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SETIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 

06-07-2017 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, 

estiveram reunidos na Prefeitura Municipal - sala reunião da SEPLAN, 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 a pauta da reunião, qual seja: pauta: 1) balancete do mês de maio 

de 2017; 2) aplicações financeiras; 3) estatuto do Consórcio de Previdência; 

4) obras da sede; 5) nova eleição para Diretor Executivo; apresentada a 

pauta, inicia-se a discussão do primeiro assunto:  

1) Balancete do mês de maio de 2017;  

A Presidente Mara fez uma explicação geral das receitas e despesas e saldos 

financeiros do Instituto. Demonstrou que a arrecadação do mês foi R$. 

1.886.850,31; as despesas empenhadas foram de R$. 777.055,95; as despesas 

liquidadas foram de R$. 912.205,89 e as pagas foram de R$. 805.841,64. 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$. 55.132.161,16 em contas aplicações em razão da movimentação do mês de 
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maio passaram a ser de R$. 62.191.426,48, sendo o valor de R$. 2.926,34 em 

contas movimentos e o valor de R$. 62.188.500,14 em contas aplicações.  

Observa-se que houve no exercício financeiro um acréscimo de R$. 

6.894.897,52. A Conselheira Mara, explicou analiticamente as Receitas e 

Despesas do mês, assim como o montante advindos das rendas de aplicação e os 

valores recebidos à título de retorno dos valores do antigo Fapen, repassado mês 

a mês pelo município, conforme autorizações legislativas anteriores. O Cálculo 

atuarial para 2017 estipulou a planilha de fluxo de receita e despesa, ou seja, 

caixa ao final de 2017, que deverá ser de R$. 75.391.163,14. O Balancete de 

maio foi APROVADO POR UNANIMIDADE pelos Conselheiros presentes. 

2) aplicações financeiras do mês de maio de 2017;  

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

apresentada pelo Diretor Executivo, verifica-se que no mês de maio as rendas 

auferiram um resultado positivo de R$. 280.790,81 e um resultado insatisfatório 

de R$. 233.061,79, resultando numa aplicação líquida de R$. 47.729,02. 

Verifica-se que houve um rendimento bem inferior ao mês anterior. As rendas 

liquidas acumuladas no exercício até o mês é de R$. 3.027.358,37, resultando 

num percentual de 4,86% do montante aplicado.  No tocante às carteiras, O 

Diretor explicou que a Assessoria econômica do Instituto emitiu carta 

econômica dispondo para observar os fundos referenciados DI até o limite 

permitido, manter os fundos IRFms e evitar os fundos IMA-B. assim os 

conselheiros solicitaram que tais fundos passassem pelo Crivo do COMIN.   

 

3) Estatuto do consorcio de previdência;  

Como explicado pelo Diretor já na reunião passada que em janeiro vence a 

Licitação da AMM no tocante ao programa AMM-Previ e por conseguinte 

extingue os contratos dos Institutos filiados ao programa com a Empresa 

vencedora do certame. Assim diante da assertiva que a AMM não irá renovar o 
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programa foi formado um consórcio mato-grossense para atender aos 

municípios – Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes 

Próprios de Previdência Social dos Municípios Matogrossenses – 

CONSPREV. Explicou o Diretor Executivo que para o Município de Tangará 

da Serra/Serraprev fazer jus aos benefícios do consorcio, deverá ser feito a 

Adesão através de Lei Municipal autorizando o ingresso do Município no 

Consorcio. Ante o exposto o Diretor Executivo apresentou uma minuta de lei. 

Explicou o Diretor que que a adesão ao referido consórcio não acarretará em 

aumento de despesas para o Regime Próprio de Previdência Social deste 

Município e visa dar continuidade ao Programa AMM-PREVI criado pela 

Associação dos Municípios Matogrossenses – AMM e devidamente referendado 

pelo TCE/MT, cujos resultados satisfatórios justificam sua modelagem sob a 

forma de Consórcio Público, informando que o SERRAPREV participa do 

referido programa desde 2011, ou seja, desde a sua criação, de modo que sua 

gestão eficiente, dinâmica e econômica nos inclina da dar a continuidade desta 

municipalidade no modelo por ele adotado. Questionado pelo Cons. Sampaio 

sobre os valores mensais e o impacto orçamentário e financeiro, explicou o 

Diretor que o impacto será menor no Consorcio visto que, ao ingressar no 

Consórcio as mensalidades pagas o programa AMM será estabilizada e à partir 

de então corrigidas somente pelo INPC. Já com relação ao Programa AMM as 

mensalidades são corrigidas pelo volume monetário das folhas de pagamento do 

ano anterior dos servidores efetivos, o que vinha ocorrendo uma variação anual 

maior. Explicou que a adesão ao Consorcio nesta data selaria a mensalidade em 

torno de 64.185,06, enquanto que no programa AMM previ está em 64.994,94. 

Aplicando a variação prevista da inflação a mensalidade do consorcio iria para 

cerca de 66.300,00 enquanto que o programa AMM sobre as folhas de 

pagamento iriam para mais de 70.000,00. Assim os Conselheiros solicitaram que 

fosse efetuado o impacto orçamentário e financeiro nos moldes da LRF e 
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anexado à minuta de lei, atualizando a mesma para os valores realmente 

necessários e indicando os recursos a serem utilizados que foi aprovada e 

indicada o envio da mesma ao Chefe do Executivo para as devidas providencias. 

4) Obras da sede;  

O Diretor executivo como demonstrado nas reuniões anteriores explicou que 

será necessário um aditivo estimado no valor de R$. 142.397,84. Tal aditivo 

servirá para corrigir falhas no projeto ante a ausência de diversos itens 

necessários ao acabamento da obra, conforme planilha anexa. Sendo aprovado o 

aditivo pelo conselho. 

 

     5) nova eleição para Diretor Executivo; 

O Conselheiro Edirson explicou que o mandato do Diretor Executivo está 

prestes a vencer, e que, diante disso foi firmado uma comissão através de 

decreto executivo para dar início ao pleito eleitoral para a escolha do novo 

Diretor Executivo para o biênio seguinte. Informou também o Conselheiro que 

fosse efetuado uma portaria de prorrogação do mandato do atual Diretor 

Executivo até a nomeação do Diretor eleito. Assim sendo a Comissão está 

trabalhando para editar as normativas e trabalhos que regem ao pleito eleitoral 

para a escolha do novo Diretor Executivo.  

 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. 
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