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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2016
Ata da Reunião Ordinária 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  vinte  e  cinco  de
fevereiro 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);  Francilene dos Santos Carvalho (Conselheira -
Suplente - Eleita Representante da Câmara Municipal de Porto Velho) e Gentil
Gomes  de  Castro  Filho (Conselheiro  Eleito  Representante  dos  Servidores
Ativos);  para  tratarem  do  da  seguinte  pauta:  1.  Assinaturas  das  ATAS  das
Reuniões Ordinárias e Extraordinárias nº 001/2016/CMP; 2. Apresentação do
Contador  do  RPPS/IPAM  para  esclarecimentos  sobre  os  Balancetes
apresentados na Reunião Extraordinária 001/2016 e posicionamento quanto a
Prestação de Contas 2015; 3. Apresentação do Relatório de Auditoria Interna
que é enviado ao Tribunal de Contas (item obrigatório e constante no ckeck list
da Prestação de Contas); 4. Deliberação sobre aporte de recursos da Taxa de
Administração  para  o  Fundo  de  Previdência  dos  Servidores;  5.  Deliberação
sobre  as  minutas  de  reestruturação  da  GEPREV e  COMPREV;  6.  Informes
gerais  e  deliberações  para  a  próxima  reunião.  (pedidos  de  pauta  dos
conselheiros).  Pontualmente  as  15h,  havendo  quórum  regimental,  e  após  a
chamada nominal dos presentes, e confirmada a presença de todos, justificando
a ausência da Conselheira Julieta Feliciana Pantoja, de férias, substituída pelo
Conselheiro  Cláudio  Jerônimo  Paiva  da  Silva,  representantes  da  Câmara
Municipal  de  Porto  Velho  e  da  Conselheira  Lucia  Valéria  de  Lima  e  Silva
Moreira ausente por motivo de tratamento de saúde fora do domicílio, sendo
substituída  pela  suplente  Francilene  dos  Santos  Carvalho  representando  os
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servidores da Câmara Municipal de Porto Velho. O Presidente do CMP/IPAM o
Conselheiro Zenildo de Souza Santos deu início a reunião informando que as
atas das reuniões anteriores 001/2016 Ordinária e 001/2016 Extraordinária estão
passando para assinatura, uma vez que foram enviadas com antecedência para
leitura e correções, e que esta vai ser uma praxe, ou seja, o envio antecipado
para leitura, possíveis alterações e nas reuniões faremos as assinaturas. Ofícios
Recebidos: Ofício nº 01/2016/AOPRPPS, datado de 02 de fevereiro de 2016,
encaminhado ao Presidente do RPPS/IPAM o Sr. José Carlos Couri, assunto:
Solicitação  de  Documentos,  trata-se  de  Auditoria  Coordenada  nos  Regimes
Próprios de Previdência Social (RPPS) instituído pelo Estado de Rondônia e
pelo Município de Porto Velho (capital) com o objetivo de traçar um panorama
nacional detalhado da situação financeira e atuarial dos RPPS, realizada pelos
seguintes órgãos: TCU - Tribunal de Contas da União, ATRICON - Associação
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, IRB - Instituto Rui Barbosa; na
oportunidade o Presidente do CMP/IPAM agradece ao Presidente em exercício
do RPPS/IPAM o Sr.  Rodrigo Ferreira Soares pela preocupação em ter  feito
chegar  as  mãos  dos  conselheiros  este  documento,  uma  vez  que  em  outros
momentos os CMP/IPAM não tinha acesso a este tipo de documentação, todos
os conselheiros receberam cópia do documento; O Presidente do CMP/IPAM
esclarece que no último Congresso Nacional dos Conselheiros foi mencionado
este assunto,  que os Tribunais de Contas do Brasil  já  haviam articulado este
conjunto com outros órgãos a realização deste estudo para um diagnóstico da
situação dos RPPS no Brasil, os documentos solicitados são em sua maioria de
conhecimento do CMP/IPAM e o Presidente do CMP/IPAM acredita que em
algum  momento  o  CMP/IPAM  deverá  ser  convidado  a  contribuir  com  esta
Auditoria;  pedidos  de  assuntos  de  inclusão  em  pauta:  nenhum  Conselheiro
apresentou  pedido,  somente  o  Conselheiro  Francimar  Alves  que  fez  uma
reivindicação, mas que o mesmo fará oficialmente diante dos membros deste
