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ATA: Nº. 13/2009 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 30 DE JUNHO DE 2009 

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

Às nove horas do dia trinta de junho de dois mil e nove, foi realizada na sala de 

reunião do Conselho, localizada na Sede do Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, a décima terceira reunião do 

Conselho Administrativo, sob a Presidência do Sr. OSVALDO HULLE, com a 

presença dos membros deste Conselho: RÔMULO LOPES BERNABÉ, SOLON 

BORGES MARQUES JUNIOR, MARIA INÊS PIMENTA CASTELLO MIGUEL, 

SANDRA HELENA BELLON, JOSE MARIA PIMENTA e MARLY MARTHA DEPRÁ 

BITTENCOURT. Registrada a ausência do Conselheiro JÚLIO CESAR BASSINI 

CHAMUN. Aberta a reunião, passou-se ao EXPEDIENTE quando o Presidente 

Executivo determinou a leitura da ata da reunião anterior, que lida, foi aprovada por 

unanimidade. Passando ao terceiro ponto da pauta, o Presidente Executivo se 

reportou à Lei Complementar nº 479/2009 que altera a taxa de multas e juros de 

mora aplicados aos eventuais atrasos no recolhimento das contribuições. Disse que 

a taxa aplicada anteriormente era um tanto quanto penosa ao contribuinte e que, 

diante disso, foi provocada pelo Gerente de Finanças e Investimentos a 

possibilidade de aplicação retroativa da citada lei, o que é previsto no Código 

Tributário Brasileiro. Tal questionamento foi protocolizado sob o nº 44619855, 

encaminhado à Gerência Jurídica para fins de análise, sendo exarado o Parecer nº 

42/2009 e submetido à Presidência Executiva com a sugestão de apreciação por 

parte do Conselho Administrativo, que foi acolhido. Assim, o Sr. Osvaldo designou 

para relatar o processo em referência, o conselheiro Sólon Borges, o qual submeterá 

seu voto ao Conselho na próxima reunião ordinária. Passando ao quarto ponto da 

pauta, o Presidente Executivo disse que, quando de sua chegada ao Instituto, em 

novembro de 2008, encontrou um pré-estudo de programa de necessidades para 
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elaboração do projeto de arquitetura para a nova sede do IPAJM já finalizado, 

elaborado por uma arquiteta contratada pela administração anterior. Acrescentou 

que a idéia adotada pela gestão passada era a de demolição dos prédios hoje 

existentes e construção de uma nova sede, o que não foi acatado pela atual direção 

da Autarquia. Também não foi acatada a forma de condução para elaboração do 

estudo. O Sr. Osvaldo explicou que, segundo informações, cada gerente e 

subgerente era ouvido para explanar suas necessidades, o que gerou uma grande 

área de construção para atender essa demanda, em torno de 4000m2. Somada a 

esse número, existe a necessidade também de área para vagas de garagem, que é 

proporcional à área construída. A direção atual do Instituto então solicitou a arquiteta 

que elaborasse um novo programa de necessidades, considerando que as 

instalações atuais seriam reformadas, o que foi feito. O Presidente Executivo 

informou que o novo pré-programa considera a necessidade de, aproximadamente, 

3300m2 de área. Prosseguindo, o Sr. Osvaldo expôs ao Conselho uma problemática 

encontrada no decorrer da execução do pré-programa. Informou que o PDU de 

Vitória exige 01 (uma) vaga de garagem para cada 35 m2 de área construída, 

incluindo as áreas de circulação, sendo necessário, portanto, 96 (noventa e seis) 

vagas na nova sede do IPAJM, o que é inviável no projeto então proposto. O 

Presidente Executivo solicitou a aprovação prévia do Conselho Administrativo da 

“Análise e Estudo Prévio de Viabilidade para Elaboração do Projeto da Futura Sede 

do IPAJM”, versão de 27 de março/2009, tendo em vista a necessidade de dar 

prosseguimento aos encaminhamentos para a contratação do projeto arquitetônico e 

complementares. Com a palavra, o conselheiro José Pimenta registrou a importância 

de se ouvir os servidores na elaboração do projeto, para que não ocorra com o 

IPAJM o mesmo que aconteceu com algumas obras de reforma/construção de 

órgãos públicos estaduais, e que suas sugestões podem contribuir para um melhor 

resultado. O conselheiro Sólon Borges aproveitou a oportunidade para questionar se 

representantes dos servidores tiveram participação nesse processo. Em resposta, o 

Presidente Executivo manifestou concordância com a observação feita pelo 

conselheiro José Pimenta e disse que alguns servidores foram ouvidos, porém não 

como havia sido feito anteriormente, acrescentando que no momento oportuno será 
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discutido com os servidores das áreas pertinentes. Novamente com a palavra, o Sr. 

