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ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 2016
Ata  da  Reunião  Extraordinária  nº  009/2016,  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  dezenove  de
setembro 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);  Marcelo Hagge Siqueira(Conselheiro Representante da
SEMFAZ);  José Maria Miranda Martins (Conselheiro Eleito Representante
dos  Servidores  Ativos);   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); Lúcia Valéria de Lima e Silva Moreira
(Conselheira  -  Eleita  Representante  da  Câmara  Municipal  de  Porto  Velho);
Julieta  Feliciana  Pantoja (Representante  dos  Servidores  Inativos)  e  Gentil
Gomes  de  Castro  Filho (Conselheiro  Eleito  Representante  dos  Servidores
Ativos), para tratarem da seguinte pauta: 1. Apresentação do Diretor-Presidente
do IPAM e da sua equipe técnica das justificativas solicitadas pelo Conselho
Municipal  de  Previdência  -  CMP/IPAM,  encaminhadas  através  dos  ofícios
conforme relação abaixo:
a) Ofício  nº  051/CMP/2016  -  META MENSAL das  despesas  à  serem
cumpridas pelo Fundo de Assistência à Saúde;
b) Ofício  nº  052/CMP/2016  -  PAGAMENTO  DE  DIFERENÇA  DE
QUINQUÊNIO - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016;
c) Ofício nº 053/CMP/2016 -  GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE
ESPECIAL (GPE) E GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (GP).
2. Encaminhamentos para implementação da alíquota do Cálculo Atuarial 2015;
3. Outros encaminhamentos.
A  reunião  teve  inicio  pontualmente  as  quinze  horas,  o  Presidente  do
CMP/IPAM, o Conselheiro Eleito Representante dos servidores ativos Zenildo
de Souza Santos novamente informou sobre o II Fórum Previdenciário que será
realizado no período de 21 a 23 de setembro, no auditório do Tribunal de Justiça,
reitera que gostaria que todos os membros do CMP/IPAM estivessem presentes
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para se qualificarem, visto que teremos a presença de palestrantes renomados e
do Ministério da Previdência, em seguida, e atendendo ao pedido do Diretor-
Presidente do IPAM adiantou os esclarecimentos dos itens B e C que pede os
esclarecimentos sobre o pagamento de diferença de quinquênio a servidores do
IPAM no mês de janeiro de dois mil e dezesseis e do aumento do quantitativo de
servidores que passaram a receber a GPE e GP, mesmo sem impacto financeiro
em folha e de conhecimento do CMP/IPAM, a pessoa indicada pelo Diretor-
Presidente do IPAM para responder sobre estes assuntos, se posicionou na mesa
de reuniões do CMP/IPAM e foi indagada se tinha conhecimento do teor dos
ofícios enviados ao Gabinete da Previdência no dia vinte de julho de dois mil e
dezesseis,  tendo sido pedido vários prazos para apresentação, sendo o ultimo
para o dia dezesseis de setembro, ela esclareceu que somente naquele dia, ou
seja,  no dia dezenove de setembro de dois mil  e dezesseis,  ao meio dia,  foi
surpreendida  com  a  solicitação  para  sua  apresentação  na  presença  do
CMP/IPAM,  várias  perguntas  foram  formuladas  sem  que  a  mesma  tivesse
condições de responder, como ficou muito superficial, houve a intervenção do
Presidente  do CMP/IPAM que por  entender  que não houve nenhum preparo
antecipado para que fossem esclarecidos os pontos elencados, resolveu, com o
de acordo de  todos  os  membros  do colegiado,  dar  mais  um prazo para  que
fossem providenciados o que se pediu via ofício, ficou então decidido que a
pauta seria apresentada em data oportuna, mas foi repassado ao Coordenador
Administrativo  e  Financeiro  as  folhas  de  pagamento  de  ABRIL  e  MAIO,
período onde foram detectadas as possíveis irregularidades, para que ele possa
de  imediato  fazer  um  levantamento  dos  fatos  ocorridos,  inclusive  se  os
pagamentos continuam sendo efetuados ou se já houve a regularização, como
precaução  foi  solicitada  a  suspensão  dos  pagamento  até  que  se  julgue  a
regularidade. O Conselheiro representante da SEMAD esclareceu que servidor
comissionado não pode receber GPE e nem GP e recomendou que o Gestor do
IPAM limite o número de GP´s destinadas à PROGER e que os comissionados
deixem  de  imediato  de  receber  estas  gratificações  que  ele  entende  sejam
irregulares,  neste  mesmo  ponto  o  Presidente  do  CMP/IPAM  solicitou  a
possibilidade de passar todos os servidores estatutários do IPAM para o quadro
geral  da Prefeitura  do Município  de  Porto Velho,  para que o gestor  tenha  a
possibilidade de movimentação de pessoal, e para que alguns servidores também
tenham  possibilidade  decrescimento  profissional  em  outras  secretarias,  foi
solicitado  também  pelo  CMP/IPAM  a  divulgação  do  contra-cheque  dos
servidores do IPAM no portal da transparência . Passou-se então ao item A da
pauta onde a Coordenadora de Assistência à Saúde apresentou os dados sobre a
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situação  atual  da  Assistência  à  Saúde  dos  servidores,  detalhando  que  estão
cumprindo tudo o que foi estabelecido, ou seja, que o IPAM está honrando seus
compromissos de parcelamento dos contratos firmados com os prestadores de
