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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE

RONDÔNIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

CONSELHO DELIBERATIVO ATA 003/2020

(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019)
 
ATA 003/2020
Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
realizada aos 11 (onze) dias do mês de março do ano de 2020,
ás 14h00min, na Câmara Municipal. A reunião foi conduzida
pela Srª. Ivonete Aparecida da Cruz, Presidente do Conselho
Deliberativo do Instituto de Previdência Social de Campo
Novo de Rondônia, (IPECAN) e contou com os membros do
Conselho Deliberativo e a presença da Superintendente do
Instituto, senhora IZOLDA MADELLA. A presidente
cumprimentou a todos, momento que falou sobre os motivos de
estarem reunidos, sendo principal assunto as atividades a serem
desenvolvidas para atender as exigências do Pró-Gestão e
também do TCE-RO. Na sequencia passou a palavra para a
superintendente que fez uma explanação sobre o Pró-Gestão,
sua importância e atividades que o Instituto deve desenvolver
para se adequar. Foi explicado que a adesão não é obrigatória,
no entanto o TC solicita que as ações sejam implementadas a
nível municipal. Após este momento a presidente do conselho
tomou a palavra e explicou que esse trabalho envolve a
parceria de todos, conselhos, gestores do Instituto e poder
executivo municipal, por esse motivo foi convidado pelo ofício
nº 002, protocolado no dia 04/03/2020 a excelentíssima
senhora Prefeita Municipal Valdenice Domingos Ferreira a se
fazer presente nessa reunião, no entanto a mesma não
compareceu e também não justificou sua ausência. Dando
continuidade aos assuntos a superintendente falou também da
necessidade de se fazer um novo recadastramento para que as
informações cadastrais estejam atualizadas para obter-se um
melhor resultado no cálculo atuarial. Foi explicado que as
informações para o Calculo, dos servidores ativos, são através
do Banco de Dados da Prefeitura e que, isso é de conhecimento
da Prefeita que participou de um Curso em Porto Velho em
novembro de 2019 juntamente com servidores do RH. Disse
que o Departamento de Recursos humanos alegou falta de
servidores para atualizar os dados. A superintendente informou
que via oficio comunicou a prefeita dos fatos e que até o
momento não obteve resposta. Assim, pediu para que o
Conselho intermediasse para que houvesse mais celeridade na
atualização das informações. Na sequencia disse que o
IPECAN pretende realizar um Recadastramento
Previdenciário, mas que precisa ser em parceria com a
Prefeitura para que de fato sejam atualizados os Bancos de
dados tanto da Prefeitura quanto do IPECAN. Assim solicitou
que o Conselho buscasse esta parceria com o ENTE. Na
sequencia a superintendente informou que devido à morosidade
das informações e as inconsistências no Banco de Dados da
Prefeitura para a realização do Cálculo, isso poderá acarretar o
atraso previsto para este mês de março. A presidente retomou a
palavra e disse que entre as pautas a serem tratadas estava esta
do recadastramento. Assim, passou aos conselheiros os
assuntos em pauta a serem discutidos com a Senhora Prefeita,
Sendo: Recadastramento para atualização de dados para o
cálculo atuarial; Políticas Previdenciárias de saúde e segurança
do servidor; Regulamentação da situação dos servidores da
saúde que tem direito a aposentadoria especial e o atraso das
Contribuições Previdenciárias referente a Dezembro de
2019.Dando sequencia, a presidente sugeriu que aproveitassem
o momento, já que não foi possível a presença da prefeita e
juntos aprofundassem seus conhecimentos analisando as
orientações do manual do Pro-Gestão e o questionário aplicado
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pelo Auditor do TCE. Foi observada pelos conselheiros a
necessidade que o Conselho Deliberativo tem de executar de
forma mais eficiente à atividade de Elaboração, publicação e
controle da efetivação de plano de trabalho anual e também a
elaboração do relatório de prestação de contas, chegando a um
consenso de que se empenharam em fazê-los. Na sequencia
dessa breve sessão de estudos a presidente do conselho
informou aos conselheiros que a notificação de atrasos de
recolhimentos junto ao Instituto já foi protocolada e os
conselheiros foram unanimes na decisão de aguardarem o
recolhimento do valor devido até 23 (vinte e três) de março
2020, não havendo os recolhimentos será informado ao
Ministério Público. Nada mais a ser tratado, ás 16(dezesseis)
horas, eu Geraldo Braga, lavrei a presente ata, que segue
assinada por mim e pela presidente deste conselho. Os demais
presentes assinam em lista que segue anexa.
 
IVONETE APARECIDA DA CRUZ
Presidente do Conselho
 
GERALDO BRAGA DA SILVA
Secretário 
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