
Conselheiros e servidores do Ipamv aproveitaram para debater as questões 
essenciais para a tomada de decisão

Rafael Ângelo Brizotto, membro do 
Conselho Administrativo do Ipamv, 
e Helvio Cruz Pereira, professor 
aposentado do município da Serra
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Congresso Brasileiro

Conselheiros e servidores do ipamv 
participam de evento em Vitória

Os conselheiros e servidores 
do Ipamv participaram, entre 

os dias 15 e 17 de dezembro, do 
9º Congresso Brasileiro de Conse-
lheiros de RPPS e do XIV Seminário 
Capixaba de Previdência da Asso-
ciação Capixaba dos Institutos de 
Previdência (Acip). O evento foi 
realizado pela Associação Brasilei-
ra de Instituições de Previdência 
Estaduais e Municipais (Abipem), 
em parceria com a Acip, no Centro 
de Convenções de Vitória. 
 A programação foi desenvol-
vida destacando o papel e as res-
ponsabilidades dos conselheiros 
e a relação deles com a gestão, 
oferecendo vivência nas questões 

essenciais, sob as quais cabem 
poder de decisão e de monitora-
mento.

Programação
 A palestra de abertura, minis-
trada por Leonardo Motta, abordou 
as perspectivas para os RPPS em 
2022. Na programação dos dias 16 
e 17 de dezembro, as apresenta-
ções tiveram como foco “o papel 
dos conselheiros na efetivação da 
sustentabilidade do sistema pre-
videnciário” e “gestão financeira, 
atuarial e de benefícios”. 
 Segundo a presidente do 
Ipamv, Tatiana Prezotti Morelli, 
congressos dessa natureza con-

tribuem para a capacitação e o 
aperfeiçoamento de servidores 
e conselheiros do Ipamv e, por 
consequência, para a melhoria da 
qualidade do serviço público. “A 
qualificação permanente de servi-
dores e conselheiros é um impera-
tivo quando se trata de ampliação 
da eficiência do serviço público 
prestado”, disse Tatiana. 
 De acordo com a diretora Ad-
ministrativo-Financeira do Ipamv, 
Jocarla Vittorazzi Laquini Campa-
nha, para que o serviço público 
seja prestado com qualidade, faz-
se necessário que a Administra-
ção Pública invista e incentive a 
constante capacitação de seus 
servidores e conselheiros.

http://www.ipamv.org.br/
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aColhimenTo

Retomada do atendimento presencial

CONfIra as datas

dentre nossas últimas ativida-
des do ano de 2021, promove-

mos a capacitação de Conselheiros 
e servidores do Ipamv que partici-
param do 9º Congresso Brasileiro 
de Conselheiros de RPPS e do XIV 
Seminário Capixaba de Previdência 
da Associação Capixaba dos Insti-
tutos de Previdência (Acip).
 O evento é de grande relevân-
cia e nos instrumentaliza para o 
desafio que é conduzir a gestão do 
Ipamv. Investimos sempre mais na 
capacitação e atualização de nos-
sos colaboradores, para entregar 
a você, aposentado e pensionista 
do Ipamv, os melhores resultados 
e atendimento. 
 O Relatório de Gestão de 
2021, apresentado neste jornal e 
no nosso site, é uma demonstração 
da nossa busca por oferecer um 
serviço de qualidade, com ferra-
mentas modernas de gerencia-
mento e atendimento. 
 Em 2021, conquistamos ainda 
a renovação do Certificado de Re-
gularidade Previdenciária (CRP) e 
mantivemos a Certificação no Nível 
II do Pro-Gestão. O ano passado 
marcou também a implementação, 
pelo município de Vitória, da Refor-
ma da Previdência.
 Boa Leitura!

TATIANA PREZOTTI MORELLI
Presidente do Ipamv

desde 1º de junho, o Ipamv voltou a solicitar o recadastramento para apo-
sentados e pensionistas. O recadastramento estava suspenso desde 

de março de 2020, em razão da pandemia da Covid-19. O procedimento é 
necessário para evitar a suspensão do pagamento. Segue, abaixo, o calen-
dário para recadastramento. Quem perder o período correspondente ao seu 
mês de aniversário poderá realizá-lo até o final de 2022.

eDiTorial

Congresso 
e relatório 
de gestão

reCaDasTramenTo

servidores que fazem aniversário no mês de 

Janeiro
Fevereiro

Março
Abril
Maio

Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

01 a 15/06/2022
16 a 30/06/2022
01 a 15/07/2022
16 a 30/07/2022
02 a 16/08/2022
17 a 31/08/2022
01 a 15/09/2022
16 a 30/09/2022
01 a 15/10/2022
18 a 29/10/2022
01 a 30/11/2022
01 a 30/12/2022

Período para recadastramento

 dezembrO/2021
w Adilson José Araújo
w Ana Maria de Jesus Ferreira
w Carlos Magno Encarnação
w Carlos Orlando Rocha Varejão
w Cícero da Silva Cardoso
w Cláudia Maria Pinto Alvarenga
w Edyr Conceição Passos
w Elzeny Gama Carlos

w Izaias dos Santos
w Katia Oliveira Moura Repinaldo
w Levindo José Thomazini
w Luiza Aurélia Torres de Faria
w Maria do Carmo Barcelos de Oliveira
w Marilza Elias Serrano Leão
w Rosana Sant’Anna
w Sonidea Cunha de Oliveira Sant’Anna

