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Instituto de
Previdência Social de 

Campo Novo de Rondônia

CONSELHO DELIBERATIVO

(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).

                                                                                                    

 

ATA 009/2022

 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo realizada aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto do
ano de 2022, ás 09h13min, na sala de reuniões do INSTITUTO DE PREVIDENCIA IPECAN/CNRO.
Reuniram-se os membros deste Conselho, sendo: Edson Gonçalves da Silva, Kelly Daiane Gavenda,
Francieli de Ariquemes Paim, Renata de Oliveira Campos e Marinalva Gomes da Silva, para tratar sobre a
Prestação de Contas referente ao mês de Julho de 2022, conforme Oficio N° 046/2022/IPECAN. A reunião
foi conduzida pela Superintendente Sra. Izolda Madella, a qual cumprimentou a todos, momento em que fez a
leitura detalhada do referido oficio, tirando toda e qualquer duvida dos conselheiros sobre as informações de
receitas e despesas previdenciárias e administrativas referente ao mês acima citado. Falou que as receitas do
instituto são constituídas por: Contribuição de Servidores ativos 14% inclusive os cedidos; Contribuição
Patronal 14% mais Custo Suplementar de 4,16% somando 18,16%; Multas e Juros e Recolhimento fora da
data; Rentabilidade de Fundos de Investimentos; Parcelamentos e Multas e Juros dos Parcelamentos.
A Previsão Orçamentaria de Receitas para 2022 conforme orçamento é de R$ 11.131.644,47 tendo
acumulado até 31 (trinta e um) de maio do corrente ano, o valor de R$ 6.822.906,61, a realizar, o valor
de R$ 4.308.737,86. Arrecadação do RPPS no mês de julho foi de R$ 978.397,01 a previsão até dezembro é
de arrecadar R$ 11.131.644,47. Até o dia 31 de julho de 2022 havia disponível na Conta
Investimento/Aplicações R$ 39.971.382,36 distribuídos em 16 (dezesseis) fundos, plicados em duas
Instituições Financeiras, sendo Banco do Brasil (Ag. 8291-6 Investimento 9212-6) e na Caixa Econômica
Federal (Agência 1831 Conta 567). Conforme previsão orçamentaria versos despesas pagas, até julho as
despesas atingiram o percentual com Aposentadorias de 64,79% totalizando um valor de R$
1.036.710,73, Pensões 49,83% totalizando um valor de R$ 285.981,65 e Despesas Administrativas
48,20% totalizando um valor de R$ 237.636,44. Referente aos parcelamentos do ano de 2017 e 2018, não
constam débitos em atraso até o momento. No ano de 2022, a Prefeitura realizou cedência de 14(quatorze)
servidores. Destes 02 (dois) apresentam pendências em recolhimentos.  Os referidos servidores foram
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contatados para sanar os débitos pendentes. Nesta data não constam débitos previdenciários por parte do
ente Municipal e Câmara, referente a Contribuições Previdenciárias e Parcelamentos. No mês de julho
foram concedidos 2 (dois) benefícios, sendo ambos por idade. Com o intuito de preparação para realização
de certificações em 11 e 12 do referido mês, a Senhora Ana Maria Colombo, Diretora Benefícios, os
membros do Conselho Fiscal: Beatriz de Oliveira Cardoso, Claudio de Paula e Maria Veronica. Os membros
do Conselheiro Deliberativo: Kelly Dayane Gavenda, Francieli de Ariquemes e Renata de Oliveira Campos,
participaram do curso de certificação Profissional CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DOS
MEMBROS DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO RPPS NÍVEL INTERMEDIÁRIO,
realizado pelo ESCON, em Porto Velho-RO. Após a leitura e análise dos demonstrativos e sem nenhuma
objeção, foi aprovada pelo Conselho Deliberativo a Prestação de Contas do mês de Julho de 2022. A
Superintendente finalizou expressando sua preocupação com a repercussão do Projeto de Lei da Reforma
Previdenciária, o qual está no Legislativo. Relatou que a reforma da previdência visa equacionar o déficit
atuarial do IPECAN. Relatou que em agosto de 2021, através do Proc. Eletrônico 061 foi contratado uma
empresa especializada para a realização de estudo técnico tendo como parâmetro base às regras estipuladas
na EC 103/2019 a unidade gestora IPECAN. O estudo foi para buscar orientação/formas a serem aplicadas
para diminuição do déficit existente no regime próprio de previdência municipal deste município. Como
resultado foi apontado que fosse feita uma reforma previdenciária e que as regras da EC 103 de forma
integral, fosse aplicada aos segurados do IPECAN. Foi relatado que os Gestores do Instituto devem agir de
forma a manter os benefícios a médio e longo prazo. Desta forma a reforma previdenciária para este RPPS é
a única maneira de amenizar o DEFICIT e garantir os benefícios futuros. Foi relatado também que o Deficit
que o RPPS possui impacta diretamente nas alíquotas de contribuições.  A exemplo, com o estudo atuarial
realizado em 2022, o aumento do Déficit foi muito, que causou a elevação da contribuição patronal de
18,16% para 30,35% a partir de 11/2022 e para 2023 será de 30,64%. Por entender que muitos servidores
discordam com o Projeto que esta no legislativo e de modo a buscar formas mais amenas sobre tão polemica
pauta, este conselho encaminhará um oficio para a Câmara sugerindo a contratação por parte do Legislativo
de um novo estudo com base nas informações presentes, considerando o do IPECAN a base de agosto de
2021. Este estudo permitirá um comparativo de dados que, poderá ser levado aos servidores em uma
possível audiência pública para comparação e esclarecimento de todas as partes envolvidas, e assim aprovar
e implantar a Reforma Previdenciária, a qual não poderá ser negligenciada. Os relatórios de investimentos e
demais publicações do Instituto podem ser apreciados pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao
Cidadão (e-SIC) em www.camponovo.ro.gov.br/ipecan, ou diretamente no endereço
eletrônico: http://transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia/index.php. Nada mais a ser tratado, às
11h18min, a reunião foi encerrada. A presente ata segue assinada pelo Presidente e pela secretaria. Os
demais membros assinam em lista que segue anexa.

 

 

 

 

 

 

http://www.camponovo.ro.gov.br/ipecan
http://transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia/index.php


16/02/2023

Ata 009 de 22/08/2022, assinado na forma do Decreto nº 001/2021 (ID: 157302 e CRC: 9E9DBEEE). 3/3

Av Costa e Silva, 2021 Centro CEP. 76.887-000 Campo Novo de Rondônia RO | Fone:69-3239-2090
e-mail: ipecan@camponovo.ro.gov.br

Documento assinado eletronicamente por KELLY DAIANE GAVENDA, SECRETARIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO, em 22/08/2022 às 10:37, horário de Campo Novo Rondônia/RO,
com fulcro no art. 18 do Decreto nº 001 de 04/01/2021.
Documento assinado eletronicamente por EDSON GONCALVES DA SILVA, PRESIDENTE DO
CONSELHO , em 22/08/2022 às 15:53, horário de Campo Novo Rondônia/RO, com fulcro no art.
18 do Decreto nº 001 de 04/01/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.camponovo.ro.gov.br, informando
o ID 157302 e o código verificador 9E9DBEEE.
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