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"Órgão Superior de Deliberação Colegiado"

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 2016
Ata  da  Reunião  Extraordinária  nº  002/2016,  do  Conselho  Municipal  de
Previdência - CMP/IPAM, Órgão Superior de Deliberação Colegiado do Regime
Próprio de Previdência do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Município de Porto Velho - RPPS/IPAM, realizada no dia cinco de abril de
dois mil e dezesseis, às quinze horas, no auditório do RPPS/IPAM, endereço:
rua:  Lourenço Antônio  Pereira  Lima 2774,  Bairro:Embratel,  nesta  cidade  de
Porto Velho (Rondônia).  Reuniram-se os seguintes membros do CMP/IPAM:
Zenildo  de  Souza  Santos (Conselheiro  Eleito  Representante  dos  Servidores
Ativos - Presidente do CMP/IPAM); José Rocha de Albuquerque (Conselheiro
Representante da SEMPLA - Vice-Presidente do CMP/IPAM); Marcos Rezende
de Castro (Conselheiro Representante da SEMUSA - Secretário do CMP); José
Maria  Miranda  Martins (Conselheiro  Eleito  Representante  dos  Servidores
Ativos);  Carlos  Dobbis  (Conselheiro  representante  da  PGM);   Cleodilson
Moraes de Medeiros (Conselheiro Representante  do IPAM); Gerson Trajano
dos  Santos (Conselheiro  Representante  da  SEMAD);  Francimar  Alves  de
Oliveira (Conselheiro  Eleito  Representante  dos  Servidores  Ativos);  Rita
Ferreira de Lima (Conselheira Representante da SEMFAZ); Lúcia Valéria de
Lima e Silva (Conselheira Representante da Câmara Municipal de Porto Velho)
Claúdio  Jerônimo  Paiva  da  Silva (Conselheiro-Suplente  representante  dos
servidores  inativos) e  Gentil  Gomes  de  Castro  Filho (Conselheiro  Eleito
Representante  dos  Servidores  Ativos);  para  tratarem  da  seguinte  pauta:
Apresentação do Relatório da Assistência Médica do IPAM/SAÚDE, agendado
por  solicitação  da  Presidência  do  IPAM/SAÚDE,  visando  atender  uma
deliberação do CMP/IPAM, em virtude da preocupação com a apresentação do
contador do IPAM no que se refere à possível insuficiência de recursos a partir
do mês de agosto/2016 para manter o IPAM/SAÚDE, devem ser apresentadas as
estratégias para sanar este possível  problema futuro. A reunião teve início às
14h, havendo quorun regimental, o Presidente do CMP/IPAM iniciou a reunião
registrando  o  atraso  do  Presidente  do  RPPS/IPAM,  e  passou  a  dar  alguns
informes, foi comunicado aos nobres conselheiros que foram entregues na sala
do  CMP/IPAM  as  cópias  dos  relatórios  das  Prestações  de  Contas  de  2015
encaminhadas  ao  Tribunal  de  Contas,  continua  relatando  que  as  constantes
mudanças de servidores e cargos no IPAM trazem também uma mudança de
procedimentos,  citou como exemplos a Prestação de Contas de diárias,  onde
sempre foi entregue apenas o formulário anexo II e que agora a nova servidora
responsável cobra além do anexo II o anexo III que nunca foi pedido, e que na
PROGER após a mudança, a nova Procuradora está cobrando uma justificativa
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(que nunca foi pedida) do pedido de passagens, diárias e inscrições em eventos
do CMP/IPAM, ou seja, não existe uma padronização de procedimentos, o que
prejudica a rotina dos trabalhos.   mencionou que teremos que tratar  de duas
situações distintas, uma delas que foi cobrada na última reunião ordinária, que
trata  da  Assistência  Médica  do  IPAM/SAÚDE,  e  que  o  Presidente  do
IPAM/SAÚDE se antecipou e solicitou esta reunião par dar os esclarecimentos
necessários, e outra que deverá ser agendada e que tratará exclusivamente de
PREVIDÊNCIA,  onde  serão  abordados  assuntos  como:  SISPREV  (situação
atual dos cadastrados e não cadastrados, o que fazer para finalizar este processo,
etc...), sobre este assunto, o Conselheiro Rocha questionou se não havia sido
inspirado o prazo dado pelo Ministério  da Previdência  para a  conclusão dos
trabalhos, de pronto o Presidente do CMP/IPAM esclareceu que o prazo dado
pelo  Ministério  da  Previdência  é  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  a  contar  da
publicação do decreto, mas que este decreto sequer foi publicado, e o que o
RPPS/IPAM está fazendo é antecipando os trabalho, o que é bastante louvável,
sobre  a  COMPREV,  cálculo  atuarial  e  principalmente,  questionar  quais  os
motivo que levam ao gradativo crescimento da alíquota patronal, que está numa
