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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV 

 
 

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta 
minutos, 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 DEZEMBRO/2018, 2 – Licitação para aquisição de serviços de assessoria 
do Instituto, 3 – Aplicações e 4 – Sobra da despesa Administrativa relativa ao exercício 
de 2018. Após, a senhora presidente passou a palavra ao senhor Heliton, que passou 
à apresentação do Balanço relativo ao mês de dezembro/2018, o qual apresentou 
uma receita no valor de R$ 3.261.728,92 (três milhões, duzentos e sessenta e um mil 
e setecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos) e despesas empenhadas 
no valor de R$ 1.071.968,43 (um milhão, setenta e um mil e novecentos e sessenta e 
oito reais e quarenta e três centavos). Seguindo com a apresentação do balancete, 
verificou-se que no mês de dezembro/2018 o saldo financeiro passou a ser de R$. 
106.651.074,66 (cento e seis milhões, seiscentos e cinquenta e um mil e setenta e 
quatro reais e sessenta e seis centavos). Ato seguinte, apresentado o balancete, que 
foi aprovado à unanimidade pelo Conselho, verificou-se que quanto às despesas 
administrativas do Instituto, houve uma sobra, a ser contabilizada, no montante de R$ 
260.680,29 (duzentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e nove 
centavos), conforme demonstrado na planilha anexa à presente ATA. Seguindo, o 
senhor Heliton discorreu sobre o andamento dos procedimentos adotados para 
efetivação da contratação dos serviços de assessoria para o Instituto, apresentando 
a minuta do Termo de Referência e relatando que pretendia julgar a licitação em 5 
(cinco) lotes, sendo: 1-Assessoria Previdenciária e Locação de Software, 2-
Assessoria Contábil e Locação de Software, 3-Assessoria Jurídica, 4-Assessoria 
Econômica e 5-Assessoria Atuarial. Nesta ocasião, o Conselheiro Caio Garcia 
observou e sugeriu que caso não constasse no Termo de Referência, deveria fazer 
constar a vantajosidade e fundamentação circunstanciada da escolha pela divisão do 
objeto em lotes, sendo seu apontamento acatado pelos demais membros do Conselho 
presentes à reunião. Por fim, o senhor Heliton, após orientação da Agenda 



Assessoria, sinalizou ao conselho quanto a possíveis remanejamentos nas 
aplicações, onde cenário econômico atual tem mostrado que os rendimentos das 
Aplicações nos IMAB e IMAB5+ estão apresentando rendimentos bem mais 
vantajosos que as dos IRMF1, sendo que posteriormente o mesmo apresentaria ao 
Conselho as sugestões de remanejamento, ainda tratando da aplicações, restou 
demonstrado que o saldo acumulado das aplicações em 2018 foi de R$ 8.213.667,05 
(oito milhões, duzentos e treze mil e seiscentos e sessenta e sete mil reais e cinco 
centavos), já quanto a meta atuarial a ser alcançada que seria de 9,97% ,  ficou em 
9,07%, portanto, -0,90%. Assim, esgotada a pauta e por não haver nada mais a ser 
tratado, 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. 

  

 
 



 


