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QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

24-04-2017 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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, conforme lista de presença anexa a esta ata.Presente 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 à pauta da reunião, qual seja: pauta: 1) balancete do mês de 

marçode 2017; 2) aplicações financeiras; 3) Workshop no TCE: 4) diversos; 

Apresentada a pauta, inicia-se a discussão do primeiro assunto: 1) balancete do 

mês de março de 2017 - A Presidente Mara fez uma explicação geral das 

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

março em análise e demonstrou que a arrecadação do mês foi R$. 2.411.993,47; 

as despesas empenhadas foram de R$. 1.358.035,74, onde questionado o valor, o 

Diretor explicou que foi empenhado o contrato da obra da Sede do Instituto no 

valor de R$. 624.065,23; as despesas liquidadas foram de R$. 798.965,45 e as 

pagas foram de R$. 828.453,88. No balancete financeiro o saldo disponível que 

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

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

razão da movimentação do mês de março passaram a ser de R$. 60.565.947,29, 

sendo o valor de R$. 9.140,54 em contas movimentos e o valor de R$. 
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60.556.806,75 em contas aplicações.  Observa-se que houve no exercício 

financeiroum acréscimo de R$. 5.269.418,33. A Conselheira Mara, explicou 

analiticamente as Receitas e Despesas do mês, assim como os montantes 

advindos das rendas de aplicação e os valores recebidos a título de retorno dos 

valores do antigo Fapen, repassado mês a mês pelo município, conforme 

autorizações legislativas anteriores. A Conselheira Joanete questionou os 

recolhimentos previdenciários feitos pelo Serraprev, ao qual foi explicado. O 

Balancete de MARÇO foi APROVADO POR UNANIMIDADE pelos 

Conselheiros presentes. 2) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE 

MARÇO/2017: Analisando as aplicações financeiras do período em estudo, 

através de planilhas apresentada pelo Diretor Executivo, verifica-se que no mês 

de março as rendas auferiram um resultado positivo de R$. 701.307,60e um 

resultado insatisfatório de R$. 801,51, resultando numa aplicação líquida de R$. 

700.506,59. Verifica-se que houve um rendimento bem inferior ao mês anterior. 

As rendas liquidas acumuladas no exercício até o mês é de R$. 2.850.256,23, 

resultando num percentual de 4,71% do montante aplicado. Verifica-se que no 

momento foi ultrapassada a meta inicial de 2,44%.  No tocante às carteiras, O 

Diretor explicou que em face da conjuntura econômica desencadeada pela 

instabilidade política governamental interna e externa, as carteiras com índice 

IMA, terão que ser reavaliadas, sendo que este assunto já motivo de reunião com 

os Membros do Comin, os quais acordaram com realocações de carteiras se 

necessário. AS APLICAÇÕES FORAM APROVADAS pelo Conselho. 3) 

Workshop no TCE: O Diretor Executivo falou que esteve participando em um 

workshop junto ao TCE, onde foi tratado sobre as aplicações financeiras, e foi 

muito debatido as DAIR – Declaração de Aplicações e Investimentos de 

recursos. Foi informado também pelo TCE a obrigatoriedade de mandar o 

Credenciamento dos Bancos, o qual já foi solicitado pelo Serraprev e já estão de 

acordo a CEF, Bradesco e Sicredi. Informou o Diretor que o banco do Brasil não 

mandou a documentação e até a data não havia demonstrado interesse em 
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encaminhar tal documentação. Assim sendo, como o banco não fez o 

credenciamento em tempo hábil, conforme entendimento do Diretor junto com 

Comin será o remanejamento dos recursos do mesmo para os outros bancos, 

com exceção da carteira TP IPCA III no valor atual de R$. 422.650,31 que não 

pode ser resgatada devendo obedecer ao prazo de aplicação. Também foi 

informado pelo Diretor que a administradora FINAX, que administra o FIDC, 

Fundo do extinto Banco Rural, também não enviou a documentação para o 

credenciamento, no entanto, não há como resgatar saldo remanescente tendo em 

vista que se trata de um fundo formado por direitos creditórios, a devolução está 

sendo feita de acordo com o recebimento de tais direitos. 4) diversos: entre os 

assuntos diversos constaram: a)Obras da sede: o Diretor Executivo do 

Serraprev falou que as obras estão em andamento e que já se encontra em fase 

de primeira medição referente às fundações; b) Workshop de Investimentos: O 

Diretor informou que no dia dezenove de maio estará indo à cidade de São Paulo 

para um workshop sobre tendências de investimentos face à conjuntura 

econômica e política nacional e exterior; c) Restituição de contribuição para 

os fiscais: Foi informado pelo Diretor que os fiscais Jefferson Manoel 

Figueiredo de Morais, Jesiel Erlen de Siqueira, Valmir marinho da Silva, José 

Aparecido Beltrame, Marcos Délio Marinho Gramarin, Danielle Gerolin 

Ribeiro, requereram a restituição do valores que foram descontados em folha de 

pagamento a titulo contribuição previdenciária sobre o adicional de 

produtividade sem a devida autorização. De posse dos requerimentos o Diretor 

solicitou da Agenda Assessoria um parecer jurídico para melhor decisão. No dia 

21/03/2017 foi emitido o parecer jurídico nº 033/2017 opinando pela restituição 

dos valores recolhidos sem autorização dos requerentes. Após levantamento na 

base de dados do Serraprev foi apurado os valores recolhidos indevidamente de 

cada requerente: Jefferson Manoel Figueiredo de Morais – R$ 13.216,07, Jesiel 

Erlen de Siqueira – R$ 21.111,98, Valmir marinho da Silva – R$ 27.788,97, 

José Aparecido Beltrame – R$ 13.605,47, Marcos Délio Marinho Gramarin – R$ 
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27.244,18, Danielle Gerolin Ribeiro – R$ 5.107,87, que totalizou R$ 

108.074,54. O valor total apurado foi devolvido ao Município, eis que foi ele 

quem efetuou o desconto em folha de pagamento, através de transferência 

bancária na conta corrente nº 110016-5 do Banco do Brasil, no dia 20/04/2017. 

Em seguida foi encaminhado à SAD ofício nº 088/SERRAPREV/2017, 

informando o ocorrido juntamente com os respectivos processos para que o 

Município tome as medidas que entender necessária. Após toda a explanação os 

conselheiros ratificam a decisão do Diretor em efetuar a devolução. 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. 

 


