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QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA 23-05-2018 MEMBROS DO 

CONSELHO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA 

SERRA /MT SERRAPREV  
 

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezoitos, às dezesseis 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, servidores eleitos 

para compor o Conselho Previdenciário para o mandato de 2018/2020 e servidores indicados 

pelos órgãos municipais para fiscalizar os atos da Gestão do Instituto como convidados. 

Aberta a reunião o atual Presidente do Conselho José Sampaio da Silva agradeceu a presença 

de todos e passou a palavra ao Diretor do SERRAPREV o senhor Heliton que falou sobre a 

nomeação dos novos Conselheiros, que o Prefeito Municipal solicitou Certidões negativas e 

declaração de bens para cumprimento da Lei de ficha limpa e que assim que todos entregarem 

essa documentação será expedido o Decreto de nomeação. A pauta da reunião é a seguinte: 

1- Análise de Balancetes de Maio e abril /2018; 2- Remanejamento de Aplicações; 3- 

Licitação – Energia Solar. 1- Análise de Balancetes de Maio e Abril /2018: Inicialmente 

o diretor apresentou o balancete de Maio do corrente ano com a receita no valor de R$ 

1.741.990,60 (Um milhão, setecentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa reais e 

sessenta centavos) e o valor das despesas empenhadas foi de R$ 1.566.664,30 (Um milhão, 

quinhentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) a 

conselheira Mara perguntou a razão do valor da despesa ter sido tão alta e o diretor explicou 

que nesse mês foi empenhado o contrato da prestadora de serviços técnicos previdenciários, 

a servidora Letícia G. Teixeira perguntou se o contrato não era de doze meses e Heliton 

esclareceu e que vários municípios estavam em processo de adesão ao Consórcio 

previdenciário, no entanto o TCE suspendeu e houve a necessidade de fazer o aditivo 

contratual com a Prestadora de Serviços até dezembro/2018. No mês de maio/2018 o saldo 

passou a ser de R$. 76.905.009,50, sendo o valor de R$. 297.483,58 em contas movimentos 

e o valor de R$. 75.905.009,50 em contas de renda fixa. Apresentou também o balancete do 

mês de abril do corrente ano com a receita no valor de R$ 1.732.735,96(Um milhão, 

setecentos e trinta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) e o 

valor das despesas empenhadas foi de R$ 895.537,59 (Oitocentos e noventa e cinco mil, 

quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), no mês de abril/2018 o saldo 

financeiro passou a ser de R$. 77.052.536,82, sendo o valor de R$. 175.114,01 em contas 

movimentos e o valor de R$. 76.877.422,81 em contas de renda fixa, sendo aprovado por 

unanimidade os dois balancetes. 2- Remanejamento de Aplicações; O diretor Heliton 

apresentou planilha de remanejamento financeiro deliberado na Ata da 2ª Reunião ordinária 

do Comitê de Investimento COMIN da seguinte maneira: no SICREDI – R$ 3.500.000,00 
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do Fundo IRFM1 para RV-Fundo de Ações IBOVESPA e R$ 5.000.000,00 do Fundo IRMF1 

para o Fundo IRFM. CAIXA ECONÔMICA – R$ 7.000.000,00 do Fundo IRMF1 para 

Fundo IRFM e R$ 7.000.000,00 do Fundo IRMF1 para Fundo IDKA2. BRADESCO - R$ 

5.000.000,00 do Fundo IRMF1 para Fundo IDKA2. O conselho após discussão decidiu que 

autoriza as transferências acima citadas com exceção a de R$ 3.500.000,00 do Fundo 

IRFM1 para RV-Fundo de Ações IBOVESPA, confirmando o conservadorismo se tratando 

de patrimônio do SERRAPREV e considerando que até o momento estamos alcançando a 

meta atuarial e assim devemos evitar investimentos em Fundos de Ações de Alto Risco. 3- 

Licitação – Energia Solar: O diretor Heliton apresentou a conta de energia elétrica do mês 

de maio/2018 do Instituto no valor de R$ 932,32 (novecentos e quarenta e três reais e trinta e 

dois centavos) e informou que efetuou um orçamento para instalação de usina de geração de 

energia fotovoltaica com 1.500 KWh/mês e que em quatro anos o instituto paga o 

investimento. O orçamento foi o seguinte: Chico Refrigeração - R$ 64.273,00, Campo Solar 

- R$ 71.000,00 e OCTA – 85.000,00 que será encaminhado para licitação. A presente Ata foi 

lavrada por mim, Mara Lúcia Boligon Medeiros e passada ao conhecimento de todos via 

publicação no site do Instituto.  
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