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C
om o objetivo de ampliar e melhorar a comunicação com os seus segurados, o IPREVITA desenvolveu o IPREVITA ITINERANTE, um 
programa que visa estender a sua capacidade de atendimento aos seus segurados. O programa, instituído pela Portaria nº 27, de 01 de 
abril de 2019, tem por objetivo aumentar a proximidade com os servidores efetivos municipais (da Prefeitura, Câmara e SAAE de 

Itapemirim), disponibilizando para eles informações úteis e importantes sobre o IPREVITA e assuntos relacionados às suas contribuições e 
benefícios previdenciários. 

IPREVITA MAIS PRÓXIMO DOS SEUS SEGURADOS

INFORMATIVO IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM – ES / EDIÇÃO 09 – ANO 2019

O desenho do IPREVITA ITINERANTE se deu 
porque as unidades do serviço público são 
distribuídas de maneira descentralizada em 
Itapemirim, um município grande e de ocupação 
dispersa, e os servidores enfrentam dificuldades 
em se deslocarem para a sede do Instituto em 
horário comercial.

A ação visa estreitar os laços do IPREVITA com o seu público, procurando ouvi-lo sobre suas questões e expectativas, e sanando as dúvidas 
que porventura possam existir. Vamos nos estruturar para atender os nossos segurados nos lugares onde eles se encontram, como em seus 
locais de trabalho, eventos e seminários. O IPREVITA estará lá para repassar informações, orientá-los e realizar estudos de aposentadoria. 

sta iniciativa retrata a preocupação com o bem estar do segurado, com suas Eangústias e incertezas, principalmente neste momento de transição, onde 
muito se fala sobre a reforma previdenciária. É um passo que o Instituto dá no 

sentido da responsabilidade social, e vai de encontro à expectativa dos servidores 
da municipalidade. Nós acreditamos na importância do poder da informação, e 
queremos nos fazer mais acessíveis e mais presentes, através de uma boa 
comunicação. Estamos de braços abertos para prestar esclarecimentos e 
queremos ser edificadores de confiança.

As unidades interessadas em receber o IPREVITA ITINERANTE podem realizar o agendamento através
do telefone (28) 3529-6151 ou pelo e-mail iprevita@iprevita.com.br

Lagoa Guanandy
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IPREVITA

Eis aqui mais um Informa�vo que preparamos 

com carinho e, através dele, queremos trazer até 

você um pouco do IPREVITA. Da nossa parte, 

cada vez mais nos empenhamos para realizar a 

nossa missão, que é a difusão da cultura 

previdenciária no município de Itapemirim, e 

procuramos fazê-lo da melhor forma possível. 

Nossos pilares são os nossos valores e, a par�r 

deles, queremos ser um referencial de 

segurança e  tranqui l idade aos  nossos 

segurados, mediante ações realizadas com 

transparência ,  responsabi l idade sóc io 

ambiental, é�ca, valorização das pessoas e em 

busca de melhoria con�nua. A cada dia 

queremos estar mais próximos dos nossos 

segurados, e buscamos ferramentas para 

concre�zar este obje�vo. A cada informa�vo 

trazemos novidades e mostramos as marcas de 

um amadurecimento ins�tucional, com mais 

estrada percorrida e mais contribuição ao 

desenvolvimento econômico e social de 

Itapemirim. Por estas páginas que seguem, 

abrimos nossa casa, nossos números, projetos e 

aspirações. Venha conosco, e vamos nessa!

 

Diretoria Execu�va.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Execução 
Orçamentária

 arrecadação abaixo da estimada se deve, essencialmente, à Receita Patrimonial que, 

Aconforme Instrução de Procedimentos Contábeis/IPC-09 da Secretaria de Tesouro Nacional 
(STN), os rendimentos de aplicações dos recursos do RPPS, no exercício de 2018, deixaram 

de ser registrados como receitas orçamentárias, ou seja, passaram a ser registrados como 
Variações Patrimoniais Aumentativas (VPD), impactando diretamente sobre a receita bruta. 
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Estimada (R$)

35.100.000,00

Arrecadada (R$) Insuficiência (R$)

16.650.725,40 18.449.274,60

RECEITA 2018

Na despesa, fixamos um valor de R$ 46.170.000,00 (quarenta e seis milhões, cento e setenta mil reais), em observância ao princípio do 

equilíbrio orçamentário.

