se concre zando e também nos
deparamos com novos segurados, novas
circunstâncias, novos desaﬁos. Nesses
momentos é importante termos ciência de
nossos números para conhecermos plenamente
'como estamos' e nos situarmos também para
vocês, os servidores públicos do município de
Itapemirim. Trazemos, no nosso dia a dia,
prá cas de gestão centradas em pessoas e para
pessoas. Temos como prioridade um sólido
gerenciamento de informações porque o nosso
mo vo de exis r é conferir a segurança que
vocês precisam e a tranquilidade que vocês
merecem. Queremos, mais que simplesmente
re a l i za r o n o s s o t ra b a l h o d e m a n e i ra
responsável, fazer a diferença na vida de vocês, e
por isso procuramos humanizar, mais a cada dia,
as nossas prá cas organizacionais. Assim, é com
grande sa sfação que apresentamos a nossa
prestação de contas do ano de 2017, onde
mostramos um retrato do que ﬁzemos em
termos numéricos e ﬁnanceiros, buscando a
asser vidade e seguindo a nossa missão.
Queremos, sempre, que a transparência seja
uma palavra que nos deﬁna e, por isso, aqui
estamos e trazemos o IPREVITA até vocês.
Entrem e sintam-se em casa.

Diretoria Executiva

Jadeilson Baiense Pinto

O IPREVITA no Facebook
Curta a nossa página
no facebook e ﬁque por
dentro das nossas ações.
www.facebook.com/iprevita/

2

www.iprevita.com.br - INFORMATIVO IPREVITA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Execução
Orçamentária

E

m 2017, a receita apurada apresentou
uma insuficiência de arrecadação
(receita prevista - receita arrecada) no
valor de R$ 1.643.516,22 (um milhão,
seiscentos e quarenta e três mil, quinhentos e
dezesseis reais e vinte e dois centavos).

DISCRIMINAÇÃO
DAS RECEITAS

ESTIMADA

ARRECADADA

Receitas Correntes

R$ 22.040.000,00

R$ 20.736.940,56

Receitas Correntes - Operações
Intraorçamentárias

R$ 10.100.000,00

R$ 9.759.543,22

R$ 32.140.000,00

R$ 30.496.483,78

TOTAL
Fonte: Balanço Orçamentário – anexo 12

A

arrecadação abaixo da estimada se deve, essencialmente, à Receita Patrimonial, cujo comportamento em 2017 ultrapassou a tímida expectativa
deixada pelo cenário contraproducente do exercício anterior.

As receitas de contribuições também ficaram abaixo da estimativa, em razão de ter sido efetuado um prognóstico estimado de receitas com base no
reajuste de salários dos servidores públicos, segurados pelo RPPS de Itapemirim, cuja data-base sempre se deu no mês de janeiro de cada exercício
financeiro, conforme dispõe a Lei complementar n. 092/2010. Entretanto, conforme Decreto n. 12.028, de 11 de agosto/2017, no exercício de 2017 o
reajuste só foi aplicado no mês de agosto sem qualquer retroação.
Na execução da despesa orçamentária verificou-se a ocorrência de economia de R$ 22.786.451,19 (vinte e dois milhões, setecentos e oitenta e seis
mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), conforme demonstrado abaixo:
DISCRIMINAÇÃO
DAS DESPESAS