CMP/IPAM no item 6.  da pauta de hoje; foi entregue aos Conselheiros uma
pasta  catálogo  contendo  os  seguintes  documentos:  Calendário  Oficial  das
Reuniões  Ordinárias  2016,  Extrato  de  Irregularidades  do  CRP  do  dia
25/02/2016, Cópias das convocações das reuniões anteriores e cópia das atas das
reuniões já realizadas e todos os documentos que forem entregues podem ser
arquivados na pasta e assim que a pasta estiver completa será aberto um arquivo
com o nome de cada conselheiro, para que ao final do exercício cada conselheiro
tenha seu material completo das reuniões realizadas; na mesa de reuniões estará
sempre à disposição as Leis Complementares 227/2005 (assistência Médica) e
404/2010 (Previdência) e o Regimento Interno, todos para consulta durante as
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reuniões.  Faltou  colocar  os  recursos  destinados  à  Manutenção  do  Conselho
Municipal de Previdência, até mesmo porque é necessário haver uma distinção
entre  as  solicitações dos CMP/IPAM e as demais,  visto  que o Presidente  do
CMP/IPAM  está  passando  por  situações  constrangedoras  quando  se  trata,
principalmente, de solicitações de viagens de conselheiros para participações de
eventos,  pois  não  sabe  de  nenhum  acordo  de  proporcionalidade  entre  os
servidores do RPPS e os Conselheiros, que segundo o Presidente do RPPS seria
uma média de dois por um a participação em eventos, o que o Presidente do
CMP/IPAM não concorda, visto que o Conselho Municipal de Previdência é um
órgão superior de deliberação colegiado e que possui orçamento próprio para
estes fins, não sendo necessária nenhuma barganha sobre a ida dos Conselheiros
para eventos, o Presidente do CMP/IPAM entende que deverão ser produzidos
processos separados para atender estas demandas, visto que o RPPS é um e o
CMP é  outro,  sendo  independentes,  portanto  entende  que  todos  os  pedidos
devem  ser  aceitos  pelo  Presidente  do  RPPS  e  atendidos.  O  Presidente  do
CMP/IPAM também cobrou do Presidente em exercício do RPPS/IPAM uma
maior agilidade do pagamento dos Jetons e nas diárias,  visto que novamente
aconteceu  este  ano  de  conselheiros  viajarem  e  retornarem  sem  suas  diárias
estarem nas suas contas para as despesas, tendo que arcar com recursos do seu
próprio  bolso  ou  de  ajuda  do  colega,  pede  encarecidamente  que  isto  não
aconteça  mais;  Todas  as  reuniões  serão  gravadas  e  arquivadas  na  Sala  do
Conselho,  ficando à disposição de qualquer Conselheiro,  mas caso haja uma
solicitação de terceiros, esta solicitação deverá ser autorizada pelo Colegiado; O
Presidente do CMP/IPAM relata também que estamos em tratativas para a vinda
de um palestrante para um evento que deverá atender no período da manhã os
membros do Conselho e demais servidores que tenham interesse em participar
do  processo  eleitoral  para  o  CMP/IPAM,  onde  devem  ser  tratados  assuntos
pertinentes ao cargo e no período da tarde uma palestra para os servidores do
município,  abrangendo  o  tema  PREVIDÊNCIA e  a  importância  do  RPPS,
estamos em contatos e em breve traremos mais novidades ao CMP/IPAM; não
havendo  mais  informes,  e  não  havendo  nenhuma  pergunta  por  parte  dos
Conselheiros,  o  Presidente  do  CMP/IPAM convida  a  Sra.  Alzira  Conceição
Uchoa  Matos  -  Responsável  pela  Auditoria  Administrativa,  Financeira  e
Contábil do RPPS/IPAM, o objetivo do chamamento é o de dar um norte sobre o
que já esta sendo providenciado em virtude do prazo de envio da Prestação de
Contas 2015, cujo prazo máximo é 31 de março de 2016,  portanto, devemos
saber  como é  produzido o  relatório,  a  periodicidade  dele,  como é  feita  esta
Auditoria  Interna,  em  que  ponto  a  Sra.  pegou  esta  atribuição,  como  este
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CMP/IPAM pode ajudar e se nele é mencionado a existência deste colegiado. A
Sra. Alzira relata que para produzir o relatório ela depende da Contabilidade, do
