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 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim quer descomplicar a vida dos seus segurados, garantindo mais 

Oautonomia no acesso a informações e oferecendo uma melhor experiência em seus canais de relacionamento. Para tanto, o IPREVITA investe em 
novos meios digitais para melhor atendê-los. 

através do WHATSAPP: (28) 99993-7372

através do FALE CONOSCO, disponível em nosso site: www.iprevita.com.br

reunião via “GOOGLE MEET”, que coloca os segurados em contato direto, em tempo real, com um dos
diretores do IPREVITA, para tirar dúvidas e demais informações de seu interesse. 

“O IPREVITA NÃO PÁRA e esta é mais uma iniciativa que reforça o nosso foco em facilitar a vida dos nossos segurados, com ética e 
transparência. A nossa equipe segue no compromisso contínuo de agregar novas funcionalidades e benefícios a eles, procurando aprimorar,
constantemente, a experiência do usuário,” finalizou a diretoria executiva.    

As novas ferramentas são fruto do processo de transformação digital pelo qual o IPREVITA vem passando, na medida em que aprimora sua estrutura
técnico-administrativa e seu aparato tecnológico, integrando seus canais para a garantia de mais agilidade e praticidade para com as demandas de
comunicação.

Para as informações institucionais, o nosso site encontra-se constantemente atualizado, assim como nossas páginas no Facebook e no Instagran. 
lém de todas essas comodidades, os aposentados e pensionistas poderão ter acesso a contracheques e comprovantes de rendimentos de forma digital.A

Segundo a diretoria executiva do IPREVITA, “o momento atual é muito desafiador e nos obriga a repensar a maneira de nos relacionar. Nós nos
movemos no sentido de fortalecer os laços, mesmo com a distância física, e nos apropriamos da tecnologia como uma grande aliada, sem deixar de
lado o carinho e o lado humanizado do nosso atendimento”.                                                               .

As novidades são muitas. Além dos canais de comunicação tradicionais ( telefone, site, e-mail, atend.  presencial e boletim informativo ), o  IPREVITA
agora poderá também ser acessado:



EDITORIAL

 Facebook
Curta a nossa página 

no facebook e fi que por 
dentro das nossas ações.

www.facebook.com/iprevita/
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2020 foi um ano marcado por incertezas e inseguranças, nos mais diversos campos e segmentos, o que
acarretou mudanças nos hábitos de pessoas, empresas e instituições de todo o mundo.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a pandemia de COVID-19 alcançou um total de
81.485.025 casos e 1.798.160 óbitos em 2020, de maneira que sofremos angústias e expectativas,
aprendemos a nos proteger e a nos manter distantes para cuidar de quem amamos. Não foi nada fácil e,
diuturnamente, tivemos que nos reinventar. Pelo mundo afora, a globalização se consolidou e se fez
presente na troca de informações, nos avanços tecnológicos e nos relacionamentos virtuais.

Aqui no IPREVITA, sofremos com consequências diretas e indiretas da pandemia. Mediante as
instabilidades do mercado financeiro e a desvalorização da carteira de investimentos, aliadas a outros
fatores como a retração da receita em comparação ao exercício anterior (em decorrência da ausência de
repasses de contribuição patronal e aportes atuariais  por parte do executivo municipal - totalizando um 
montante aproximado de 10 milhões de reais que contribuiram para o não atingimento da meta atuarial. 
Mas seguimos em frente fazendo o nosso trabalho e, em meio às turbulências, conseguimos alcançar um 
crescimento financeiro na casa dos 5%, encerrando o exercício de 2020 com o saldo em R$ 216.159.077,57 
Ainda conseguimos aumentar o superávit atuarial em relação ao exercício anterior, passando de 
R$1.805.383,93 para R$ 9.819.876,03.                                         .
                                    .
Quanto às nossas metas priorizadas para 2020, elas também foram prejudicadas, mas conseguimos nos
readequar e passamos a oferecer um atendimento estruturado nas normas vigentes de orientações
sanitárias, prezando pelo distanciamento social, procurando administrar todos os procedimentos
necessários para a segurança de todos e seguindo as diretrizes vigentes. Conseguimos ainda adquirir
equipamentos e materiais de consumo, desenvolver novos canais de relacionamento e capacitar
servidores e conselheiros, mesmo que de forma online.                                             . 
                                 .
Sobre as perspectivas para 2021, vemos que, um dia após o outro, o mundo segue em um período de
recuperação da economia global, após o choque sem precedentes ocasionado pela COVID-19. O
processo de vacinação em massa da população deve permitir que, de forma gradual, aconteça a retomada
das atividades ainda suspensas devido à pandemia, e acreditamos que muitos foram os ensinamentos que
nos sucederam. Nos resta agradecer por aqui estarmos e por podermos dar continuidade ao nosso
trabalho. Para cada um de vocês, o nosso carinho, o nosso respeito e um abraço fraterno. E vamos
tocando o barco, velejando por mais um boletim informativo do IPREVITA. Distantes fisicamente mas
seguindo, juntos, como sempre estivemos.                                           .