serviços e que nenhum serviço está prejudicando os servidores, neste momento o
Presidente do CMP/IPAM solicitou e fez questão que constasse em ATA que
tanto a Coordenadora de Assistência à Saúde, o Coordenador Administrativo e
Financeiro  e  o  Diretor-Presidente  do  IPAM  garantissem  que  o  IPAM  tem
recursos suficientes para arcar com todos os seus compromissos até o final do
exercício de dois  mil  e  dezesseis,  sem nenhum prejuízo ao atendimento dos
servidores,  ao  mesmo  tempo  solicitou  que  para  o  exercício  seguinte  sejam
seguidos os exemplos de contratação anual dos serviços, conforme o contrato
que foi firmado, pois considera este modelo o melhor para o IPAM, para os
prestadores de serviços e para os servidores, pois serão empenhados os valores
globais  e  o  IPAM terá  apenas  que  controlar  seus  gastos,  os  prestadores  de
serviço  terão a  garantia  do  montante  à  ser  recebido durante  o  exercício  e  o
principal, os servidores e seus dependentes que terão a garantia anual do serviço.
O  Diretor-Presidente  confirmou  que  haviam  alguns  problemas  financeiros  e
orçamentários que foram sanados junto a SEMPLA e que ele garante que todos
os serviços oferecidos aos servidores e dependentes serão honrados até o final
do exercício e que os fornecedores também já tem esta garantia de recebimento
dos valores devidos, que não existe mais atraso no pagamento e que o IPAM está
entre os três melhores planos de saúde de Rondônia, tendo uma credibilidade no
mercado  já  destacada  por  estar  honrando  todos  os  seus  compromissos,
complementa  dizendo  que  muitos  prestadores  de  serviços  estão  buscando  o
IPAM  para  credenciamento,  mas  que  infelizmente  as  medidas  tomadas  não
permitem mais o credenciamento de nenhuma especialidade, mas que pede para
que  eles  o  procurem  no  ano  seguinte.  O  Coordenador  Administrativo  e
Financeiro reforçou as palavras do Diretor-Presidente. mencionando que todos
os ajustes necessários no orçamento já foram feitos e que inclusive a SEMPLA
foi  muito  parceira  na  realização  do  trabalho  desse  ajuste.  O  Conselheiro
representante do executivo da SEMPLA elogiou o trabalho realizado e disse que
agora se sente mais aliviado com a situação do IPAM, que os ajustes foram
pontuais  e  precisos,  e  que  hoje  está  tudo  controlado.  O  Representando  dos
servidores ativos também elogiou o trabalho em conjunto para sanar as despesas
do IPAM e como servidor se sente aliviado pela situação apresentada. O Diretor-
Presidente  do  IPAM  também  agradece  a  participação  do  CMP/IPAM  nas
reuniões que foram definidos os valores dos contratos e disse que foi  muito
importante o trabalho em equipe para sanear a assistência à saúde do IPAM, e
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que agora o trabalho de controle é o principal foco. O Presidente do CMP/IPAM
disse  que  os  Conselheiros  estão  fazendo  a  parte  de  conscientização  dos
servidores, visto que muitos que procuram saber o porque do não atendimento
em alguns procedimentos, são de pronto informados assim que for possível eles
serão atendidos, e eles entendem e até agradecem por ter um plano de saúde que
está atendendo, visto que muitos servidores estão saindo de planos tradicionais e
vindo para o IPAM/SAÚDE por brevidade nos atendimentos. Finalizado o item
1,  o  assunto  do  item 2  dependia  do  envio  do  Relatório  Oficial  do  Cálculo
Atuarial 2015, visto que havíamos recebido apenas via e-mail, sem assinaturas,
neste momento o Coordenador Administrativo e Financeiro disse que já havia
chegado, então foi solicitado que convide o responsável pelo cálculo para os
devidos esclarecimentos junto ao CMP/IPAM pois  existem muitas duvidas e
esclarecimentos,  para  somente  depois  os  devidos  encaminhamentos,  ele  se
prontificou em agendar  a  visita  do técnico e  avisar  o  CMP/IPAM. Antes  de
finalizar  a  reunião  o  Presidente  do  CMP/IPAM  encaminhou  a  proposta  de
apresentação  do  Relatório  de  manifestação  do  CMP/IPAM  da  prestação  de
contas  do  Fundo  de  Assistência  à  Saúde  para  ser  apresentado  na  reunião
ordinária  do  mês de setembro de  dois  mil  de  dezesseis,  todos  de  acordo.  A
reunião  foi  encerrada  às  dezessete  horas  e  quinze  minutos,  e  EU  ÊNILA
LACERDA, 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), 19 de setembro 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

MARCELO HAGGE SIQUEIRA____________________________________
Conselheiro Representante da SEMFAZ (Secretaria Municipal de Fazenda)

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

GERSON TRAJANO DOS SANTOS_________________________________
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

JULIETA FELICIANA PANTOJA___________________________________
Conselheira Eleita Representante dos Servidores Inativos

JOSÉ MARIA MIRANDA MARTINS________________________________
Conselheiro Eleito Representante dos Servidores Ativos

LÚCIA VALÉRIA DE LIMA E SILVA MOREIRA_____________________
Conselheiro Eleita Representante da Câmara dos Vereadores
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