crescente desde 2013, culminando a estar hoje em mais de dezessete por cento,
além de outras demandas pertinentes à Previdência dos servidores, o Presidente
do  CMP/IPAM  relatou  também,  que  no  dia  anterior  a  esta  reunião
extraordinária, recebeu várias ligações de servidores do IPAM perguntando se o
CMP/IPAM sabia do Projeto de Lei que estava na Câmara Municipal de Porto
Velho,  que  tratava  da  Reformulação  da  Lei  Complementar  271,  de  22  de
dezembro de 2006, que “Altera a estrutura organizacional básica do Instituto de
Previdência e assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM e
dá outras providências.” (Inclusive com a criação de 10 (dez) novos cargos) do
Instituto  de Previdência  e  Assistência  dos Servidores do Município  de Porto
Velho e do Projeto de Lei que igualava a remuneração do Presidente do Instituto
à remuneração de Secretário-Adjunto da Prefeitura Municipal de Porto Velho.
Sobre  a  reformulação  o  Presidente  do  CMP/IPAM,  o  Conselheiro-Eleito
representante  dos  servidores  Zenildo  de  Souza  Santos  disse  que  sobre  a
reorganização, esse assunto já foi trazido à pauta deste CMP/IPAM, mas que não
foi aprovado em virtude de vários fatores, entre eles o "Impacto em folha", e que
o próprio relator da matéria o Sr. Rodrigo preferiu não retornar mais com este
assunto, ficando então excluído de pauta, por isso estranhou que este assunto
tivesse ido parar na Câmara Municipal. Sobre a remuneração do Presidente do
Instituto, o Presidente do CMP/IPAM disse que concorda, assim como os demais
Conselheiros concordam, mas que é prudente encaminhar documento (Ofício)
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ao Chefe do Executivo,  ao Presidente  da  Câmara Municipal,  ao Tribunal  de
Contas do Estado de Rondônia, para que todas as mensagens que envolvam o
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Porto Velho devam ser
acompanhadas de parecer ou Ata de reunião do CMP/IPAM comprovando sua
devida aprovação pelo Órgão Superior de Deliberação Colegiado, previstas em
Lei,  respaldando  possíveis  decisões  que  envolvam  os  fundos  de  Assistência
Médica  e  Previdência  Social  dos  servidores  do  Município  de  Porto  Velho,
deliberação aceita por todos os membros do CMP/IPAM, O Conselheiro Rocha
comentou  que,  sobre  este  assunto,  à  luz  da  LRF  (Lei  de  Responsabilidade
Fiscal) é competência do ordenador de despesas, contextualmente inscrita, e que
é  necessário  uma  declaração  dizendo  que  esta  despesa  tem  compatibilidade
orçamentária e financeira, de acordo com a Lei Orçamentária Anual,  então a
competência pelo aumento dos gastos é do ordenador de despesas, a questão do
CMP/IPAM, temos que ver o que diz a Lei do Conselho, e que qualquer atitude
que tenhamos que tomar tem que ter o devido respaldo na Lei, a Lei que criou o
Conselho  estabelece  esta  competência?,  se  estabelece  "perfeito",  mas  a
competência  para declarar  sobre a  disponibilidade financeira,  pela LRF é do
Presidente  do  IPAM  que  é  o  ordenador  da  despesa,  compete  a  ele  esta
declaração, temos que saber o que a Lei Municipal diz a respeito da competência
do Conselho,  e eu não sei  se o conselho pode interferir  numa declaração de
ordenador de despesas, digo da competência dele (Presidente do IPAM) diante
da LRF, temos que ver até onde vai a competência do Conselho. O Presidente do
CMP/IPAM   esclarece  que  a  Assistência  Médica  do  IPAM  não  tem  uma
fiscalização tão atuante quanto a da Previdência, mas ela tem descrita no artigo
87 da Lei Complementar 227, "Caberá a Diretoria Executiva do IPAM, sob a
fiscalização  e  controle  do  Conselho  Municipal  de  Previdência,  a  gestão  do
Fundo de Assistência Médica", onde os verbos fiscalizar e controlar são bem
amplos no campo de atuação. Inclusive na Lei Complementar 227, cita que "O
Diretor-Presidente do IPAM, ouvido o Conselho Municipal de Previdência, fica
autorizado a expedir portarias, ordens de serviço e resoluções", então ele deve
primeiro  ouvir  o  CMP/IPAM,  para  somente  depois  fazer  a  expedição destes
documentos, o que não acontece, a fim de disciplinar a aplicabilidade desta Lei
Complementar, até mesmo porque das portarias, nos não ficamos sabendo de
nenhuma, só ficamos sabendo através do Diário Oficial do Município, apesar de
ser  um ato  administrativo,  mas  que  este  também deve obedecer  a  Lei,  mas