financeiro para poder ter uma base para a seqüência do seu relatório, quando
entrou no RPPS/IPAM a responsável pela pasta era a Sra. Solange, que tratou de
passar todas as informações, passo a passo, de como confeccionar e enviar os
Relatórios ao Tribunal de Contas, são quatro relatórios anuais, que necessita de
todas as informações financeiras para a conclusão do relatório quadrimestral,
sendo o início de tudo a Contabilidade, todo o primeiro quadrimestre é entregue
até maio, o próximo é entregue em setembro e os dois últimos serão entregues
juntos por  motivo de problemas no sistema de  contabilidade que poderá  ser
abordado pelo Contador na pauta seguinte, o Conselheiro Francimar Alves relata
que a grande dificuldade na confecção destes relatório é a falta de pessoal, e que
a Sra. Alzira ainda tem que fazer a conferência das cotações dos materiais de
auto custo, e que não é fácil fazer tudo isso e ainda o relatório, e que desde de
que ele entrou no RPPS/IPAM existe esta dificuldade de falta de pessoal e que é
necessário uma reestrutura do instituto para melhorar os serviços prestados, O
Conselheiro Marcos Rezende diz que a maior dificuldade apresentada é a falta
de estrutura, e que o RPPS/IPAM teria que ter um bando de dados e que já
passou da época de ficar esperando relatórios; O Conselheiro Gerson Trajano
relata,  que  conforme a  fala  da  Auditora,  são  repassados  relatórios  de  outras
divisões  para  a  Auditoria,  quais  os  procedimentos  após  o  recebimento  deste
relatórios, eles são analisados ou são enviados da forma que chegam às suas
mãos; a Sra. Alzira responde que ao após o recebimento dos mesmos ela vai
com o Contador, e verifica se os dados estão corretos, se estão batendo, e que ela
não faz o relatório só e envia, não é só minha análise, que ela faz um resumo e
depois passa pela contabilidade também a conferência dos dados para saber se
está  tudo correto  para  somente  depois  fazer  o  envio,  O Conselheiro  Gerson
Trajano  mais  uma  vez  pergunta  se  o  Tribunal  de  Contas  já  enviou  alguma
recomendação com base nos relatórios enviados, a Sra. Alzira responde que a
última recomendação foi em 2014, no relatório da Assistência Médica, mas que
o fizeram a justificativa e já envio ao Tribunal de Contas e deu tudo certo porque
até a presente data nada foi questionado. O Presidente do CMP/IPAM relata que
nós Conselheiros ainda temos uma certa dificuldade de esclarecimentos, porque
quando  se  fala  em  Controle  Interno,  nós  Conselheiros  fazemos  parte  desta
fiscalização  e  nós  não  vislumbramos  nestes  relatórios  nenhuma  alusão  a
existência deste colegiado, porque quando do envio do DRAA ao Ministério da
Previdência, foi necessário a assinatura do Presidente deste CMP/IPAM, isto é
de  se  elogiar,  porque,  naquele  momento  ficou  evidenciada  a  importância  do
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Conselho Municipal de Previdência, O Presidente do CMP/IPAM completa seu
raciocínio tentando entender até que ponto este relatório de Auditoria, deveria
conter a posição do CMP/IPAM, mas agradece a presença da responsável pela
Auditoria Interna do RPPS/IPAM e solicita que todas as vezes que um Relatório
quadrimestral  for  concluído que ela  encaminhe e  faça a  apresentação para o
CMP/IPAM, fato que ela de pronto atendeu, todos os Conselheiros concordaram
com  a  apresentação  dos  Relatórios  Quadrimestrais  aos  Conselheiros.  O
Presidente do CMP/IPAM convida para o próximo assunto de pauta o Contador
do RPPS/IPAM o Sr. Dácio Rufino Dantas Figueiredo, é Contador e servidor de
carreira do município, que irá esclarecer sobre os Balancetes referente aos meses
de outubro de novembro de 2015 (Previdência e Assistência Médica) e sobre o
andamento da Prestação de Contas 2015, sobre como pegou a Contabilidade do
RPPS/IPAM,  quais  as  dificuldades  encontradas,  como  está  a  Contabilidade
agora, e sobre a Prestação de Contas 2015 o que o Sr. tem a esclarecer; O Sr.
