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ATA: Nº. 16/2009 

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  

DATA: 25 DE AGOSTO DE 2009 

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM  

Às nove horas do dia vinte e cinco de agosto 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 sexta 

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 e a presença do Subgerente de Contabilidade e 

Orçamento do IPAJM, Sr. GIOVANI LOSS PUGNAL.  Aberta a reunião, passou-se 

ao EXPEDIENTE quando o Presidente Executivo determinou a leitura da ata da 

reunião anterior, que lida, foi aprovada unanimidade. Passando ao terceiro ponto da 

pauta, referente à Proposta Orçamentária para o exercício de 2010 constante no 

Processo nº 46172076, o Presidente passou a palavra à conselheira relatora, Srª 

Marly, a qual inicialmente registrou que se deteve a analisar mais profundamente o 

orçamento do próprio Instituto, uma vez que não há alterações significativas no 

Fundo Financeiro, frisando que observou previsão de recursos para atingir às metas 

do IPAJM. Em seguida, fez leitura do seu parecer: 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPAJM 

REF. POCESSO Nº 46172076 

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2010 

 

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, 
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Em mãos para relatar este Processo nº 46172076, que trata da proposta 

orçamentária do IPAJM para o exercício de 2010. 

 

RELATÓRIO 

          

Os autos têm origem na CI/SCO Nº 0147/2009, do Subgererente de 

Contabilidade e Orçamento, deste Instituto, que encaminhou ao Gerente de 

Finanças e Investimento as planilhas de Receita e Despesa Orçamentária do IPAJM, 

conforme consta das fls. 01 a 18. 

Às fls. 19, o Gerente de Finanças e Investimentos, Dalton Luiz de Souza, 

remete ao Diretor Administrativo e Financeiro, para conhecimento, o presente 

processo, onde informa que o valor da proposta orçamentária do IPAJM para o 

exercício de 2010 é de R$ 1.478.889.379,00 (um bilhão, quatrocentos e setenta e 

oito milhões, oitocentos e oitenta e nove mil e trezentos e setenta e nove reais).  

O Diretor Administrativo e Financeiro, às fls. 20, encaminha o processo ao 

Presidente Executivo, que, às fls. 21, profere o seguinte despacho: 

“À Conselheira... para elaboração do Parecer, conforme designação realizada 

em reunião no dia 10/08/09, a ser apreciado na próxima reunião do Conselho 

Administrativo...” 

 

É o relatório. 

 

PARECER 

 

Inicialmente, há que se esclarecer que é da competência deste Conselho a 

analise e aprovação das propostas orçamentárias anuais do IPAJM, conforme 

estabelece o art. 64, inciso I, da Lei Complementar nº 282/2004. 

Também deve ser posto que a previsão das despesas com aposentados e 

pensionistas é feita com base em números reais e independe de maior discussão. 
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Inclusive, espera-se que a Secretaria de Economia e Planejamento não efetue 

cortes nestas rubricas, para que não haja a necessidade se fazer suplementação no 

decorrer do próximo exercício. 

 Conforme já posto acima, o valor total da proposta orçamentária do IPAJM 

para o exercício de 2010 é de R$ 1.478.889.379,00 (um bilhão, quatrocentos e 

setenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e nove mil e trezentos e setenta e nove 

reais).  Destes, R$ 40.353.731,00 (quarenta milhões, trezentos e cinqüenta e três mil 

e setecentos e trinta e um reais) referem-se a despesas do próprio IPAJM; R$ 

149.913.158,00 (cento e quarenta e nove milhões, novecentos e treze mil e cento e 

cinqüenta e oito reais), ao Fundo Previdenciário e R$ 1.288.622.490,00 (um bilhão, 

duzentos e oitenta e oito milhões, seiscentos e vinte e dois mil e quatrocentos e 

noventa reais), ao Fundo Financeiro. 