A despesa efetiva a executar equivale a um montante de R$ 23.170.000,00, em virtude da Reserva do RPPS, cuja finalidade é constituir as 

Reservas Técnicas necessárias para eliminar gradualmente o déficit existente e assegurar os benefícios futuros:

m 2018, Houve uma insuficiência de 

Earrecadação no montante de R$ 

18.449.274,60 (dezoito milhões, 

quatrocentos e quarenta e nove mil, 

duzentos e setenta e quatro reais e sessenta 

centavos), o que significa uma redução 

acima de 100%, conforme segue ao lado:

Assim, tivemos uma redução de aproximadamente 13,82% (dois por cento) entre a receita arrecadada em 2017 e a receita arrecadada em 2018,
conforme tabela abaixo:

(%)

COMPARATIVO DA RECEITA

Natureza                     2017 (R$)                       2018 (R$)                           Crescimento 

CONTRIBUIÇÃO

PATRIMONIAL

OUTRAS RECEITAS

TOTAL

14.624.944,65

15.821.935,06

49.604,07

30.496.483,78

16.517.884,29

109.524,60

98,67

16.650.725,40

12,94

0,69

0,19

13,82

Do montante demonstrado na execução da despesa orçamentária, tem-se que R$1.008.749,45 são referentes às despesas com a 

Manutenção das Atividades do IPREVITA e R$10.301.719,41 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.

Na despesa com o pagamento de Aposentadorias e Pensões, temos o seguinte:

R$ 3.951.484,14 - Trata-se de pagamento aos aposentados e pensionistas segurados e mantidos pelo Regime Próprio de Previdência Social 
do Munícipio de Itapemirim, na forma estabelecida nos incisos I e II do art. 7º, da Lei Municipal nº 2.539/2011.

R$ 4.528.801,44 - 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.
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R$ 1.821.433,73 - 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.

oA 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.

oConforme demonstrado abaixo, verifica-se que o limite prescrito na Lei Municipal n . 2.539/2011 foi observado. 

 Despesas com Administração

O IPREVITA manteve, ao longo de 2018, em torno de 64,48% dos seus recursos investidos em Fundos de Investimentos cujas carteiras são 
formadas exclusivamente por títulos públicos federais - que são aqueles com maior retorno e menor risco de crédito. Este é o maior exemplo 
do conservadorismo e proteção da carteira de investimentos do IPREVITA, levado a termo por sua direção, Comitê de Investimentos e 
Conselhos, em ano de tantas influências e crises econômicas e políticas enfrentadas pelo Brasil e com significativas influências no mercado 
financeiro nacional. 

Outros aproximadamente 17,40% de seu patrimônio estavam investidos, em 31/12/2018, no segmento de renda fixa em fundos de baixo 
risco de crédito também.

No segmento de renda variável, na mesma data, estavam investidos aproximadamente 18,12% dos recursos financeiros previdenciários do 
IPREVITA em fundos de Renda Variável. 

INVESTIMENTOS



Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

Autarquia SAAE

ORGÃO ATIVOS INATIVOS PENSIONISTAS
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Abaixo, segue a evolução do saldo dos investimentos e 

aplicações temporárias dos últimos cinco anos.
Abaixo, a evidenciação da meta atuarial fixada  (IPCA + 6%) para
 os investimentos e o percentual alcançado nos últimos cinco anos.

Evolução do número de segurados do Regime Próprio de Previdência Social de Itapemirim.

Evolução dos valores dispendidos com o pagamento dos benefícios mantidos com recursos próprios do RPPS de Itapemirim.