acredito que esta situação está para ser esclarecida porque o Tribunal de Contas
já está solicitando informações, inclusive sobre este CMP, para possivelmente
detalhar,  disciplinar  e  cobrar  a  nossa  atuação,  porque  quando o  Tribunal  de
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Contas pegar as Leis e descobrir que o CMP/IPAM é responsável por tudo isso,
deverá questionar, estão fazendo?não estão fazendo?porque não estão fazendo? é
quando podem vir pra cima do CMP, pois acredito que esta é a primeira vez que
estão  fazendo  este  diagnóstico  dos  RPPS  no  Brasil,  O  Conselheiro  Rocha
questiona  se  há  algum  conflito  entre  a  Lei  do  Conselho  com  as  leis  que
estabelecem as  competências  do  Presidente  do Instituto,  que  estabelecem na
estrutura organizacional  do Instituto,  o que estabelece estas  competências,  se
elas não conflitam, porque vimos que a Lei avança em Portarias e Portaria é um
ato próprio do gestor mesmo, do ordenador da despesa, é um ato unilateral a
portaria, este é um ato de quem está na gestão, temos que ver se não há conflito
nestes casos, porque será que não existe uma Lei que estabelece como este ato
privativo do gestor, competência pode ser privativa. O Presidente do CMP IPAM
destaca que neste assunto COMPETÊNCIA, ficou bem claro numa situação que
eu provoquei e que a PROGER do IPAM deu uma resposta que não foi a que eu
esperava,  eu  perguntei  onde  estava  o  Regimento  Interno  que  estabelece  as
competências  da  Mesa  Diretora  do  IPAM,  que  são  mencionadas  na  Lei
Complementar  404  que  estas  competências  do  Presidente  e  dos  seus
Coordenadores devem ser  estabelecidas no Regimento Interno do Instituto,  a
PROGER  apresentou  um  Regimento  Interno  de  1990,  sendo  que  no  meu
entendimento o Regimento Interno pode ser feito anualmente, se for o caso, me
desculpem  se  eu  estiver  errado,  mas  se  eu  perceber  que  preciso  mudar  o
Regimento  Interno,  posso  fazê-lo  para  abranger  aquilo  que  são  minhas
atribuições, coisa que o RPPS/IPAM não tem. O questionamento do Conselheiro
Rocha  continua  sobre  o  que  diz  a  Lei,  então  o  Presidente  do  CMP/IPAM
menciona que na Lei diz que as competências são estabelecidas em Regimento
Interno.  às  14h30  o  Presidente  do  IPAM  se  apresenta  ao  CMP/IPAM,  se
desculpando  pelo  atraso  em virtude  de  indisposição  após  o  almoço,  mas  de
imediato  posiciona-se  para  iniciar  sua  apresentação.  O  Presidente  do
CMP/IPAM volta  a  esclarecer  que  a  reunião  extraordinária  é  para  tratarmos
exclusivamente  sobre  a  preocupação  demonstrada  pelos  conselheiros  com
relação  a  saúde  financeira  do  IPAM/SAÚDE,  e  que  oportunamente  será
agendada uma nova reunião para tratarmos somente sobre PREVIDÊNCIA, e
que  o  Presidente  do  IPAM  seria  convocado,  mas  o  mesmo  se  antecipou  e
solicitou a reunião para dar os devidos esclarecimentos, ficou acertado entre os
membros  do CMP/IPAM que todos  deveriam anotar  seus  questionamentos  e
fazê-los  somente  após  o  encerramento  da  apresentação,  e  de  pronto  passa  a
palavra inicial ao Presidente do IPAM, que de pronto repassa ao seu Gerente
Administrativo e Financeiro o Sr. Rodrigo que irá comentar sobre a situação
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orçamentária  e  financeira  atual  do  IPAM/SAÚDE,  o  Sr.  Rodrigo  inicia
desejando uma boa tarde aos membros do CMP/IPAM, e que falará mais sobre a
parte do orçamento e que o Dr. Couri tecerá comentários sobre as providências
das despesas médicas que ele está trabalhando para diminuir, inicia dizendo que
no começo do ano agente se deparou com quatro meses para trás pendentes para
pagamento, pois pelo trâmite do IPAM, se levam três meses para se pagar um
processo de despesas médicas, o financeiro só tem conhecimento deste processo
depois  de  três  meses  35/25 tempo.  O Presidente  do  CMP/IPAM Zenildo  de
Souza Santos agradece a participação de todos e nada mais havendo a ser tratado
encerra.  A reunião  foi  encerrada  às  dezessete  horas  e  trinta  minutos,  e  EU
Denise Silveira Moutinho Cardoso, secretária do CMP/IPAM, lavro a presente
ATA, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros
deste Conselho Municipal de Previdência - CMP/IPAM. Porto Velho (RO), 05
de abril de 2016.
ZENILDO DE SOUZA SANTOS ____________________________________
Presidente do CMP/IPAM