Dácio respondeu que entrou em outubro de 2015 e encontrou a Contabilidade
praticamente sem ter sido feito nada durante o ano, conciliação bancária atrasada
desde março, e que fez o possível para fazer uma peça contábil de qualidade,
dentro da realidade do que havia acontecido o ano passado, e que o balanço do
RPPS/IPAM  estará  pronto  possivelmente  semana  que  vem  porque  ele  é
consolidado com as outras secretarias, e feito pela AJUCEL e pela Contabilidade
da SEMFAZ, e que em uma semana ou duas já estará pronta a Prestação de
Contas 2015 do RPPS/IPAM, O Presidente do CMP/IPAM faz um pedido ao
Contador,  e  diz  que  desde  que  ele  faz  parte  do  Conselho  Municipal  de
Previdência,  todos os anos o Tribunal de Contas notifica o RPPS/IPAM pela
intempestividade no envio da Prestação de Contas, e que gostaria de saber se
este  ano  vai  ser  diferente,  vamos  entregar  dentro  do  prazo.  O  Sr.  Dácio
respondeu que a maior dificuldade é o fechamento do Balanço, e que depois
deste fechamento, no máximo em dez dias ele passa pela Auditoria e depois,
apresenta  ao  Conselho  a  Prestação  de  Contas  2015  para  análise  e  envio  ao
Tribunal de Contas, mas que o tempo é suficiente; O Presidente do CMP/IPAM
pergunta quais as dificuldades encontradas pelo Contador para a realização do
seu trabalho; O Sr. Dácio respondeu que tem problemas que ele vai resolver, que
o  IPAM tem dificuldades  de  identificação  de  receitas,  a  Prefeitura  transfere
valores para o IPAM, só que destes valores ele tem que fazer uma planilha em
excell paralela para poder identificar o que tem que passar para o IPAM, porque
não  existe  um  código  específico  dizendo  o  que  é  do  empregador,  o  que  é
elemento moderador, o que é da assistência, ou seja não existe um código para
identificar os item, eu recebo somente o valor do montante e não tem como
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identificar de onde é esta receita, e que ele perde muito tempo para identificar de
onde  é  esta  receita,  e  isso  se  torna  muito  trabalhoso,  mas  que  ele  está
organizando uma forma de tornar isso mais rápido, outra situação que eu peguei
foi a do cálculo da taxa de administração porque o contador anterior fazia uma
interpretação da Lei  e eu faço outra,  mas ela passou o ano inteiro com este
problema e que no final do ano ele teve que fazer outro cálculo, que considera o
correto; Perguntado pelo Presidente do CMP/IPAM se existia alguma pendência
contábil  para resolver com o Tribunal de Contas, o Sr. Dácio disse que não,
porque  a  última  notificação  foi  respondida  pelo  Contador  anterior.  O
Conselheiro Francimar Alves disse que quando se pega um Relatório Contábil
você fica na dúvida, que código é esse, a que se refere. O Presidente Eleito
Zenildo de Souza Santos agradece a participação de todos e nada mais havendo
a ser tratado encerra a reunião. A reunião foi encerrada às dezessete horas e dois
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), 25 de fevereiro 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_________________________________
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Conselheiro Representante da SEMAD (Secretaria Municipal de Administração)

FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA_______________________________
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

FRANCILENE DOS SANTOS CARVALHO__________________________
Conselheiro-Suplente Eleita Representante da Câmara dos Vereadores

Rua Antônio Lourenço Pereira Lima, nº 2774 - Bairro Embratel
CEP 76.820-810 - Porto Velho - Rondônia

CNPJ:.34.481.804/0001-71
Telefone: (69) 3211-8155

Email: cmp@ipam.ro.gov.br
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