@iprevita

SIGA NOSSO
 INSTAGRAN

WHATSAPP: (28) 99993-7372

FALE CONOSCO, disponível em nosso site: www.iprevita.com.br

reunião via “GOOGLE MEET”, que coloca os segurados em contato direto, em tempo real, com um dos
diretores do IPREVITA, para tirar dúvidas e demais informações de seu interesse. 

Contate o IPREVITA:
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Execução 
        Financeira

 receita apurada apresentou uma 

Aretração de arrecadação (receita 
prevista – receita arrecadada) no valor 

de R$ 15.056.252,91 (quinze milhões, 
cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e 
dois reais e noventa e um centavos), assim 

Receita 2020

25.154.500,00                                  10.098.247,091                                   15.056.252,91

COMPARATIVO DA RECEITA

NATUREZA                                            2019 (R$)                            2020 (R$)                         CRESCIMENTO (%)

Contribuição 18.283.465,34

Remuneração dos Recursos do RPPS

Total                                   

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fonte: Balanço Orçamentário – anexo 12

NOTA 01: No total da receita não está contabilizado o valor igual a R$ 7.654.909,95 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e 
nove reais e noventa e cinco centavos), referente às transferências de recursos recebidas da Prefeitura Municipal e da Autarquia SAAE para pagamento 
de benefícios concedidos antes da criação do IPREVITA, ou seja, antes de 31/12/2001, que são de responsabilidade do Tesouro Municipal nos termos do 
art. 96 da Lei Municipal nº 2.539/2011; bem como dos aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal, que por força da Lei Municipal nº 
2.778/2014, foram incluídos como segurados do RPPS de Itapemirim, o servidor estável abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, que também são de responsabilidade do Tesouro Municipal nos termos do art. 96-A da Lei Municipal nº 2.539/2011. Estes recursos são 
contabilizados como Variações Patrimoniais Aumentativas;

Na despesa, fixamos um valor total liquido de R$ 34.762.000,00 (trinta e quatro milhões, setecentos e sessenta e dois mil reais).
A despesa efetiva a executar equivale a um montante de R$ 27.762.000,00, 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:                                     : 

Aporte p/ Amortização de Déficit Atuarial

Multas

131.634,00

1.734.066,44

2.573,64

528.953,95

20.680.693,37

9.916.252,13

181.015,92

979,04

10.098.247,09

- -

-
-

-
-

-48,8%

ARRECADADA (R$)ESTIMADA (R$) DÉFICIT (R$)

NOTA 03:  No total da receita está contabilizado o valor igual a R$ 7.654.909,95 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e nove 
reais e noventa e cinco centavos), referente às transferências de recursos recebidas da Prefeitura Municipal e da Autarquia SAAE para pagamento de 
benefícios concedidos antes da criação do IPREVITA, ou seja, antes de  31/12/2001, que são de responsabilidade do Tesouro Municipal nos termos do 
art. 96 da Lei Municipal nº 2.539/2011; bem como dos aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal, que por força da Lei Municipal nº 
2.778/2014, incluiu como segurado do RPPS de Itapemirim, o servidor estável abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, que também são de responsabilidade do Tesouro Municipal nos termos do art. 96-A da Lei Municipal nº 2.539/2011. Estes recursos são 
contabilizados como  Variações  Patrimoniais  Aumentativas; 