 NOvembrO/2021
w Ana Lúcia Pereira Decarli
w Andréa Hees Drumond
w Carlos Roberto Borges
w Célia Maria Tavares
w Célia Vieira Sartório

w Clóvis Alberto Gani
w Edinete Biluca Oliveira
w Elias Mugrabi de Oliveira
w Fanny Maria Bittencourt Daniel
w Giane Dan Prata Gonçalves

w Heloisa Maria Duarte Barcellos
w Heloiza Maria Barros Brum
w Jane Gripp Rodrigues Moreira
w José Rodrigues da Silva
w Júlia Analia de Souza Oliveira
w Luiz Otavio Rodrigues Coelho
w Lusimar Francisca Alberto
w Luzia Vieira Rodrigues
w Luzineti Marquez Coan
w Marcela do Carmo Avelino Pereira Lima
w Maria Aparecida Vago Rodrigues
w Maria Helena dos Santos
w Marileia Meggiolaro Camargo
w Marizete Aguiar Rodrigues
w Nara Raquel Correa da Silva
w Pedro Luiz dos Santos
w Sonia Maria Machado Fraga
w Tercia Maria Marques Gaspar de Oliveira
w Tolentino Ferreira de Freitas Filho

O Ipamv retomou o acolhimento presencial dos novos aposentados, observando todos 
os protocolos de segurança. desde o início da pandemia de Covid-19, o acolhimento 
estava sendo realizado de modo virtual.
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apesar de ser mais um ano atípico, em função 
da pandemia da Covid-19, o ano de 2021 foi 

de importantes conquistas. Em novembro, o Ipamv 
obteve a renovação do Certificado de Regulari- 
dade Previdenciária (CRP), que terá validade até 
2 de maio de 2022. Essa conquista possibilita 
ao Município pleitear recursos federais com a 
finalidade de prestar mais serviços à sociedade. 
 O Ipamv manteve, também, a Certificação no 
Nível II do Pro-Gestão, que é um programa de cer-
tificação instituído pela Secretaria da Previdência, 
do Ministério da Fazenda, que tem por objetivo 
conferir reconhecimento das boas práticas de 
gestão adotadas pelos RPPS. 

reforma da Previdência
 O ano de 2021 também marcou a imple-
mentação, pelo Município, da sua reforma da 
previdência, em consonância com a Emenda 
Constitucional 103/2019. Dentre as mudanças 
na legislação municipal, destaca-se o aumento 
da contribuição previdenciária dos servidores 
ativos e inativos de 11% para 14%, com adicio-
nais de 2,5% e 5%, dependendo da parcela de 
remuneração. Para os ativos, a alíquota de 14% 
incidirá sobre a parcela de remuneração até o 
valor do teto do INSS. Para os inativos, sobre a 
parcela da remuneração que excede o salário 
mínimo, até o limite do teto do INSS.
 O Ipamv conta, hoje, com um total de 14.205 
segurados - 5.856 segurados inativos e 8.349 
segurados ativos. Do montante de segurados 
ativos, 6.012 são do fundo financeiro e 2.337 
são do fundo previdenciário. Já do montante de 
segurados inativos, 5.816 são do fundo financeiro 
e 40 são do fundo previdenciário. 
 O quantitativo de segurados ativos e inativos 
do fundo financeiro mostra uma relação de um se-
gurado inativo para um segurado ativo, mantendo 

o custeio das aposentadorias do Fundo Financeiro, 
que possui a sistemática de repartição simples.
 Para custear o pagamento das aposentadorias 
do fundo financeiro no exercício 2021, o Tesouro 
Municipal teve de repassar ao Ipamv mais de 
R$ 175 milhões, já que a arrecadação das con-
tribuições previdenciárias patronal e do servidor 
não foram suficientes para cobrir as despesas.
 O compromisso de complementar a folha 
de inativos do Ipamv foi assumido pelo municí-
pio de Vitória no ano de 2011, como forma de 
equacionamento do déficit atuarial. Com essa 
forma de custeio, Vitória fica desobrigada de 
efetuar aportes extras - além das contribuições 
patronal e servidor - para capitalização do fundo 
financeiro, mas obriga-se a custear a folha de 
pagamento deste fundo até a sua extinção.
 Para saber a respeito das demais ações 
desenvolvidas pelo Ipamv, acesse o Relatório de 
Gestão 2021 no site http://www.ipamv.org.br/.

Fundo Financeiro

Fundo Previdenciário

49% 
Servidores 

Inativos
51% 
Servidores 
Ativos

2% 
Servidores 

Inativos
98% 
Servidores 
Ativos

http://www.ipamv.org.br/
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aPosenTaDoria

Para facilitar a compreensão das novas regras de 
aposentadoria vigentes no município de Vitória 

após a implementação da Reforma da Previdência, 
o Ipamv disponibiliza em seu site uma apresenta-

Reforma Previdenciária: novas regras
ção realizada pelo Coordenador de Benefícios de 
Aposentadoria, Helder Costa Marchesi. Confira as 
novas regras de aposentadoria, vigentes a partir 
de 18 de janeiro de 2021, no site do Ipamv.

O Ipamv deseja a 
você e à sua família 
um 2022 repleto de 

alegrias, saúde e
muita paz.

http://www.ipamv.org.br/

