
 

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

 
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV 

 
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 9h00 (nove 
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 março/2019; 2) 
Cálculo Atuarial; e 3) Assuntos diversos. Após, a senhora presidente passou a palavra 
ao senhor Heliton, que passou apresentar o Balancete de MARÇO, o Diretor 
apresentou os resultados relativos ao mês de março/2019, com uma receita no valor 
de R$ 1.884.471,96 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e 
setenta e um reais e noventa seis centavos) e despesas empenhadas e liquidadas no 
valor de R$ 1.068.305,20 (um milhão, sessenta e oito mil, trezentos e cinco reais e 
vinte centavos), verificou-se que no mês de março/2019 o saldo financeiro passou a 
ser de R$. 96.932.935,63 (noventa e seis milhões, novecentos e trinta e dois mil, 
novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos). Ato seguinte, o balancete 
foi submetido à apreciação do Conselho sendo aprovado à unanimidade pelos seus 
membros. Na sequência, como segunda pauta da reunião, o Diretor discorreu sobre 
os estudos atuais do Cálculo Atuarial para 2019, que fora encaminhado ao senhor 
Prefeito para conhecimento e providencias necessárias para edição de Lei e 
regulamentar o valor da alíquota patronal, dada a complexidade do tema, o Diretor fez 
a apresentação dos resultados, que foram concluídos com a seguinte alíquota: 
Considerando que os Servidores contribuirão com 11,00% de suas remunerações, a 
Contribuição do Município será de 22,94%, sendo 8,93% de Custo Normal Vitalício, 
5,41% de Custo Normal de Curto Prazo (Auxílios), 6,60% de Custo Especial, conforme 
escalonamento, e 2,00% de Taxa Administrativa sobre a folha de remuneração dos 
Servidores em Atividade (R$5.332.699,71), o quais foram colocados à discussão do 
conselho, momento em que o Conselheiro Caio da Silveira solicitou que fosse 
consignado na presente ATA seu posicionamento no sentido de que deve ser 
promovida uma reunião com os servidores para colocá-los à par dos fatos 
relacionados à matéria ora apreciada, tendo em vista que o Serraprev está desde 
2018 sem Lei regulamentando o estudo atuarial, no que o conselho já havia deliberado 
pelo aguardo da manifestação do senhor Prefeito. Entre os assuntos diversos, 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 o Termo de Referência já fora encaminhado ao Departamento de 
Licitação para providências. Finalizando, considerando que está findando o mandato 



da atual Direção do Instituto, o Senhor Heliton informou que já encaminhou ofício ao 
Prefeito Municipal solicitado as providências legais  necessárias à realização do 
processo de escolha do novo Diretor para o Instituto. Assim, esgotada a pauta da 
sessão, 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. 

 

 