FIXADA

PAGA

Manutenção das Atividades do IPREVITA

R$ 1.645.000,00

R$ 722.740,78

Pagamento de Aposentadorias e Pensões

R$ 18.060.000,00

R$ 8.630.808,03

Reserva de Contingência

R$ 4.435.000,00

__

Reserva do RPPS

R$ 8.000.000,00

__

R$ 32.140.000,00

R$ 9.353.548,81

TOTAL
Fonte: Balanço Orçamentário – anexo 12

Do montante demonstrado na execução da despesa orçamentária, tem-se que R$ 722.740,78 referem-se às despesas com a manutenção das
atividades do IPREVITA e R$ 8.630.808,03 às despesas com pagamento de aposentadorias e pensões.
Na despesa com a manutenção das atividades do IPREVITA são consideradas as seguintes despesas:
Gestão de Pessoal: Pagamento dos vencimentos dos servidores ativos e à disposição, bem como despesas com remuneração, férias, encargos,
adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.
Manutenção da Unidade: Despesas com materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de terceiros, aquisição de
equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, e demais atividades necessárias
para garantir a execução dos programas finalísticos.
Nas despesas com pagamento de aposentadorias e pensões, temos o seguinte:
R$ 3.060.834,32 – Trata-se de pagamento aos aposentados e pensionistas segurados e mantidos pelo Regime Próprio de Previdência Social do
Município de Itapemirim, na forma estabelecida nos incisos I e II do art. 7º, da Lei Municipal nº 2.539/2011.
R$ 4.229.049,90– Trata-se de pagamento aos aposentados e pensionistas da Prefeitura e da Autarquia SAAE que obtiveram os seus benefícios
concedidos antes da criação do IPREVITA, ou seja, antes de 31/12/2001, cujo pagamento é de responsabilidade do Tesouro Municipal nos termos do
art. 96 da Lei Municipal nº 2.539/2011.
R$ 1.340.923,81 – Trata-se de pagamento aos aposentados e pensionistas da Prefeitura, que por força da Lei Municipal nº 2.778/201, incluiu como
segurado do RPPS de Itapemirim, o servidor estável abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cujo pagamento é de
responsabilidade do Tesouro Municipal nos termos do art. 96-A da Lei Municipal nº 2.539/2011.
www.iprevita.com.br - INFORMATIVO IPREVITA
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A

o

lei Municipal n . 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.
o

Conforme demonstrado abaixo, verifica-se que o limite prescrito na Lei Municipal n . 2.539/2011 foi observado.
Despesas com Administração
Disponibilidade – 2% do
Valor Total da Folha Bruta
do Município

Ano

Valor (A)

Despesa

Valor da Folha Bruta do

Administrativa Efetiva

Município (Exercício Anterior)

Ano

Valor (B)

Sobras do
Custeio das
Despesas

Valor (C)

Valor (B) - (C)

2010

R$ 20.185.821,48

2011

R$ 403.716,42

R$ 186.470,61

R$ 217.245,81

2011

R$ 22.656.998,22

2012

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$ 40.584.739,99

2014

R$ 811.694,80

R$ 508.492,06

R$ 303.202,74

2014

R$ 52.226.189,57

2015

R$ 1.044.523,79

R$ 594.630,67

R$ 449.893,12

2015

R$ 65.407.390,40

2016

R$ 1.308.147,80

R$ 682.042,16

R$ 626.105,64

2016

R$ 70.253.757,13

2017

R$ 1.405.075,14

R$ 722.740,78

R$ 682.334,36

MÊS BASE: DEZEMBRO

Investimentos
Os recursos financeiros do IPREVITA são aplicados seguindo a Resolução CMN no.3.922/2010, que dispõe sobre as aplicações dos RPPS, estabelecendo
limites de concentração e diversificação em suas aplicações nos fundos de investimentos administrados pelos bancos públicos no caso do IPREVITA, o
Banestes, o Banco do Brasil e a 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%.

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS
ANO

VALOR INVESTIDO

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$ 56.228.856,08

12,79%

12,32% ( +)

2015

R$ 72.213.299,39

17,31%

8,52% (+)

2016

R$ 99.727.431,07

12,64%

20,77% (+)

2017

R$ 123.224.960,11

9,05%

12,05% (+)

MÊS BASE: DEZEMBRO
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META ATUARIAL

RENTABILIDADE

IPREVITA

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/FUNCIONÁRIOS - IPREVITA
À DISPOSIÇÃO
EFETIVOS

(Diretoria)

05

ESTAGIÁRIOS

TERCEIRIZADOS

00

02

03

TOTAL: 10
MÊS BASE: Abril/2018

NÚMEROS DE SERVIDORES SEGURADOS PELO IPREVITA
2013

2014

2015

2016

2017

Ativos

1.245

1.285

1.332

1.283

1.389

Inativos

19

25

36

42

49

Pensionistas

05

09

10

14

17

TOTAL

1.269

1.319

1.378

1.339

1.455

CATEGORIA

MÊS BASE: Agosto / FONTE: Relatório da Reavaliação Atuarial.

