
 

CONSELHO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT - SERRAPREV 

 
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV 

 
 

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às treze 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) BALANÇO GERAL 2018; 
 2) Balancete de JANEIRO; 3) Aplicações; 4) DIVERSOS. Após, a senhora presidente 
passou a palavra ao senhor Heliton, que passou à apresentação do Balanço Geral de 
2018, que foi finalizado com um resto a pagar não processado no valor R$ 15.625,33 
e um resto a pagar processados e não processados liquidados no valor R$ 26.482,30; 
e uma receita arrecadada no valor R$ 27.096.474,18 e uma despesa liquidada no 
valor R$ 13.465.869,83, ficando com superávit de R$  13.630.604,35. Já a despesa 
administrativa encerrou o exercício em R$ 1.415.602,19, utilizando 1,69% do valor 
total previsto para 2018 que foi de R$ 1.676.282,48, restando uma economia de R$ 
260.680,29, devidamente registrada na contabilidade com sobra administrativa, após 
a apresentação dos resultados o balanço geral foi aprovado por unanimidade pelos 
presentes na reunião. Passando para pauta seguinte, 2) Balancete de JANEIRO, o 
Diretor apresentou os resultados  relativos ao mês de janeiro/2019, o qual apresentou 
uma receita no valor de R$ 1.854.093,90 (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro 
mil e noventa e três reais e noventa centavos) e despesas empenhadas no valor de 
R$ 1.426.342,80 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil trezentos e quarenta e 
dois reais e oitenta centavos), ficando registrado que dentre os valores empenhados 
estão algumas despesas que serão liquidadas no decorrer do exercício, sendo que a 
maior delas é referente ao contrato com Agenda Assessoria no valor R$ 408.953,38, 
que será liquidado até o mês de junho do corrente ano. Seguindo com a apresentação 
do balancete, verificou-se que no mês de janeiro/2019 o saldo financeiro passou a ser 
de R$. 91.858.542,34 (noventa e um milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil 
quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos). Ato seguinte, 
apresentado o balancete, que foi aprovado à unanimidade pelo Conselho. Seguindo, 
o senhor Heliton discorreu sobre o andamento dos procedimentos adotados para 
efetivação da contratação dos serviços de assessoria para o Instituto, informando aos 
presentes que está buscando orçamentos para formação do preço médio de cada um 
dos itens pretendidos em conformidade com a minuta do Termo de Referência que foi 
encaminhado via email para cada conselheiro. Quanto as aplicações, restou 



demonstrado que o saldo acumulado das aplicações no mês de janeiro/2019 foi de 
R$ 1.103.923,37 (um milhão cento e três mil novecentos e vinte e três reais e trinta e 
sete centavos), com uma rentabilidade da carteira em 1,15%, ultrapassando a meta 
atuarial do período que foi 0,81%, portanto um saldo positivo de 0,34% em relação à 
meta atuarial. Seguindo foi estendido o convite a todos os membros do conselho para 
participarem da visita do Sr. Antônio Carlos, representante do Banco ITAÚ, no dia 
19/03/2019 às 09:00 horas, para tratar de assuntos relacionados ao mercado 
financeiro e também a visita do Sr. Francisco, Economista da Agenda Assessoria , no 
dia 20/03/2019 às 14:00 horas, para expor os resultados financeiros do exercício de 
2018 e tratar das alteração da PAI – Política Anual de Investimentos para 2019, ambas 
a vistas serão na sede do Serraprev. Por fim, foi aprovada a agenda de reuniões do 
COMPREV para 2019 nas seguintes datas: 22/03/2019, 26/04/2019, 31/05/2019, 
28/06/2019, 28/06/2019, 26/07/2019, 30/08/2019, 27/09/2019, 25/10/2019, 
29/11/2019, 22/12/2019, as 13:00 horas na sala de reuniões do Serraprev. 
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 _________________(Letícia Graziela Teixeira Nunes), e 
será encaminhada via e-mail a todos os assinantes da lista de presença desta sessão, 
e ainda,  publicada no site do Instituto. 

 


