
 

CONSELHO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT - SERRAPREV  

 

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV 

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, estiveram 

reunidos nas dependências da sede do Instituto Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Tangará da Serra, situada à 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. 187 de 06 de junho de 2018, conforme lista de presença anexa a esta ata. Registra-

se além dos membros do conselho, a presença do Sr. Heliton Luiz de Oliveira, Diretor Executivo 

do SERRAPREV. Aberta a reunião a Presidente do Conselho, senhora Letícia Graziella Teixeira 

Nunes, apresentou a pauta do dia, sendo: 1 – Deliberação sobre o Balancete do mês de 

NOVEMBBRO/2018, 2 – Aplicações, 3 – Cálculo Atuarial, 4 – Contrato de Assessoria e Locação 

de Software. Após, a senhora presidente passou a palavra ao senhor Heliton, que passou à 

apresentação do Balanço relativo ao mês de novembro /2018, o qual apresentou uma receita 

no valor de R$ 1.974.456,41 (um milhão novecentos e setenta e quatro mil quatrocentos e 

cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos)  e despesas empenhadas no valor de R$ 

1.840.352,25 (um milhão, oitocentos e quarenta mil e trezentos e cinquenta e dois reais e 

vinte e cinco centavos). Seguindo com a apresentação do balancete, verificou-se que no mês 

de novembro/2018 o saldo financeiro passou a ser de R$. 102.348.258,67. Apresentado o 

balancete, o Conselho deliberou à unanimidade pela aprovação do mesmo. Ato seguinte, 

quanto à segunda  pauta, o senhor Heliton discorreu sobre as o cenário das aplicações 

financeiras, com um rendimento acumulado de R$ 8.871.062,69 (oito milhões, oitocentos e 

setenta e um mil e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), que deduzidos os 

rendimentos negativos de R$ 1.491.008,23 (um milhão, quatrocentos e noventa mil, e oito 

reais e vente e três centavos), ainda se obtive um rendimento de R$ 7.380.054,46 (sete 

milhões, trezentos e oitenta mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). No 

tocante a segunda pauta, o Sr. Heliton demonstrou através de uma planilha de controle das 

aplicações financeiras que foi obtido um resultado positivo com rentabilidade de R$ 

538.964,06, elevando o patrimônio do Serraprev para R$ 85.934.860,19. Terceira Paula – 

também foi informado pelo Sr. Heliton que a empresa LDB Atuarial está em fase final para 

concluir o novo calculo atuarial, assim que finalizado será apresentado ao Prefeito. Quarta e 

última pauta, foi explanado pelo Sr Heliton que o contrato de Assessoria e Locação do 

Software estará vencendo no próximo dia 31/12/2018, sendo que não foi tomada outra 

providência para licitar pois estava no aguardo de uma decisão do Pleno do TCE sobre a 

licitação feita pelo CONSPREV – Consorcio Intermunicipal dos Regimes Próprios de Previdência 



Mato-grossense, no entanto, a decisão do Pleno foi pela suspensão do certame Pregão 

Presencial nº 001/2018, homologando a medida cautelar no dia 06/12/2018, desta feita, a 

única alternativa será uma contratação emergencial por dispensa de licitação pelo prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias. Após ampla discussão, chegou se a conclusão por 

unanimidade de votos pela formalização do processo de dispensa para devida contratação, 

ficando consignado que assim que possível será iniciado o processo licitatório, de acordo com 

o entendimento do TCE, após a contratação pela licitação será encerrado o contrato 

emergencial, mesmo que não tenha atingido os 180 (cento e oitenta) dias. Votaram favorável 

à contratação: Conselheira Letícia, Edirson, Lenilse, Neuri, Jesiel, Eduardo, Débora, Estela 

Mares, Maria Donisete.  E por não haver nada mais a ser tratado, dado o esgotamento da 

pauta proposta, bem como das demais discussões, sem nenhuma manifestação adicional, no 

que a Presidente do Conselho deu por encerrada a sessão, cuja ata foi lavra por mim, Edirson 

José Oliveira e será encaminhada via e-mail a todos os assinantes da lista de presença desta 

sessão, e ainda, publicada no site do Instituto. 

 