JOSÉ ROCHA DE ALBUQUERQUE________________________________
Vice-Presidente do CMP/IPAM

MARCOS REZENDE DE CASTRO_________________________________
Conselheiro-Secretário do CMP/IPAM

CARLOS DOBBIS________________________________________________
Conselheiro Representante da PGM (Procuradoria Geral do Município)

RITA FERREIRA LIMA___________________________________________
Conselheira-Suplente  Representante  da  SEMFAZ  (Secretaria  Municipal  de
Fazenda)

CLEODILSON MORAES DE MEDEIROS___________________________
Conselheiro Representante do IPAM (Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Porto Velho)

GERSON TRAJANO DOS SANTOS_________________________________
Conselheiro Representante da SEMAD (Secretaria Municipal de Administração)

FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA_______________________________
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Conselheiro Eleito Representante dos Servidores Ativos

GENTIL GOMES DE CASTRO FILHO______________________________
Conselheiro Eleito Representante dos Servidores Ativos

CLÁUDIO JERÔNIMO PAIVA DA SILVA____________________________
Conselheira Eleita Representante dos Servidores Inativos

JOSÉ MARIA MIRANDA MARTINS________________________________
Conselheiro Eleito Representante dos Servidores Ativos

LUCIA VALÉRIA DE LIMA E SILVA________________________________
Conselheira Eleita Representante da Câmara dos Vereadores
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