
 

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

 
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV 

 
 

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às quinze 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) Balancete de Fevereiro; 2) Política de 

Investimento para 2019; 3) Aplicação no fundo Dunamis do Banco Itaú; 4) 

Remanejamento de Aplicações do fundo IRFM1; 4) DIVERSOS. Após, a senhora 

presidente passou a palavra ao senhor Heliton, que passou apresentar o Balancete 

de FEVEREIRO, o Diretor apresentou os resultados  relativos ao mês de 

fevereiro/2019, com uma receita no valor de R$ 1.830.774,46 (um milhão, oitocentos 

e trinta mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) e despesas 

empenhadas e liquidadas no valor de R$ 1.034.073,86 (um milhão e trinta e quatro 

mil e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), verificou-se que no mês de 

fevereiro/2019 o saldo financeiro passou a ser de R$. 94.338.514,46 (noventa e quatro 

milhões, trezentos e trinta e oito mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e seis 

centavos). Ato seguinte, apresentado o balancete, que foi aprovado pela unanimidade 

dos membros do Conselho presentes na reunião. Pauta seguinte 2) Política de 

Investimento para 2019, o Diretor discorreu sobre a P.A.I. Política Anual de 

Investimento para o Exercício de 2019, especialmente as páginas 21 e 22, onde ficou 

defino os limites e estratégias de investimentos, de acordo com a previsão legal da 

RESOLUÇÃO 3.922/ 2010 E 4.695/ 2018, sendo discutido também a alçada para o 



diretor aplicar recurso sem a necessidade de reunião com Comprev e Comin, ficando 

aprovada a Política de Investimento apresenta e alçada para investimento, que será 

emitida resolução de aprovação, sendo que toda sobra da receita mensal deverá ser 

aplicada em fundo de investimento devidamente credenciado e que seja a tendência 

de investimento no momento, já definido pelo Comprev e pelo Comin; 3) Aplicação no 

fundo Dunamis do Banco Itaú, o senhor Heliton informou aos membros do conselho 

que o Fundo Dunamis distribuído pelo Banco Itaú está devidamente credenciado e 

aprovada abertura de aplicação pelo Comin, após análise do fundo, que é uma 

oportunidade de buscar maior rentabilidade em fundo de ações, ficou aprovada a 

aplicação a partir do mês de abril o valor total da sobra da receita do mês; 4) 

Remanejamento de Aplicações do fundo IRFM1; após orientação pela consultoria 

econômica, foi decido pelo remanejamento da maior parte dos recursos aplicado nos 

Fundos IRFM1 da seguinte forma para: Caixa: IMAB R$7.000.000,00; IMAB5 

R$7.000.000,00; IMAB5+ R$7.000.000,00; Sicredi: IMAB R$12.000.000,00; 

Bradesco: IMAB R$8.000.000,00, ficando definido que o Diretor enviará ofício às 

Instituições Financeiras para os devidos remanejamentos, na busca da meta atuarial 

que no acumulado até o mês de fevereiro ficou -0,21% da meta que deveria te 

acumulado 1,73%, atingindo 1,52%; 4) DIVERSOS: foi apresentado o valor limite que 

poderá ser gasto com as despesas administrativas no exercício de 2019 no total de 

R$ 1.784.736,08 (um milhão e setecentos e oitenta e quatro mil e setecentos e trinta 

e seis reais e oito centavos), apurados através das despesas com pessoal do exercício 

de 2018; o Diretor discorreu sobre o andamento dos procedimentos adotados para 

efetivação da contratação dos serviços de assessoria e locação de software para o 

Instituto, informando que mesmo com o envio de email para várias empresas para 

buscar orçamentos para os itens 01 e 02 (locação de software e consultoria – 

previdenciária e contábil), só obteve um retorno, informando aos membros do 

conselho que irá utilizar o contrato atual como base para formação do preço médio e 

dar início ao processo licitatório, o que foi aprovado pelos participantes na reunião. 

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. 



 