Dentre as despesas do próprio Instituto, conforme a proposta apresentada às 

fls. 03, R$ 11.869.216,00 (onze milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos 

e dezesseis reais) serão destinados para investimentos (R$ 8.350.000,00 para 

aquisição, construção, ampliação e reforma de imóveis; R$ 2.119.216 para 

equipamentos e material permanente; R$ 1.400.000,00 para material de  

reestruturação e modernização dos sistemas de informação); R$ 16.985.687,00 

(dezesseis milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais) para despesas com pessoal e encargos; e, do valor restante relativo a 

despesas de custeio, cujo valor totaliza R$ 11.498.828,00 (onze milhões, 

quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais), especificamente 

para serviços de reestruturação e modernização dos sistemas de informação, estão 

sendo destinados R$ 2.311.860,00 (dois milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e 

sessenta reais); R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) para realização de 

concurso público; R$ 106.676,00 (cento e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais) 

para pagamento de sentenças judiciais; e R$ 630.592,00 (seiscentos e trinta mil, 

quinhentos e noventa e dois reais) para capacitação e treinamento de recursos 

humanos. 
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Vale ainda registrar que a Lei Complementar nº 485, de 22/05/2009, alterou o 

artigo 52 da Lei Complementar nº 282/2004, que dispõe sobre a Taxa de 

Administração, para cobertura de despesas de manutenção do Regime Próprio de 

Previdência, a cargo do IPAJM, cujo percentual passou a ser de até 1,5% (um 

vírgula cinco por cento) do valor das remunerações, proventos e pensões dos 

segurados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior. 

 Essa alteração possibilitará que se trabalhe com valores mais próximos da 

real necessidade financeira do próprio Instituto, sem que se precise, no final de cada 

exercício, ratear a sobra não utilizada entre os poderes e demais órgãos vinculados 

ao IPAJM que, obrigatoriamente, antes da mudança, recolhiam mensalmente ao 

Instituto 1,5% (um vírgula cinco por cento) da respectiva folha de pagamento. 

Assim, sugiro a aprovação da Proposta Orçamentária para o exercício de 

2010, na forma como apresentada, por entender que a mesma se propõe a atingir as 

metas e objetivos que todos esperamos do Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM. 

 

É como entendo, submetendo este aos ilustres Conselheiros,  

 

   Em 25 de agosto de 2009. 

 

Marly Martha Deprá Bittencourt 

Conselheira  

Após leitura, o Presidente Executivo fez alguns esclarecimentos quanto à Previsão 

Orçamentária de 2010 para uma melhor análise pelos conselheiros. Informou que o 

valor previsto para sistemas de informação é devido ao projeto “Agilidade na 

concessão de benefícios”, que está em andamento e será necessário certo 

investimento em sistemas para que o objetivo do projeto seja alcançado. Também 

informou que na parte de obras, o valor previsto foi estimado em relação ao projeto 

anterior, com a finalidade de avançar na construção e reforma da Autarquia em 

2010, acrescentando que pretende, até ao final deste ano, tendo sinal positivo da 
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consulta à Prefeitura Municipal de Vitória, a contratação dos projetos executivo e 

complementares e a licitação da obra. Em razão disso, disse também que está 

previsto orçamento para compra de equipamentos para ocupar esse novo espaço. 

Quanto à previsão de orçamento para realização de concurso público, informou que 

é possível a realização das provas em dezembro deste ano, mas considerando que 

processo só será findado em 2010, há a necessidade de previsão de recursos para 

tal fim. Na parte que se refere a pagamento de pessoal, o Sr. Osvaldo esclareceu 

que estão previstos recursos considerando as futuras nomeações decorridas de 

recente autorização pelo Exmo Sr. Governador do Estado. Quanto à previsão de 

orçamento para Planos de Cargos e Salários, o Presidente Executivo disse que o 

governo trata num pacote global e o orçamento é distribuído considerando as 

eventuais reestruturações que ocorrerão em algumas carreiras do Estado. 

