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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de coordenação das reuniões do CMAP – Conselho 

Municipal de Assistência Previdenciária do IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

▪ CMAP – Conselho Municipal de Assistência Previdenciária 

▪ Comunicação IPSM 

▪ Secretaria Geral 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

▪ Decreto n. 1.639 (09/ 05/ 2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia. 

▪ Lei n. 9.201 (22/ 11/ 2012) – Altera os arts. 23 e 25, da Lei n. 8.537/2007 e dá outras providências. 

▪ Decreto n. 3.991 (23/ 08/ 2013) – Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de 

Assistência Previdenciária – CMAP do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de 

Goiânia. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

▪ Conselho Municipal de Assistência Previdenciária do IPSM – é um órgão normativo e de 

deliberação superior do IPSM. 

 

4.2 Siglas 

▪ CMAP – Conselho Municipal de Assistência Previdenciária 

▪ SINDIGOIÂNIA – Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia 

▪ SINTEGO – Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás 

▪ SINDSAÚDE – Sindicato dos Trabalhadores no Sistema Único de Saúde/GO 

▪ SINDIFFISC – Sindicato dos Funcionários da Fiscalização Municipal de Goiânia  

▪ SINDFLEGO – Sindicato dos Funcionários do Legislativo Goianiense 

▪ DOM – Diário Oficial do Município de Goiânia 
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5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Realizar reunião 

para eleição da 

Diretoria do CMAP e 

Plano de Trabalho 

Anual (cronograma) 

Quando do recebimento da nomeação dos membros do CMAP e de seus suplentes, 

escolhidos e indicados, diretamente, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e pelos 

titulares das seguintes entidades sindicais: SINDIGOIÂNIA, SINTEGO, SINDSAÚDE, 

SINDIFFISC e SINDFLEGO, o Presidente do IPSM deverá convocar os membros 

titulares para a reunião de eleição da Diretoria do CMAP (Presidência, Vice-Presidência 

e Secretaria).  

Na reunião de eleição os membros titulares votam e podem ser votados, elegendo assim 

os titulares que faram parte da estrutura funcional do CMAP: Presidência, Vice-

Presidência e Secretaria. 

Observação:  

▪ O suplente poderá estar presente em qualquer reunião do Conselho, sem direito a 

voz e voto, no caso de não estar representando o titular; 

▪ Durante a reunião, o Secretário – CMAP eleito será o responsável pela elaboração 

da ata da reunião. 

Após eleição, o CMAP deverá elaborar o “Plano de Trabalho Anual” das reuniões do 

CMAP, conforme a periodicidade estabelecida no art.8 do Decreto n. 3.991/2013: 

“Art. 8º O CMAP se reunirá ordinariamente 02 (duas) vezes por mês, sempre as primeiras 

e terceiras quartas-feiras, às 08 h e 30 mim, e extraordinariamente quando necessário.”  

2. Elaborar e 

encaminhar 

"Memorando" à 

Comunicação, 

solicitando a 

disponibilização do 

Plano de Trabalho 

Anual no site. 

Após elaboração e aprovação do “Plano de Trabalho Anual – CMAP”, o Secretário – 

CMAP deverá elaborar e encaminhar “Memorando” à Comunicação, solicitando a 

disponibilização do plano de trabalho no site do IPSM. 

Quando do encaminhamento do Memorando, o Secretário – CMAP deverá encaminhar, 

via e-mail (imprensa.ipsm@gmail.com), o arquivo eletrônico do plano de trabalho. 

3. Disponibilizar 

"Plano de Trabalho 

Anual - CMAP" no 

site do IPSM 

Quando do recebimento do “Memorando” e do arquivo do “Plano de Trabalho Anual - 

CMAP”, a Comunicação deverá, em até 05 (cinco) dias úteis, disponibilizar o 

cronograma no site do IPSM (www4.goiania.go.gov.br). 
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4. Definir a pauta da 

reunião (ordinária 

ou extraordinária) 

O Secretário – CMAP deverá, em conjunto com o Presidente do CMAP, definir os 

assuntos que irão compor a pauta da reunião.  