Sólon votou pela aprovação do pré-projeto, sugerindo que sejam ouvidos os  

servidores na elaboração do projeto de reforma da Autarquia, o que foi concordado 

pelo conselheiro Rômulo e respondido positivamente pelo Presidente Executivo. 

Feitas essas observações e considerando a necessidade de apreciação prévia pelo 

Conselho Administrativo, o Presidente Executivo apresentou aos conselheiros cópia 

da Análise e Estudo Prévio de Viabilidade para Elaboração de Projeto Arquitetônico 

da Futura Sede do IPAJM, versão de 27 de março/2009, que, após análise, foi 

aprovado por unanimidade, ficando a Direção do IPAJM autorizada dar continuidade 

aos procedimentos seguintes para elaboração do Projeto Arquitetônico de Reforma 

e Ampliação da Sede do IPAJM. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e 

passando às COMUNICAÇÕES o Presidente Executivo informou aos conselheiros 

da atual situação dos servidores recentemente nomeados. Disse que alguns já 

tomaram posse, outros solicitaram prorrogação e ainda existem aqueles que não se 

manifestaram dentro do prazo legal, conseqüentemente a portaria que os nomeou 

foi tornada sem efeito e nomeados outros. Comunicou ainda que foi realizada 

reunião com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), onde ficou definido que os  

processos judiciais que ainda estão sobre o patrocínio daquela Procuradoria, serão 

encaminhados ao IPAJM para que os próprios advogados do Instituto possam 

conduzi-los, considerando o aumento do número de servidores com essa atribuição. 

Acrescentou que nos dias 25 e 26 do mês em curso, alguns servidores participaram 

do curso “Previdência Social dos Servidores Públicos: Aposentadorias e Pensões”, 

organizado pela Escola de Administração e Treinamento (ESAFI), e ministrado pelo 

instrutor Inácio Magalhães Filho que, dentre outros títulos, é membro do Ministério 

Público do Distrito Federal. O Sr. Osvaldo disse que, considerando a importância e a 

qualidade do curso oferecido, a Diretoria do Instituto decidiu por solicitar àquela 

Escola que repetisse o curso aqui no Estado, quando na oportunidade participarão 

outros servidores, bem como também serão abertas vagas para os membros do 

Conselho Administrativo e Fiscal, o que foi concordado pelos conselheiros. 

Prosseguindo, o Presidente Executivo também fez uma breve explanação sobre o 

projeto Agilidade na Concessão de Benefícios, o qual objetiva a concessão de 
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benefícios em tempo real aos segurados do Regime Próprio de Previdência 

Estadual. Frisou que, se tivermos um sistema que detém todas as informações 

sobre a vida funcional de cada contribuinte, não existe motivo que impeça tal 

concessão. Disse que esse projeto depende da atuação dos vários órgãos 

estaduais, motivo pelo qual, em breve o mesmo será apresentado à Secretaria de 

Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), Tribunal de Contas, Tribunal de 

Justiça, Ministério Público e Assembléia Legislativa do Estado. Acrescentou também 

que está programada a apresentação aos membros do Conselho Administrativo e 

Fiscal, representantes dos servidores públicos estaduais, bem como aos servidores 

do IPAJM. Disse ainda que o objetivo de tais apresentações é abrir a oportunidade 

para que haja a participação de todos os envolvidos na concepção desse projeto. O 

Conselho Administrativo decidiu que os conselheiros participarão na apresentação 

que será feita às entidades representantes dos servidores. Por fim, ficou definido 

que a próxima reunião ordinária do Conselho Administrativo realizar-se-á no dia 

28/07/2009 às 09h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, 

JHONATAS DE SOUZA PINHEIRO, Secretário do Conselho, lavrei a presente ata 

que lida e aprovada vai assinada pelo Presidente e demais Conselheiros. 

 

 

OSVALDO HULLE 
Presidente Executivo 
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