BENEFÍCIOS       2014 (R$)             2015 (R$)           2016 (R$)         2017 (R$)         2018 (R$)        TOTAL (R$)

TOTAL                        1.024.612,75         1.851.815,03            2.446.355,17                3.068.573,17         3.951.484,14              12.342.840,26

(*) 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. 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.

IPREVITA EM NÚMEROS

Números de servidores vinculados ao IPREVITA (*):
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 Evolução dos valores dispendidos com o pagamento dos benefícios mantidos com recursos do Tesouro Municipal.

BENEFÍCIOS                     2014 (R$)         2015 (R$)         2016 (R$)        2017 (R$)         2018 (R$)         TOTAL (R$)

Aposentadoria                                       2.428.898,55             2.906.769,31             3.725.426,66           4.116.833,63             4.784.155,22              17.962.083,37

Pensão por Morte                                    737.622,70             1.394.599,38              1.456.300,81           1.469.933,36             1.566.268,38               6.624724,63

TOTAL                                                        3.166.521,25           4.301.368,69            5.181.727,47            5.586.766,99             6.350.423,60             24.586.808,00 

O IPREVITA realizou nos dias 06 e 07 de maio de 2019, nas dependências do Auditório do 
Ministério Público de Itapemirim, o seu Curso de Capacitação 2019, voltado para servidores, 
gestores e conselheiros que atuam na área de Regimes Próprios de Previdência no âmbito 
municipal. Com o intuito de qualificar e especializar os conselheiros e servidores relacionados 
às atribuições previdenciárias, o IPREVITA promoveu este curso para ser um balizador de 
conhecimentos técnicos e atuariais que ajudarão os profissionais a entender e fiscalizar os 
diversos processos internos, entre eles os processos de investimentos do RPPS.

O palestrante Ronaldo Borges da Fonseca, economista e especialista 
em Políticas Públicas, possui mais de 32 anos de atuação em diversas 
instituições financeiras nacionais e multinacionais, e abordou temas 
desde a 'Atuação e Responsabilidade dos Conselheiros' aos 'Aspectos 
Atuais da Nova Previdência', passando pelos Aspectos Legais dos 
Investimentos, o Sistema Financeiro Nacional, o Cálculo Atuarial, 
dentre outros.

Com essa capacitação os conselheiros construíram mais 
conhecimentos sobre suas obrigações e suas responsabilidades. Além 
disso, estão mais preparados para atuar de maneira crítica, 
deliberando e fiscalizando a gestão dos RPPS.

Iº GRANDE ENCONTRO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Iprevita Capacita Conselheiros em Itapemirim

Para homenagear aos aposentados e pensionistas da Prefeitura e Câmara Municipal de Itapemirim, bem como da Autarquia SAAE, o 
IPREVITA – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim, promoverá no dia 24 de janeiro de 2020 - dia 
nacional do aposentado, o I GRANDE ENCONTRO DE SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE ITAPEMIRIM.

O objetivo é reunir os aposentados e pensionistas para homenageá-los com a realização de várias ações em comemoração ao dia do 
aposentado, oferecendo-lhes atendimentos básicos de saúde - medição de glicose, aferimento da pressão arterial, além do café da 
manhã, almoço, apresentações culturais, brincadeiras e sorteio de brindes.

Valorizar os Aposentados e Pensionistas significa resgatar sua auto estima e, ao mesmo tempo, provocá-los para a vida, para a 
participação, para a re-significação do seu momento histórico. Significa retribuir, àqueles que tanto serviram ao município de 
Itapemirim, compartilhando esperança, emoção, diversão e resgate de vida. 

Dando celeridade ao processo de preparação e realização do evento, o IPREVITA nomeou, através da Portaria n  29, de 01 de abril, de 
2019, uma comissão especial com atribuições de elaborar e coordenar todo o evento, inclusive na proposição do projeto, busca de apoio 
junto à Prefeitura, Câmara e SAAE, bem como na captação de agentes financiadores.


