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ATA DA REUNIÃO CONJUNTA: 

 

 TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

07-03-2017 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

E 

SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 

07-03-2017 

MEMBROS DO COMIN – COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezessete, às nove horas, estiveram reunidos na 

Prefeitura Municipal - sala reunião dos Conselhos, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, 

na Avenida Brasil, n° 2.350-N, Jardim Europa, nesta Cidade de Tangará da Serra/MT, os 

membros do Conselho Previdenciário do Instituto Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Tangará da Serra /MT - SERRAPREV, nomeados pelo decreto nº. 023 de 27 de 

janeiro de 2016, e membros do COMIN – Comitê de Investimentos, conforme listas de 

presença anexas a esta ata. Presentes ainda à reunião o Sr. Heliton Luiz de Oliveira, Diretor 

Executivo do Serraprev. Aberta a reunião a Presidente do Conselho Mara agradeceu a 

presença de todos e apresentou a pauta da reunião, qual seja: pauta: 1) balancete do mês de 

janeiro de 2017; 2) aplicações financeiras; 3) contrato da Construção da Sede do 

Serraprev; 4) diversos. Apresentada a pauta, inicia-se a discussão do primeiro assunto: 1) 

balancete do mês de janeiro de 2017 - A Presidente Mara fez uma explicação geral das 

receitas e despesas e saldos financeiros do Instituto do balancete do mês de janeiro em 

análise e demonstrou que a arrecadação do mês de janeiro foi R$. 2.398.399,00; as despesas 

empenhadas foram de R$. 1.475.029,60, as despesas liquidadas foram de R$. 760.085,26 e as 

pagas foram de R$. 733.224,27. O Diretor do Serraprev explicou que no mês de janeiro as 

despesas empenhadas são maiores, tendo em vista que no inicio do exercício é necessário 

empenhar todos os contratos e obrigações de pagamentos mensais, cujas parcelas vão sendo 

liquidadas nos respectivos meses de execução e posterior pagamento. No balancete financeiro 

o saldo disponível que passaram no final de 2016 no valor de R$.   55.296.528,96, sendo o 

valor de R$. 164.367,80 em conta movimento e R$. 55.132.161,16 em contas aplicações em 

razão da movimentação do mês de janeiro passaram a ser de R$. 56.934.126,08, sendo o 

valor de R$. 236.371,00 em contas movimentos e o valor de R$. 56.697.755,08 em contas 

aplicações.  Observa-se que houve no primeiro mês financeiro houve um acréscimo de R$. 

1.639.597,12. A Conselheira Mara, explicou analiticamente as Receitas e Despesas do mês, 
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assim como o montante advindos das rendas de aplicação e os valores recebidos a título de 

retorno dos valores do antigo Fapen, repassados mês a mês pelo município, conforme 

autorizações legislativas anteriores. O Diretor explicou que todos os órgãos estão repassando 

nas datas oportunas os valores previdenciários, não havendo qualquer crédito previdenciário 

pendente. O Balancete de JANEIRO foi APROVADO POR UNANIMIDADE pelos 

Conselheiros presentes. 2) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE JANEIRO/2017: 

Analisando as aplicações financeiras do período em estudo,  através de planilhas apresentada 

pelo Diretor Executivo, verifica-se que no mês de JANEIRO as rendas auferiram um 

resultado positivo de R$. 750.206,03, e um resultado insatisfatório de R$. 586,48, resultando 

numa aplicação líquida de R$. 749.619.55. No Tocante às carteiras, verificou-se que o 

momento é para manter as carteiras de investimentos estáveis, não havendo necessidade de 

mudanças de valores entre fundos. Desta afeita os valores excedentes do mês de janeiro 

foram, aplicados em carteiras já existentes. Ao final observou-se uma renda média de 1,36%, 

sendo que a meta estimada era de 0,87%, tendo assim para o mês de janeiro uma aplicação de 

0,49% acima da meta mensal. AS APLICAÇÕES FORAM APROVADAS pelo Conselho e 

pelo COMIN. 3) Contrato da Construção da Sede do Serraprev – o Diretor Executivo do 

Serraprev explanou que a licitação – TP 006/2016 - para a construção da sede do Instituto foi 

finalizada, sendo vencedora a Empresa Construtora Tangará Ltda –EPP, CNPJ 

14.308.827/0001-71, firmado em 13 de fevereiro de 2017, no entanto, foi emitida a ordem de 

serviço somente após o crivo dos presentes. Todos as especificações de obras, valores e 

formas de realização dos serviços e pagamentos estão especificados no contrato  apresentado 

aos Conselheiros e aos Membros do Comin, estando também disponível no site do Serraprev. 

Discorreu também o Diretor que o Contrato é assinado por Ele e pelos responsáveis da 

Empresa. Contudo, visando informar ao Chefe do Executivo sobre os atos do Serraprev, foi 

surpreendido com um discurso pouco satisfatório por parte do Prefeito Municipal em relação 

à construção da Sede. Disse o Diretor, que o prefeito acredita que os recursos da construção 

deveriam ser deixados em contas aplicação para capitalização da previdência. Explicou o 

Diretor que a Construção é subsidiada com recursos de sobras de valores administrativos, não 

sendo permitido utilizar recursos previdenciários para a obra, visto tratar-se de despesas 

administrativas. Disse ainda o Diretor que o prefeito questionou os valores repassados 

mensalmente ao Serraprev a títulos de valores de contribuições mensais e dos valores do 

parcelamento do FAPEN, o qual foi explicado pelo Diretor Executivo ao Prefeito, que o 

Prefeito pode pedir com custas de sua responsabilidade, auditoria do cálculo atuarial para os 

valores de contribuição mensal, e auditoria para os cálculos dos valores do Fapen, sendo que 

os valores mensais do FAPEN foram determinados já em auditoria do MPS – Ministério da 

Previdência Social. Ao final da discussão em pauta, chegou-se a conclusão de solicitar um 

parecer escrito para anexar ao contrato sobre os valores que subsidiarão a construção e qual o 

impacto previdenciário que o mesmo poderá impactar no Serraprev. Feito isto deve o contrato 

ser assinado pelas partes competentes (Diretor Executivo e Empresa), para a sua execução no 

prazo contratual.  4) diversos. Entre os assuntos diversos o diretor expôs que ocorreu nos dias 

06 e 07 de dezembro de 2016 a realização do 4º encontro de gestores de RPPSs no Estado 

de Mato Grosso, com participação de diversos gestores, sendo que o evento aconteceu na 
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Escola de Contas do Tribunal de Contas e é matéria de veiculação em revista de RPPS e 

locais do Município, assim como a participação do prêmio na 7ª Edição Boas Práticas de 

Gestão Previdenciária Nacional Promovido pela ANEPREM. Nada mais a tratar a reunião foi 

encerrada. A presente ata foi lavrada por mim Maria Dalva Specian Chaves e passada ao 

conhecimento de todos via publicação no site do Instituto. 

 

 


