










 
Aos Membros do Conselho Deliberativo do IPASEM–NH 
(Nomeação e posse através dos Decretos Municipais nº 9.513/2020, nº 9.556/2021 e 
nº 9.580/2021) 
 
Pauta para a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do dia 22/03/2021 

Horário: às 8h 

PAUTA: 

 

1) Deliberação quanto à vedação da utilização de celulares para comunicações 

externas durante a reunião do Conselho Deliberativo, a qual foi aprovada 

conforme Ata nº 583/2020 (solicitação da Conselheira Luciana); 

  

2) Escolha do Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, para posterior edição de 

Decreto do Poder Executivo - Art.4º, §2º Lei nº 154/92 (item 3 da pauta anterior); 

 

3)  Definição de formalidades a serem observadas para solicitações de documentos 

e de informações ao IPASEM-NH, por parte do Poder Executivo, Legislativo, 

Sindicatos, Conselhos, Comitês e demais órgãos/entidades interessados (item 6 

da pauta anterior); 

 

4)  Deliberação quanto ao Convite dos membros do Conselho Fiscal, Comitê de 

Investimentos, Controle Interno do Município, Diretora Presidente, Diretora de 

Administração e Técnicos do IPASEM-NH, para participação de reunião 

extraordinária do Conselho Deliberativo, a ser convocada para realização no mês 

de abril/21, em consonância com o Art 2º, § 3º do Regimento Interno do Conselho 

Deliberativo do IPASEM-NH e Art 6º, § 3º da Lei Municipal nº 154/1992, para tratar 

exclusivamente das Portarias nº 185/2015, 20.532/20 e nº 9.907/2020, da 

Secretaria da Previdência, e demais legislações e procedimentos específicos 

relativos ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos 

Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios – “Pró-Gestão RPPS”, vez que o referido Programa de 

Certificação, envolve, além do Instituto e seus Dirigentes, os membros dos 

Conselhos e Comitê, bem como Controle Interno do Município (item 7 da pauta 

anterior). Definição da data da reunião extraordinária a ser realizada, conforme 

supracitado (abril/21); 

 

 

5) Demandas jurídicas do IPASEM-NH do mês de março/2021;  

 



6) Deliberação quanto a composição da Comissão de Estudos para análise e 

readequação do Regimento Interno do Conselho Deliberativo e correspondentes 

alterações na LM nº 154/1992; 

 

 

7) Adiantamento da primeira parcela do 13º salário (IPASEM-NH), junto à CEF 

(solicitação Conselheira Márcia);  

 

 

8)  Próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo: 19/04/21, às 8 horas 

(conforme Ata nº 585/2021).  

 

Observações/esclarecimentos ordem da pauta: 

Item 1 – deliberação inicial pois a decisão definirá o procedimento a ser seguido na 

presente reunião; 

 

Itens 2, 3 e 4 – observada a cronologia da inclusão em pauta vez que a deliberação dos 

referidos itens já foi transferida de 24/02 para a reunião do dia 22/03; 

 

Item 5 - na sequência dos itens 3 e 4 considerando a necessidade de participação do 

Coordenador Jurídico do Instituto; 

 

Itens 6 e 7 – observada a cronologia em que os mesmos foram tratados na Ata nº 

585/2021; 

 

Item 8 – Deliberação final: data e horário próxima reunião ordinária do Conselho 

Deliberativo. 

 

 

Saudações,  
 
Juliana Almeida  
Presidente do Conselho Deliberativo do IPASEM-NH 
Decreto Municipal nº 9.571/2021 
 