NÚMEROS DE SERVIDORES VINCULADOS AO IPREVITA (*)
2013

2014

2015

2016

2017

Ativos

-

46

45

30

23

Inativos

56

50

45

59

59

Pensionistas

44

44

46

47

46

100

146

136

136

128

CATEGORIA

TOTAL

MÊS BASE: Agosto / FONTE: Relatório da Reavaliação Atuarial.

* A Constituição Federal, em seu artigo 40, § 20, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 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 n. 9.717 de 1998. No Município de
Itapemirim, com advento da Lei Municipal n. 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 n.
Lei n. 2.539/2011. E ainda, a Lei Municipal n.2539/2011, em seu artigo 7º, inciso III, acrescentado pela Lei n. 2778/2014, incluiu como segurado do
RPPS de Itapemirim, o servidor estável abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ficando a responsabilidade do
Tesouro Municipal pelo pagamento do benefício, nos termos do art. 96-A da mesma lei.
www.iprevita.com.br - INFORMATIVO IPREVITA
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A IMPORTÂNCIA DO CENSO PREVIDENCIÁRIO

U

m projeto de suma importância que será lançado o mais breve possível e que abrangerá todos os segurados pelo RPPS - Regime
Próprio de Previdência Social de Itapemirim é o censo previdenciário.

Afinal o que é o censo previdenciário? É a atualização de toda base de dados do Regime Próprio de Previdência Social, englobando os seus
segurados: servidores efetivos, inativos (aposentados), pensionistas e seus dependentes. O censo previdenciário contemplará o
levantamento de informações integradas e complementares, assim subdivididas:
- Caráter cadastral: trata-se de atualização de dados pessoais dos servidores, como: nome, CPF, data de nascimento, telefone, endereço,
dependentes, dentre outros.
- Caráter funcional: engloba atualização do histórico funcional dos servidores, como: cargo ocupado, data de admissão, vínculos
anteriores com o INSS ou outros regimes próprios, benefícios concedidos, data de concessão, ato aposentatório, dentre outros.
- Caráter financeiro: envolve atualização da base remuneratória de contribuição dos servidores, de acordo com a data de seu ingresso no
serviço público municipal.
Além do mais o Censo Previdenciário é uma determinação legal e está fundamentado no art. 4º, inciso II, da Lei Municipal nº 2.539, de 30 de
novembro de 2011 – que reestruturou o RPPS de Itapemirim, devendo ser realizado no mínimo a cada 05 anos.
Art. 4º - O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim (..).:
II – procederá recenseamento previdenciário, abrangendo todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas do respectivo regime,
com periodicidade não superior a cinco anos;
A base de dados atualizada e consistente, possibilita maior eficiência e eficácia na realização da Avaliação Atuarial.
Em suma, é o resultado deste cálculo atuarial que definirá a alíquota de contribuição que será descontada do segurado e a alíquota patronal
de valores a serem repassados para garantir o equilíbrio entre contribuições e benefícios: o famoso princípio do equilíbrio financeiro e
atuarial. Logo, o comparecimento e a participação dos servidores é imprescindível para o sucesso do projeto e, principalmente, para
garantir os benefícios a que os segurados e fazem jus.
Com a base de dados atualizada e consistente, a gestão do IPREVITA terá ganhos incalculáveis na simulação da aposentadoria, concessão
do benefício, folha de pagamento, arrecadação das contribuições, dentre outros.
Os segurados abrangidos pelo IPREVITA devem se alegrar e participar prontamente, pois essa medida é para garantir solvência, equilíbrio
financeiro e atuarial, transparência, boa gestão, agilidade e principalmente segurança na concessão e manutenção do benefício
previdenciário.
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