Terminado os esclarecimentos, o Sr. Osvaldo passou a palavra ao Sr. Giovani para 

acrescentar alguma informação, caso julgasse necessário, que não o fez. Então foi 

colocada a Proposta Orçamentária para o exercício de 2010, constante no Processo 

nº 46172076, em regime de votação, sendo aprovada por unanimidade. Passando 

ao quarto ponto da pauta, o Presidente Executivo disse que foi feito um 

levantamento pela Subgerência de Contabilidade e Orçamento do Instituto, no 

sentido de verificar qual a necessidade de crédito para que o IPAJM arque com suas 

obrigações até dezembro do corrente ano. Concluiu-se de tal estudo, que será 

necessário a abertura de crédito suplementar no valor total de R$ 242.025.000,00 

(duzentos e quarenta e dois milhões e vinte e cinco mil reais), conforme consta no 

Processo nº 46337830, sendo maior parte desse valor, destinado a pagamento da 

revisão do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o qual tem gerado a elevação dos 

gastos da Autarquia. Com a palavra, o Sr. Giovani apresentou ao Conselho o valor 

detalhado previsto para folha de pagamento de cada órgão estadual e registrou que, 

dependendo da situação no final do exercício de 2009, por exemplo com o 

pagamento de um possível abono, pode ser que seja necessário a abertura de novo 

crédito suplementar, o que não é possível ser previsto. Após os esclarecimentos, a 

abertura de crédito suplementar no valor total de R$ 242.025.000,00 (duzentos e 
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quarenta e dois milhões e vinte e cinco mil reais) constante no Processo nº 

46337830, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente Executivo frisou 

que desde sua chegada ao Instituto, tem inibido o pagamento de valores devidos, 

relativos à período de atividade de servidores aposentados, acrescentando que a 

partir do mês em curso, esses valores não serão pagos pela folha de inativos. 

Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e passando às COMUNICAÇÕES, o 

Presidente disse que, conforme informado na 15ª reunião deste Conselho, 

acontecerá nos dias 10 e 11 de setembro de 2009 no município de Guarapari, o III 

Seminário Capixaba de Previdência e IX Encontro de Gestores Previdenciários do 

Espírito Santo, no qual o IPAJM franqueará a inscrição dos membros do Conselho 

Administrativo e Fiscal que manifestarem interesse de participação, destacando a 

suma importância do evento para enriquecer o nível de conhecimento dos 

conselheiros na área previdenciária. Prosseguindo, o Presidente Executivo informou 

que o Auditor do Ministério da Previdência Social que realizará auditoria específica 

no IPAJM em setembro, solicitou, dentre outros, as fichas financeiras, de abril de 

2004 em diante, de servidores que recebem Abono de Permanência, bem como a 

comprovação dos recolhimentos das contribuições previdenciárias ao RPPS. 

Acrescentou que já se encontram no Instituto as informações dos servidores do 

Ministério Público e Poder Executivo, restando da Assembléia Legislativa e Tribunal 

de Justiça, com os quais já foram mantidas conversas no sentido de disponibilizar 

tais dados. Disse que recebeu expediente do Conselho Fiscal solicitando que as 

informações prestadas ao Auditor, sejam também repassadas àquele Conselho. O 

Sr. Osvaldo registrou que está analisando a solicitação, frisando que o volume 

desses dados é muito alto, o que elevaria os gastos com copiadora, e que acredita 

ser desnecessário, uma vez que qualquer dúvida pode ser dirimida pelo diálogo. Em 

seguida, o Presidente Executivo informou que foi sinalizada pelo governo a abertura 

das discussões de reestruturação de Planos de Cargos e Salários de certas 

carreiras do Estado, dentre elas a do IPAJM. Tendo esse aval do governo, o Sr. 

Osvaldo disse que está pensando de que modo será proposto aos servidores a 

discussão, considerando que existe cargos no Instituto com maior representatividade 
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que outros, e ainda servidores com cargos anteriores à Lei Complementar nº 

351/2005. Frisou a necessidade do comprometimento efetivo dos participantes 

dessa discussão, acrescentando que em breve serão mantidas algumas conversas 

com o Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos no sentido de dar 

andamento ao processo. Disse que, dependendo do teor dessas reuniões, presta 

maiores esclarecimentos ao Conselho na próxima reunião ordinária. Por fim, ficou 

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

dia 29/09/2009 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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