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ATA Nº 005/2017 

 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2017         

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

Às nove horas do dia trinta e um de janeiro do ano de dois mil e dezessete, foi realizada na 1 

sala de reunião do Conselho, localizada na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do 2 

Estado do Espírito Santo - IPAJM, a quinta reunião do Conselho Administrativo, sob a 3 

Presidência do Sr. GILBERTO DE SOUZA TULLI, Presidente Executivo - respondendo, por 4 

meio do decreto nº 08-S, de 03.01.2017, com a presença dos membros deste Conselho, 5 

RODOLFO PEREIRA NETO, VALMIR CASTRO ALVES, ALFREDO FERREIRA PEREIRA, 6 

FELIPE TÁPIAS DE SALES, JEFERSON CARLOS MORAIS e CLÁUDIO JOSÉ NOGUEIRA. 7 

O Presidente registrou a presença do servidor Jefferson Vieira Rodrigues, Subgerente de 8 

Contabilidade e Orçamento do Instituto. Aberta a reunião, passou-se ao EXPEDIENTE quando 9 

o Presidente determinou a leitura da ata da reunião anterior, que lida foi aprovada por 10 

unanimidade pelos Conselheiros. Passando ao terceiro ponto de pauta, o Presidente 11 

cientificou a todos que autorizou ad referendum do Conselho, a abertura de crédito 12 

Suplementar (processo nº 76770745) no valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de 13 

reais), para cobrir despesas com pagamento de Inativos e Pensionistas do IPAJM. Em seguida, 14 

após breve apresentação do Subgerente de Contabilidade e Orçamento, Sr. Jefferson, sobre 15 

esse assunto, e discussão dos Conselheiros acerca do processo citado, e considerando que 16 

não houve tempo hábil para convocação de reunião para análise do mesmo, foi ratificada, por 17 

unanimidade de votos, a autorização ad referendum dada pelo Presidente Executivo. Na 18 

oportunidade, o Sr. Jefferson explicou também sobre a necessidade de mudança no orçamento 19 

devido ao replanejamento das ações na Lei Orçamentária Anual - LOA, promovido pela 20 

Secretaria de Planejamento -SEP, que impactou na execução do orçamento já no primeiro mês 21 

do ano, e necessitará de novos ajustes ao longo de 2017. Embora não haja qualquer ação 22 

concreta que possa ser feita pelo Conselho, todos os presentes corroboraram com a opinião de 23 
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que o orçamento do IPAJM é enxuto e realista, e que qualquer alteração realizada pelo 24 

Governo no orçamento proposto irá implicar em revisões quando da sua execução. Ainda 25 

sobre o tema orçamento e despesas correntes com foco na redução dos gastos 26 

administrativos, com a palavra, o Conselheiro Felipe, sugeriu verificar a possibilidade de 27 

substituir os Vigilantes por Militares da Reserva, por meio de realização de um convênio com 28 

as instituições Militares, a exemplo do que está sendo feito no Tribunal de Justiça do nosso 29 

Estado, com isso, reduzindo a despesa do contrato de vigilância. Terminada a parte destinada 30 

ao EXPEDIENTE e passando para as COMUNICAÇÕES, o Presidente informou sobre os 31 

resultados iniciais da avaliação atuarial de 2017, que está sendo realizada com dados da folha 32 

de setembro e situação financeira de dezembro de 2016. No Fundo Previdenciário, a poupança 33 

acumulada passou de R$ 1.851.079.477,10 (um bilhão, oitocentos e cinquenta e um milhões, 34 

setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e dez centavos) em dez/2015 para R$ 35 

2.511.778.827,09 (dois bilhões, quinhentos e onze milhões, setecentos e setenta e oito mil, 36 

oitocentos e vinte ne sete reais e nove centavos) em dez/2016, e o superávit atuarial do plano 37 

cresceu de R$ 912.234.465,88 (novecentos e doze milhões, duzentos e trinta e quatro mil, 38 

quatrocentos  sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) para R$ 1.240.243.801,90 (um 39 

bilhão, duzentos e quarenta milhões, duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e um reais e 40 

noventa centavos). Já no Fundo Financeiro, que é deficitário, em 2016 o aporte previsto era de 41 

R$ 1.816.442.555,67 (um bilhão, oitocentos e dezesseis milhões, quatrocentos e quarenta e 42 

dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), e o valor realizado 43 

foi de R$ 1.767.016.653,32 (um bilhão, setecentos e sessenta e sete milhões, dezesseis mil, 44 

seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos). Para 2017 a     previsão   é   de   45 

que   esse  aporte  aumente   para    R$ 1.986.435.862,53 ( um bilhão, novecentos e oitenta e 46 

seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e 47 

três centavos). Após essa exposição, o Presidente informou sobre a efetivação do processo 48 

de Revisão da Segregação de Massa, aprovado pela Lei Complementar Estadual nº 836/2016, 49 

que teve seu primeiro reflexo na folha de pagamento deste mês de janeiro, onde foram 50 

migrados 1.298 aposentados e 36 pensionistas do Fundo Financeiro para o Fundo 51 

Previdenciário, gerando uma redução no aporte da ordem de R$ 6.175.729,34(seis milhões, 52 

cento e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) mensais. 53 

Ainda sobre esse assunto, o Presidente esclareceu que será realizado um novo cálculo atuarial 54 

com os dados atualizados após a revisão do plano, para verificar se o impacto no superávit do 55 

Fundo Previdenciário foi de acordo com o planejado e aprovado na referida Lei. Dando 56 

prosseguimento, o Presidente comunicou que a Perícia Médica, a partir do dia 02 de fevereiro 57 

de 2017, passará a funcionar na sede do Instituto e, por isso, atenderá os segurados na própria 58 
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sede da autarquia, no térreo, e na oportunidade convidou os Conselheiros para depois do 59 

término da reunião conhecerem o espaço. O Presidente disse ainda que o foco da divulgação 60 

dessa mudança foi interno, disponibilizando informações tanto no site do Instituto 61 

www.ipajm.es.gov.br, na parte principal da página, quanto nos sites institucionais das 62 

secretarias, órgãos e autarquias do Estado. Além disso, foram enviados comunicados, por e-63 

mail, aos responsáveis pelos setores de Recursos Humanos, e feita a distribuição de cartazes 64 

informativos às secretarias e órgãos estaduais dos Três Poderes, entre outras ações. Por fim, o 65 

Presidente Executivo do IPAJM convocou os membros do Conselho Administrativo para a 66 

próxima reunião que será no dia 21 de fevereiro de 2017, às 9h00 min. Nada mais havendo a 67 

tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu HYENE GEISA DE FREITAS BOTELHO 68 

RODRIGUES, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata que lida e aprovada vai assinada 69 

pelo Presidente Executivo e demais Conselheiros. 70 

 

GILBERTO DE SOUZA TULLI 

Presidente do Conselho Administrativo 

Presidente Executivo do IPAJM- respondendo 

 

RODOLFO PEREIRA NETO 

Representante do Poder Executivo 

VALMIR CASTRO ALVES 

Representante do Poder Legislativo 

 

 

  

ALFREDO FERREIRA PEREIRA 

Representante do Poder Judiciário 

FELIPE TÁPIAS DE SALES 

Representante dos segurados civis 

ativos 

  

  

CLÁUDIO JOSÉ NOGUEIRA 

Representante dos segurados inativos 

JEFERSON CARLOS MORAIS 

Representante dos segurados militares 

ativos 
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