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PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 30-01-2018 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE TANGARÁ DA SERRA /MT SERRAPREV 

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às oito  horas, estiveram reunidos 

na sede do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da 

Serra, situada na Rua 38, n°460-E Jardim Floriza, nesta Cidade de Tangará da 

Serra/MT, os membros do Conselho Previdenciário do 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 o atual Presidente do Conselho José Sampaio da Silva 

agradeceu a presença de todos e passou a palavra a conselheira Mara Lúcia que analisou 

conjuntamente com os membros o Balancete de Novembro/2017 – A Conselheira 

Mara fez uma explicação geral das receitas e despesas e saldos financeiros do Instituto 

do balancete do mês de novembro. Demonstrou que a arrecadação do mês foi R$. 

1.866.195,37 e o valor das despesas empenhadas foram de R$. 1.411.817,52. 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. No mês de novembro/2017 o saldo passou a ser 

de R$. 68.897.523,88, sendo o valor de R$. 387.388,17 em contas movimentos e o valor 

de R$. 68.510.135,71 em contas aplicações. Observa-se que houve no exercício 

financeiro um acréscimo de R$. 13.600.994,92. O Balancete de NOVEMBRO foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE pelos Conselheiros presentes. Nesse momento o 

Diretor do SERRAPREV iniciou sua fala sobre processo de restituição de valores 

recolhidos indevidamente ao Instituto pelos servidores (fiscais) conforme Processo 

Administrativo do Executivo municipal. Apurou-se o seguinte valores recolhidos e 

corrigidos monetáriamente até janeiro de 2018, conforme a tabela abaixo: 
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Servidor   Valor 
Contribuído 

pelo 
Servidor  

 Valor devido 
pelo 

Servidor  

 Valor 
Patronal 

Contribuído  

 Valor 
Patronal 

contribuído  

 Valor Corrigido 
a ser Restituído 

ao Servidor  

 Patronal corrigido 
a ser restituído 

(Compensação em 
Guia)  

 Daniella Gerolin Ribeiro  
              

7.733,54         3.489,68  
       

11.828,97           5.358,43           5.142,75  
                      

7.856,30  

 Jesiel Erlen de Siqueira  
            

32.300,42       14.096,25  
       

49.719,46         21.704,80        23.030,16  
                   

35.147,19  

 Jefferson Manoel F. de 
Morais  

            
18.007,42         6.444,15  

       
27.750,50           9.941,75        13.420,69  

                   
20.659,30  

 José Aparecido Beltrame  
            

19.321,28         6.610,47  
       

29.829,42         10.208,64        15.644,84  
                   

23.455,28  

 Marcos Délio Marinho 
Gramarin  

            
40.958,44       17.560,94  

       
63.258,27         27.661,95        29.088,55  

                   
44.264,83  

 Valmir Marinho da Silva  
            

42.327,80       18.062,72  
       

65.434,53         28.462,63        31.067,71  
                   

47.431,85  

 Valdeci Pereira de Lima  
            

45.542,77       19.009,86  
       

70.616,70         29.989,80        32.631,56  
                   

49.848,93  

 Total  
          

206.191,67       85.274,07      318.437,85      133.328,00      150.026,26  
                 

228.663,68  

Ficou acordado que o SERRAPREV irá efetuar a devolução do valor patronal, através 

de compensação em guia, e o valor corrigido a ser restituído aos servidores para o 

Município fazer a devolução através da folha de pagamento, bem como revisar a base 

previdenciária dos servidores acima citados tanto no SERRAPREV quanto no 

Município, visando regularizar os valores de contribuição previdenciária dos Agentes 

de Fiscalização. O Diretor solicitou a elaboração do calendário de reuniões do Conselho 

Previdenciário para o ano de 2018, que ficou aprovado da seguinte forma: fevereiro dia 

21/02/2018, março dia 21/03/2018, abril dia 25/04/2018, maio dia 23/05/2018, junho dia 

20/06/2018, julho dia 25/07/2018, agosto dia 22/08/2018, setembro dia 26/09/2018, 

outubro dia 24/10/2018, novembro dia 21/11/20108 e dezembro dia 19/12/2018. O 

Diretor Executivo também colocou para discussão a viabilidade da aquisição ou locação 

de um veículo para Serraprev, tendo em vista que a nova sede do Instituto não está nas 

dependências da Prefeitura, sendo necessário o veículo para locomoção da nova sede à 

Prefeitura e demais serviços externos de interesso do Instituto, após debatido o assunto, 

foi submetido à votação, aquisição de automóvel 0 km ou locação automotivo com 

direito a 3.000  km mensal, ficou decido por unanimidade pela locação do veículo 

através de processo licitatório. O Senhor Heliton falou sobre a necessidade de lançar 

processo licitatório para contratação de empresa especializadas em limpeza interna e 

externa do prédio, ficando autorizado pelo conselho a contratação. Falou também que 

encaminhou ofício nº 230/SERRAPREV/2017, de 03 de outubro de 2017, sob o 
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protocolo nº 27981/20017, ao Prefeito Municipal, solicitando a realização de processo 

eleitoral para eleição de novos conselheiros previdenciários, e até o momento não obteve 

resposta, encaminhou também o ofício nº 018/2018/SERRAREPV, 17/01/2018, 

solicitando a prorrogação do mandato vigente até a realização e posse dos novos 

conselheiros. Nada mais a tratar a reunião foi encerrada. A presente ata foi lavrada por 

mim Marinalva Vicente dos Santos e passada ao conhecimento de todos via publicação 

no site do Instituto. 

 