Nas reuniões ordinárias ou extraordinárias os seguintes assuntos poderão compor a 

pauta: 

▪ Aprovação: Regimento Interno; Diretrizes gerais de atuação do IPSM; Plano de 

Custeio Anual; Regulamentações dos Planos de Benefícios Previdenciários; Plano de 

Aplicações/Investimentos; Proposta de orçamento Anual do IPSM; Plano de Contas, 

balancetes mensais, balanço e contas anuais do IPSM; Relatório anual da Diretoria; 

Parecer atuarial do exercício; Parecer Contábil do Balanço Patrimonial; Regulamento 

de Compras e Contratações; 

▪ Deliberação sobre: aceitação de bens oferecidos pelo Município, a título de dotação 

patrimonial; Alienação de bens imóveis, bem como a aceitação de doações com 

encargo; 

▪ Manifestação sobre proposta de alteração da estrutura organizacional do IPSM, 

dentre outros assuntos de interesse do IPSM; 

▪ Acompanhamento e avaliação da gestão operacional, econômica e financeira dos 

recursos do IPSM; 

▪ Deliberação sobre os casos omissos nas regras aplicáveis ao IPSM. 

5. Convocar os 

membros do CMAP 

para as reuniões 

Quando da véspera da data de realização das reuniões ordinárias do CMAP, conforme 

estabelecido no plano de trabalho anual, ou da data de realização das reuniões 

extraordinárias, quando se fizer necessário, o Secretário – CMAP deverá convocar os 

membros do CMAP, a qual deverá ser realizada via e-mail e, caso necessário, via contato 

telefônico. 

Observação: 

a) A convocação para as reuniões extraordinárias será feita pelo Presidente – CMAP 

ou pelo Presidente do IPSM ou através de requerimento, assinado por no mínimo 06 

(seis) de seus conselheiros, sempre com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, 

para tratar de assuntos urgentes; 

b) Na impossibilidade de reunir por qualquer motivo, fica remarcado para o próximo dia 

útil; 

c) Quando do encaminhamento do e-mail de convocação, o Secretário – CMAP 

deverá encaminhar a pauta da reunião e solicitar que, caso haja sugestão de pauta 

a ser inserida, a mesma deverá ser comunicada com antecedência de até 01 (um) 

dia antes da reunião. 

6. Definir nova data 

e convocar os 

membros do CMAP 

Caso não haja a presença de, no mínimo, a maioria absoluta dos membros do CMAP, a 

reunião deverá ser remarcada para o próximo dia útil, cabendo o Secretário – CMAP 

convocar novamente os membros do CMAP. 
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7. Realizar a 

reunião, analisando 

os assuntos (pauta) 

apresentados 

As reuniões ordinárias e/ou extraordinárias ocorrerão com a presença de, no mínimo, a 

maioria absoluta de seus membros e será deliberará por maioria simples dos presentes. 

O expediente das reuniões constará de leitura, pelo Secretário – CMAP, da Ata da 

reunião anterior; comunicação dos assuntos cujo conhecimento seja de interesse do 

Plenário; uso da palavra.  

Esgotado o tempo de expediente, terá início a Ordem do Dia, tendo prioridade à matéria 

transferida da reunião anterior.  O Presidente do CMAP deverá dar a palavra aos 

conselheiros para apresentação de relatório, na ordem em que os Processos figurarem 

na pauta. Terminada a discussão, o Presidente do CMAP submeterá a matéria à 

votação. 

Observação: Caberá ao Presidente - CMAP manter a ordem dos trabalhos e proferir 

voto de qualidade no desempate da votação. 

As matérias analisadas e/ou aprovadas pelo CMAP deverão ser registradas em Ata pelo 

Secretário – CMAP. Os Atos emanados do CMAP compreendem as Resoluções, 

Decisões, Instruções, Deliberações, Portarias e Ordens de Serviço. 

Observação: 

a) Ao Conselheiro assiste o direito a pedir vistas de Processo em Plenário, por ocasião 

de sua apresentação e antes de concluída a votação, devendo, neste caso, devolvê-

lo em até 10 (dez) dias; 

b) Quando mais de uma vez o pedido de vistas se referir ao mesmo Processo, o prazo 

de devolução será de até 5 (cinco) dias, para cada Conselheiro interessado. 

8. Colher 

assinaturas dos 

membros do CMAP 

na Ata aprovada 

pelo Plenário CMAP 

O Secretário – CMAP deverá coletar assinaturas dos membros do CMAP na Ata 

aprovada pelo Plenário, a qual poderá ser realizada quando da realização da próxima 

reunião ordinária ou extraordinária. 

