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 ATA Nº 002/2016 

 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 25 DE OUTUBRO DE 2016         

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

 

Às nove horas do dia vinte e cinco de outubro do ano de dois mil e dezesseis, foi 1 

realizada na sala de reunião do Conselho, localizada na sede do Instituto de 2 

Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, a segunda reunião do 3 

Conselho Administrativo, sob a Presidência do Sr. BRUNO MARGOTTO 4 

MARIANELLI, Presidente Executivo, com a presença dos membros deste Conselho, 5 

RODOLFO PEREIRA NETO, VALMIR CASTRO ALVES, ALFREDO FERREIRA 6 

PEREIRA, FELIPE TÁPIAS DE SALES, JEFERSON CARLOS MORAIS e CLÁUDIO 7 

JOSÉ NOGUEIRA. Aberta a reunião, passou-se ao EXPEDIENTE quando o 8 

Presidente Executivo se apresentou formalmente aos Conselheiros, uma vez que na 9 

reunião anterior estava em férias regulamentares. Em seguida, determinou a leitura da 10 

ata da reunião anterior, que lida foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 11 

Passando ao terceiro ponto de pauta, referente às Comunicações, o Presidente 12 

cientificou aos Conselheiros que esta reunião não tem uma pauta específica, e, sim, 13 

abordará diversos assuntos e pontos relevantes referentes ao trabalho realizado neste 14 

Instituto. A primeira situação abordada pelo Presidente foi a questão da dotação 15 

orçamentária do Instituto, que, em termo de unidade orçamentária, tem o maior 16 

orçamento do Estado no valor aproximado de 3 bilhões. Na ocasião, aproveitou para 17 

explicar que esse valor é devidamente autorizado na Lei Orçamentária Anual (LOA). 18 

Em seguida, falou sobre a situação dos Fundos Financeiro (FF) e  Previdenciário (FP) 19 

do Regime Próprio de Previdência Estadual (ES-Previdência), que são, 20 

respectivamente, deficitário e superavitário, e explicou que o montante, anual, do FF é 21 

de cerca de 2,5 bilhões, e funciona basicamente em regime de conta corrente. Esse 22 

fundo é utilizado para pagamento dos benefícios previdenciários, com base nas 23 
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contribuições das pessoas que são vinculadas a este Plano. Nesse caso, as 24 

contribuições feitas ao Fundo Financeiro não são suficientes para pagar os referidos 25 

benefícios, por isso, há um aporte por parte do governo. O FP, basicamente, somente 26 

possui receita; a despesa é ínfima. Em relação ao quantitativo da parte do 27 

administrativo do próprio Instituto, que inclui custeio, pessoal e investimentos da 28 

autarquia, o Presidente informou que o valor está em cerca de 81 milhões. Comunicou 29 

que com esse valor, por exemplo, já está programado a vinda do setor de Perícia 30 

Médica do Instituto para a sede do IPAJM, e destacou que o próximo dia sete é a data 31 

limite para a entrega de propostas referentes ao aviso de licitação de tomada de preços 32 

nº001/2016, processo 74670417, que trata acerca da contratação de empresa de 33 

engenharia e/ou arquitetura sobre regime de empreitada por preço unitário, com 34 

material e mão-de-obra para executar reforma e adaptação do pavimento térreo para 35 

abrigar a perícia médica do IPAJM. Além disso, o Presidente informou que foi dado 36 

início ao processo (projeto estrutural) para a construção da nova sede do IPAJM, 37 

quanto à demolição do prédio antigo, que foi condenado estruturalmente. O Presidente 38 

deu também ciência aos Conselheiros de que há um estudo arquitetônico que já havia 39 

sido feito no governo anterior e, que, ao longo do ano passado foram feitas 40 

adequações necessárias. Paralelo a isso, outra ação importante a ser destacada é a 41 

diminuição do valor do aluguel da sede do Instituto, que passou de 140 mil (contrato) 42 

para 101 mil, porém, o Instituto desembolsa, de fato, 76 mil mensais. E, também, na 43 

oportunidade, o Presidente comentou sobre o projeto de terceirização do atendimento 44 

(presencial e telefônico) do Instituto. Destacou que foi feito um edital detalhado durante 45 

três meses, classificando os atendimentos e efetuando os devidos estudos para 46 

embasar o referido projeto.  Em seguida, o Presidente informou que o Instituto já está 47 

conseguindo concluir a integração do sistema de previdência estadual, o SISPREV, 48 

com o sistema de Recursos Humanos do Estado, que é o SIARHES. A previsão é de 49 

que o contrato com a empresa detentora da patente do SISPREV será assinado ainda 50 

este ano, e, dessa forma, será possível dar continuidade ao desenvolvimento e as 51 

devidas melhorias desse sistema, com objetivo de agilizar ainda mais os serviços 52 

prestados pela autarquia. Paralelo a isso, outra situação abordada foi a publicação da 53 

Portaria nº10-R, em dezembro de 2015, no Diário Oficial do Estado, que teve por 54 

finalidade agilizar o trâmite processual e estabelecer procedimentos específicos para 55 
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análise de processos de servidores públicos efetivos estaduais relativos à emissão de 56 

Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) e à concessão do benefício de 57 

aposentadoria. Dessa forma, os autos enviados ao Instituto, referentes a esses temas, 58 

para que sejam devidamente analisados é necessário que estejam munidos de uma 59 

série de documentos listados nessa legislação. Concluída a explanação do Presidente 60 

do Instituto, o Conselheiro Felipe, com a palavra, fez algumas sugestões, tais como: 1) 61 

Verificar a possibilidade de substituir os Vigilantes por Militares da Reserva, por meio 62 

de realização de um convênio com as instituições Militares, a exemplo do que está 63 

sendo feito no Tribunal de Justiça do nosso Estado; 2) transformar alguns cargos 64 

comissionados em funções gratificadas, de forma a privilegiar os servidores efetivos; 3) 65 

Demolir antiga sede do IPAJM, de forma a reduzir um posto de vigilância; 4) Realizar 66 

concurso público para área de atendimento do IPAJM, podendo ser de nível médio, 67 

desde que cobrado conhecimentos básicos na área de previdência. Por fim, o 68 

Presidente Executivo do IPAJM, convocou os membros do Conselho Administrativo para a 69 

próxima reunião que será no dia 29 de novembro de 2016, às 9h00 min. Nada mais havendo a 70 

tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu HYENE GEISA DE FREITAS BOTELHO 71 

RODRIGUES, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata que lida e aprovada vai assinada 72 

pelo Presidente Executivo e demais Conselheiros. 73 

 
 
 

BRUNO MARGOTTO MARIANELLI 
Presidente do Conselho Administrativo 

Presidente Executivo do IPAJM  

                  

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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