DESPESAS 2020

FIXAÇÃO DA DESPESA                                  RESERVA DO RPPS                  DESPESA A EXECUTAR                 DESPESA EXECUTADA 

R$ 34.762.000,00 R$  7.000.000,00 R$  27.762.000,00 R$  15.370.490,85

-

NOTA 02: A arrecadação abaixo da estimada se deve, essencialmente, às receitas de contribuições previdenciárias, onde o Poder Executivo Municipal de 
Itapemirim-ES, no exercício de 2020, deixou de repassar o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao IPREVITA, de que tratam os meses 
de MARÇO a DEZEMBRO/2020.  Do mesmo modo, o Poder Legislativo Municipal de Itapemirim, ES, deixou também de repassar o recolhimento das 
contribuições previdenciárias devidas ao IPREVITA, de que tratam os meses de AGOSTO a DEZEMBRO/2020.

Assim, tivemos uma redução de aproximadamente 48,8% (quarenta e oito vírgula oito por cento) entre a receita arrecadada em 2019 e a receita
arrecadada em 2020, conforme tabela abaixo: 

Outras Receitas 



INVESTIMENTOS
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IPREVITA

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, relativo 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.

COMPARATIVO DA DESPESA

ESPÉCIE                                        2019 (R$)                         2020 (R$)                       CRESCIMENTO (%)

Manutenção das Atividades do
IPREVITA

R$  1.241.362,50 R$ 1.350.757,92 8,8

Pagamento de Aposentadorias e 
Pensões

TOTAL

R$  12.355.089,33 R$  14.019.732,93 12,9

R$  13.596.451,83 R$  13.370.490,85 13,0

Despesas com a Manutenção das Atividades do IPREVITA

TOTAL DA BASE DE CÁLCULO PARA
FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE DE

GASTOS COM DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS DO RPPS

LIMITE DE GASTOS
ADMINISTRATIVOS NO EXERCÍCIO

DA PCA

DESPESA
ADMINISTRATIVA

EFETIVADA

SOBRAS DO CUSTEIO 
DAS DESPESAS

ANO                     VALOR (A) ANO                VALOR (B) VALOR (C) VALOR (B) - (C)

2019                    R$ 96.107.230,60 2020                   R$ 1.922.144,61 R$ 1.350.757,92 R$ 571.386,69

Em 2020 o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim (IPREVITA) superou o volume de R$ 215.981.724,05 (duzentos 
e quinze milhões, novecentos e oitenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinco centavos), aplicados em poupança previdenciária, no 
mercado financeiro nacional, em estrito cumprimento de diretrizes e limites determinados pela Resolução IPREVITA nº 23/2019 – que foi devidamente 
aprovada pelo Conselho Administrativo do IPREVITA, conforme disciplina a Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional.

 Abaixo, segue a evolução do saldo dos investimentos e aplicações temporárias dos últimos cinco exercícios. 

2016                           2017                        2018                        2019                               2020

SALDO                         99.727.431,07          123.224.960,11         149.966.984,77        204.267.816,66             215.981.724,05

VARIAÇÃO (+) 27.514.015,60       (+) 23.497.529,04       (+) 26.742.024,66    (+) 54.300.831,89 (+)11.713.907,39

Na tabela abaixo, segue a evidenciação da meta atuarial fixada para os investimentos e o percentual efetivamente alcançado nos
últimos cinco exercícios. 

 

Do montante demonstrado na execução da despesa orçamentária, tem-se que R$ 1.241.362,50 referem-se às despesas com a Manutenção das
Atividades do IPREVITA e R$ 12.355.089,33 às despesas com Pagamento de Aposentadorias e Pensões.

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.    

Os relatórios periódicos, que apresentam a carteira de investimentos e sua performance, além de todos os demais documentos relacionados
 à gestão do IPREVITA, podem ser encontrados em https: //ww.iprevita.com.br/investimentos/

A atuação do Comitê de Investimentos do IPREVITA foi fundamental para a concretização do resultado, com reuniões e o monitoramento diário
 do mercado financeiro.

2016                           2017                        2018                        2019                               2020

META ATUARIAL 12,64%

RENTABILIDADE ALCANÇADA 20,77%

9,05%

12,05%

9,92%

10,96%

10,59%

25,99%

10,62%

4,35% 

Conforme demonstrado abaixo, verifica-se que, no exercício de 2020, o limite prescrito na Lei Municipal no. 2.539/2011 foi observado. 

