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NONA REUNIÃO ORDINÁRIA 

13-09-2017 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às dezesseis 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 e 

Senhora Marinalva Vicente dos Santos – Conselheira suplente dos Aposentados. 

Aberta a reunião a Presidente do Conselho Mara agradeceu a presença de todos 

e apresentou a pauta da reunião, qual seja: pauta: Notificação dos conselheiros 

faltantes;  balancete do mês de julho de 2017; aplicações financeiras; PAI – 

Politica Anual de Investimentos/2018; diversos; apresentada a pauta, inicia-se 

a discussão do primeiro assunto: Notificação dos conselheiros faltantes: A 

Conselheira Maria Dalva apresentou o mapa de presença dos Conselheiros, onde 

verificaram que todos obtiveram faltas, conforme planilha anexa a esta ata, e 

tendo em vista que o Conselheiro que obteve mais falta foi notificado 

verbalmente na reunião, e nenhum outro perdurou por mais de três reuniões 

consecutivas, assim não foram expedidas notificações. Balancete do mês de 

julho 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$. 3.042.868,13; as despesas empenhadas foram de R$. 974.663,89; as 

despesas liquidadas foram de R$. 967.841,44 e as pagas foram de R$. 

957.192,86. 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 julho passaram a ser de R$. 65.208.396,57, sendo o 
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valor de R$. 41.839,90 em contas movimentos e o valor de R$. 65.166.556,67 

em contas aplicações.  Observa-se que houve no exercício financeiro um 

acréscimo de R$. 9.911.967,61. 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. Explicou ainda que, com o saldo financeiro do mês falta o montante 

R$. 10.182.766,57 para atingir a meta do Cálculo atuarial para 2017 que 

estipulou a planilha em R$. 75.391.163,14. O Balancete de Julho foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE pelos Conselheiros presentes. 1) 

Aplicações financeiras: Analisando as aplicações financeiras do período em 

estudo, através de planilhas apresentada pelo Diretor Executivo, verifica-se que 

no mês de Julho as rendas auferiram um resultado positivo de R$. 1.430.649,41 

e um resultado insatisfatório de R$. 489,14, resultando numa aplicação líquida 

de R$. 1.430.160,27. As rendas liquidas acumuladas no exercício até o mês é de 

R$. 4.823.146,14, resultando num percentual de 7,40% do montante aplicado.  

No tocante às carteiras, O Diretor explicou que para o mês de julho os 

rendimentos foram muitos satisfatórios, o que poderá demonstrar um fluxo 

maior de ingressos financeiros de rendas de aplicação futuramente. O 

Conselheiro José Osório pediu explicações sobre o processo do TCE divulgado 

mídia que determinou multa aos gestores no tocante a aplicações. A Conselheira 

Maria Dalva e o Diretor Executivo fizeram as devidas explicações. Disse ainda 

que no site do Serraprev encontra-se uma nota explicativa, dando todas as 

informações aos interessados. PAI – Politica Anual de Investimentos para 

2018: O Diretor executivo apresentou em cumprimento ao artigo 4°. da 

Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 3.922 de 25 de novembro de 

2010, a política anual de investimentos do SERRAPREV para 2018. Explicou 

que a Política Anual de Investimentos do SERRAPREV tem como objetivo 

definir o modelo de gestão que será próprio estabelecendo as diretrizes das 

aplicações dos recursos respeitando os limites de diversificação e concentração 

previstos na resolução CMN 3.922/2010 com redação dada pela 4.392/2014 

tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio financeiro e 

atuarial.  Explicou que o objetivo da alocação dos recursos será a preservação do 

equilíbrio financeiro econômico – financeiro e atuarial, visando o atendimento 

da meta atuarial de 6% (seis por cento) ao ano de taxa de juros, acrescida da 
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variação do IPCA medido pelo IBGE. Explicou que as aplicações e 

investimentos deverão obedecer a limites de riscos por emissão e por segmento, 

bem como aos princípios de boa governança, da segurança, rentabilidade, 

solvência, liquidez e transparência, estabelecidos nesta Política Anual de 

Investimentos. Explicou quadro por quadro de investimentos em renda fixa e 

variável, assim como os limites permitidos legalmente e os estabelecidos para o 

Instituto. O PAI – Politica Anual de Investimentos para 2018 foi aprovado e 

emitida a resolução necessária à aprovação e publicação. Diversos: Entre os 

assuntos diversos destacam-se: Agenda de Reuniões do Conselho no Portal do 

Instituto e de Transparência: explicou o Diretor Executivo que foi notificado 

pelo TCE para apresentar uma agenda de reuniões do Conselho e também 

disponibilizar a agenda no portal do Instituto bem como no portal de 

Transparência. Uma Agenda foi discutida e aprovada para publicação. V 

Encontro de Gestores de RPPS em Cuiabá no TCE: O Diretor falou que 

esteve juntamente com membros do Conselho e do COMIN em um encontro de 

gestores no TCE em Cuiabá. Vários assuntos foram discutidos. Entre eles o que 

vai fazer maior movimento por hora no Instituto é a orientação técnica para a 

conversão das licenças por auxilio doença - AUDO maior que vinte e quatro 

meses em aposentadoria por invalidez. O Diretor apresentou uma relação de 

servidores enquadrados nesta situação e disse que já iria começar a notificação 

de todos para a adequação à lei. Também falou sobre as possíveis mudanças que 

haverá com a reforma previdenciária. Obras da Sede: explicou o Diretor que a 

obra está com mais de 70% (setenta por cento) concluída e que irá licitar a 

academia, serviços de segurança com cerca elétrica, Câmaras e portão 

eletrônicos. Substituição da Conselheira Maria Dalva Specian Chaves: A 

Conselheira solicitou afastamento até o final da gestão por motivos particulares 

e tratamento médico. Desta feita foi convidada a assumir a titularidade de 

representação dos aposentados a Conselheira suplente Marinalva Vicente dos 

Santos. A Conselheira Marinalva foi aclamada suplente na reunião havida para 

indicação de nomes e agora será solicitado pelo Diretor Executivo 

complementação ao decreto nº. 023 de 27 de janeiro de 2016 para as devidas 

alterações. Eleição para novo presidente do Conselho:  novamente o assunto 

foi pauta da reunião, mas como havia muitas faltas de conselheiros à reunião e 

dos presentes nenhum mostrou interesse em assumir a Presidência, a pauta foi 

reconduzida para a próxima reunião. Nada mais a tratar a reunião foi encerrada. 
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A presente ata foi lavrada por mim Maria Dalva Specian Chaves e passada ao 

conhecimento de todos via publicação no site do Instituto. 

 

 


