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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 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – EDITAL 008/2022/IPECAN

 
Ata de reunião extraordinária do Instituto de Previdência Social
de Campo Novo de Rondônia-IPECAN, realizada em 04 de
outubro de 2022, às 08h00min, na sala de reuniões do
Instituto, convocada pelo Edital 008/2022/IPECAN, tendo
como pauta a apresentação do Projeto IPECAN ITINERANTE
2022; Projeto de Lei referente à Taxa de Administração do
IPECAN, Portaria 1467/2022 e Pro-Gestão. Os trabalhos foram
conduzidos pela superintendente que solicitou que a Senhora
Beatriz de Oliveira Cardoso lavrasse a ata da presente reunião.
A primeira pauta foi à apresentação do projeto IPECAN
ITINERANTE que tem por objetivo levar aos servidores
informações referentes ao Ipecan. Após apreciação do Projeto
foi definido que serão realizadas visitas nas Escolas e Postos de
Saúde onde estão lotados os servidores do vinculo municipal.
Posteriormente estas visitas serão realizadas uma audiência
com os aposentados e pensionistas na sede do município. Entre
as informações serão elencadas com ênfase o Relatório de
Gestão 2021, Prestação de Contas do 1º Semestre 2022 e um
resumo das informações previdenciárias. Ficou definido que
além do Consultor Previdenciário, as visitas terão a
participação de gestores do RPPS e de membros dos conselhos.
Na sequencia a pauta abordada foi a Taxa de Administração do
RPPS. Foi relatado pela superintendente que após as alterações
trazidas pela Portaria MTP nº 1467, de 02 de junho de 2022, a
qual estabelece novos parâmetros para estipular a taxa de
administração em detrimento ao porte do Município.
Considerando ainda, que este município foi considerado de
Pequeno Porte de acordo com o último ISP – Indicador de
Situação Previdenciária, publicado em 05/09/2022 pela
Secretaria de Previdência, alterando assim o percentual da taxa
de administração, que, conforme art. 84, inciso II, alínea “d”,
da Portaria MTP nº 1467, de 02 de junho de 2022 passa a ser
de 3,6%, sobre a base de contribuição ou de 2,7% sobre o total
das remunerações dos servidores, aposentados e pensionistas.
Entretanto, deste valor ainda pode ser agregado 20% conforme
art. 84, § 4º da mesma portaria. Assim, foi dito que o Instituto
elaborou a minuta do projeto, ora apresentado aos participantes
para conhecimento e que o mesmo será encaminhado ao Ente
para regulamentação via aprovação de lei pelo legislativo. Na
sequencia o tema abordado foi o Pro-Gestão que é um
Programa de Certificação Institucional e Modernização
daGestãodos Regimes Próprios de Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A
adesão não é obrigatória, no entanto institui as boas praticas de
governança. Relatou que está buscando formas de realizar a
adesão, pronunciou que é um longo caminho e que está em
busca de um colaborador para auxiliar no projeto e assim
firmar a adesão. Reforçou a importância de todos lerem o
manual do Pro-Gestão e também a Portaria 1467/2022
conforme já mencionado em reuniões anteriores. Pediu para
que os Conselheiros se reúnam para fazer uma analise nos
regimentos dos Conselhos de forma a adequar de acordo com a
Portaria 1467/2022 e as orientações do manual do Pró-Gestão.
Assim, as pautas foram concluídas ás 10h00min horas com a
leitura da ata que segue assinada por mim Beatriz de Oliveira
Cardoso e pela Superintendente.
 
BEATRIZ DE OLIVEIRA CARDOSO IZOLDA MADELLA
Secretária da Reunião Superintendente
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