Observação: 

a) As Atas deverão ser lavradas em livro ou folhas soltas, numeradas e rubricadas pelo 

Presidente CMAP e demais membros, presentes na reunião, do Conselho; 

b) Ao final de cada exercício fiscal as Atas feitas em folhas soltas serão encadernadas 

com termos de abertura e encerramento; 

c) A retificação da Ata poderá ser determinada pelo Presidente CMAP, ou mediante 

solicitação de qualquer Conselheiro em caso de erro material e, nos demais casos, 

a revisão será submetida ao Plenário, sendo vedada a alteração da matéria vencida. 

9. Elaborar e 

encaminhar 

"Memorando" à 

Comunicação, 

solicitando a 

disponibilização da 

Ata do CMAP do 

IPSM no site 

Após assinatura da Ata, o Secretário – CMAP deverá elaborar e encaminhar 

“Memorando” à Comunicação, solicitando a disponibilização da ata no site do IPSM. 

Quando do encaminhamento do Memorando, o Secretário – CMAP deverá encaminhar, 

via e-mail, o arquivo eletrônico da Ata. 
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10. Disponibilizar 

"Ata do CMAP" no 

site do IPSM 

Quando do recebimento do “Memorando” e do arquivo da “Ata de reunião do CMAP”, a 

Comunicação deverá, em até 05 (cinco) dias úteis, disponibilizar o cronograma no site 

do IPSM (www4.goiania.go.gov.br). 

11. Solicitar a 

autuação de 

processo 

administrativo da 

matéria analisada 

junto ao Protocolo 

Quando da necessidade de autuação de alguma matéria analisada na reunião o 

Secretário – CMAP deverá solicitar a autuação de processo administrativo da matéria 

junto ao Protocolo. 

A autuação de processo administrativo pelo Protocolo é realizada conforme diretrizes 

estabelecidas no PG. 01 – Processos Administrativos. 

12. Receber o 

processo e arquivar 

Após a autuação do processo pelo Protocolo, o Secretário – CMAP deverá receber o 

mesmo e registrar a sua movimentação no sistema COMPLETE, posteriormente deverá 

arquivar o processo nas dependências destinadas às reuniões do CMAP. 

13. Elaborar Ofício à 

Secretaria Geral 

solicitando a 

publicação no Diário 

Oficial do Município 

da "Resolução de 

Aprovação" da 

matéria analisada 

Quando for necessária a publicação de alguma “Resolução de Aprovação” de matéria 

analisada pelo CMAP, o Secretário – CMAP deverá elaborar um “Ofício” à Secretaria 

Geral solicitando a publicação da “Resolução de Aprovação” no Diário Oficial do 

Município de Goiânia. 

Quando do encaminhamento do ofício, o Secretário – CMAP deverá encaminhar, via e-

mail, o arquivo eletrônico da “Resolução de Aprovação”. 

A publicação da “Resolução de Aprovação” pela Secretaria Geral é realizada conforme 

diretrizes descritas no PG. 06 – Secretaria Geral. 

14. Arquivar Ata do 

CMAP e 

documentos 

gerados 

Após disponibilização da Ata do CMAP pela Comunicação e/ou publicação de 

“Resolução de Aprovação” de matéria pela Secretaria Geral no Diário Oficial do Município 

de Goiânia, o Secretário – CMAP deverá arquivar o processo nas dependências 

destinadas às reuniões do CMAP. 

Observação: quando da publicação de resolução no DOM, o Secretário – CMAP deverá 

arquivar cópia da publicação. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

▪ Instalações físicas. 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

▪ Não há. 
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8.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Ata – CMAP 

CMAP 

Pasta 

Acesso restrito ao 

CMAP 

Indexado por 

data 
Permanente - 

Site IPSM 
Eletrônico 

Acesso livre 

Site: 

www4.goiania. 

go.gov.br / 

Indexado por 

data 

Permanente - 

Publicação da 

“Resolução de 

Aprovação” no DOM 

CMAP 

Pasta 

Acesso restrito ao 

CMAP 

Indexado por 

data 
Permanente - 

Resoluções, 

Decisões, 

Instruções, 

Deliberações, 

Portarias e Ordens 

de Serviço (atos 

emanados do 

CMAP) 

CMAP 

Pasta 

Acesso restrito ao 

CMAP 

Indexado por 

data 
Permanente - 

Processo 

administrativo – 

CMAP 

CMAP 

Pasta 

Acesso restrito ao 

CMAP 

Indexado por 

data 
Permanente - 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 08 – CMAP – Coordenação das Reuniões. 
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