Gestão de Pessoal - Pagamento dos vencimentos dos servidores ativos, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, adiantamentos,
benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Na despesa com a Manutenção das Atividades do IPREVITA são consideradas as seguintes despesas:
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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.

2016   2017   2018   2019  2020

1.283

CATEGORIA

1.389 1.396 1.360 1.370

42 49 52 73 78

14 17 21 35 51

Ativos

Inativos

Pensionista

Total 1.339                       1.455                    1.469                      1.468                         1.499

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

2016(R$)   2017(R$)   2018(R$)  2019(R$)BENEFÍCIOS

1.389 1.396

73
Aposentadoria

Pensão por morte

Total 2.446.355,17

2020(R$) TOTAL

3.060.834,32 3.951.484,14 5.459.072,57 21.503.321,276.585.575,07

FONTE: Estudo de Reavaliação Atuarial / MÊS BASE: Outubro/2020

FONTE: Sistema de Folha de Pagamento

2.108.007,56                       2.625.014,53       3.259.638,03 4.339.830,74                5.080.587,78 17.413.078,64

338.347,61 435.819,79 691.846,11 1.119.241,83 1.504.987,29 4.090.242,63

NÚMEROS DE SERVIDORES VINCULADOS AO IPREVITA 

ÓRGÃO

Prefeitura Municipal

Câmara Municipal

Autarquia SAAE

TOTAL

NOTA 04: 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 n. 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. A Lei Municipal Nº 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 

DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO TESOURO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

 NOTA 05: Nas transferências está Incluído o valor do Abono Especial, que todos esses anos foram concedidos a todos os servidores do município, 
incluindo os aposentados e pensionistas segurados/vinculados ao RPPS de Itapemirim – que, por força do art. 5º da Lei 9717/1998, toda e qualquer 
vantagem concedida (no caso em apreço o abono) a responsabilidade pelo pagamento é do Município, ou seja, do órgão de origem onde o servidor 
era lotado.

ÓRGÃO

Prefeitura Municipal

Câmara Municipal

Autarquia SAAE

TOTAL

2016(R$)                           2017(R$)                           2018(R$)                           2019(R$)                           2020(R$)                           TOTAL(R$)                           

ATIVOS

15

15

-

-

INATIVOS

57

06

63

-

PENSIONISTAS

43

46

03

-

-

-- - - - -

Evolução dos valores despendidos com o pagamento dos benefícios (aposentadorias e pensões) mantidos com recursos próprios do Regime Próprio
de Previdência Social de Itapemirim. 



IPREVITA

METAS PRIORIZADAS PARA O TRIÊNIO 2021-2023

Acompanhamento sistemático das aplicações nanceiras
Atuação frente às alterações legislativas 
Realização das Eleições IPREVITA 2020 – Mandato 2021/2023 
Aquisição de novos equipamentos, mobiliário e materiais de consumo 
Elaboração de boletim informativo 
Treinamentos 

Aquisição de novos equipamentos, mobiliário e materiais de consumo
Capacitação dos Conselheiros 
Revisão da estrutura do quadro de servidores do IPREVITA 
Implantação do sistema de autoatendimento ao segurado 
Implantação de processos eletrônicos 
Aprimorar a normatização dos procedimentos internos 
Atualização da Cartilha Previdenciária do IPREVITA 
Aquisição de terreno (imóvel) 
Aquisição de veículo para desenvolvimento de tarefas corporativas 
Participação em premiações e concursos de âmbito nacional sobre boas 
práticas de Gestão Previdenciária
Reforma do prédio próprio do IPREVITA 
Realização do Censo Previdenciário 
Implementação da Previdência Complementar 
Investimento em Tecnologia da Informação 
Planejamento dos Órgãos Colegiados 
Realização das Eleições 2023 – Mandato 2024/2027 
Intensicar o IPREVITA Itinerante 
Realização do projeto 'Grande encontro de aposentados e pensionistas 
segurados pelo IPREVITA
Comemoração dos 20 anos de criação do RPPS de Itapemirim 

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2020
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