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EVENTO: ATA 004/13 – Reunião Ordinária Conselho Fundo de Previdência 

DATA: 23/07/2013 - 13:30 hs 

LOCAL: Sala de reunião dos conselhos -  Seplan 

Presenças 

Nome Função / Representação Presentes 

Maria Dalva Specian Chaves Diretora Executiva sim 

Neuza Maria de Almeida Trevizoli Conselheira – servidores  sim 

Rosemeire Aparecida dos Reis da Silva Conselheira – Câmara municipal sim 

Neuri Eliezer Senger Conselheiro – servidores  

Aguinaldo Vicente Segura Conselheiro – servidores   

Joanete da Silva Almeida Conselheira - Executivo  

José Serafim de Almeida  Conselheiro - executivo sim 

Selma de Siqueira Santos Conselheira – Câmara municipal sim 

Reginaldo Eugenio Conselheiro – Samae sim 

José Antonio Garcia Neto Conselheiro – SSERP  

Elizete Aparecida Furquim Arcaro Conselheira – inativos  

Pedro Luiz Righeto Conselheiro – pensionistas  

Milria Lima Freire Conselheira - Servidores sim 

José Pereira Filho Secretário de Administração sim 

 

Aos (23/07/2013) vinte e três dias do mês de julho de 2013, na sala dos Conselhos da 

Secretaria Municipal de Planejamento, sito Rua Antônio Hortolani, 62-N, Centro reuniram-se 

os conselheiros conforme lista de presença anexa para a reunião ordinária remarcada do dia 

16/07/2013, do conselho Previdenciário do SERRAPREV – Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra. ABERTURA – O presidente José 

Serafim de Almeida saudou aos presentes, agradeceu a presença do Secretário Municipal de 

Administração-José Pereira Filho, e reaapresentou a pauta da reunião que ficou assim 

organizada: 01 – Balancete abril, maio e junho/2013; 02 - Adequação na Lei do Serraprev, 

para alterar a carência do auxílio doença: 03- pagamento de perícias médicas do Serrprev 

através de licitação-credenciamento médico; 04 – discussão acerca da resolução de consulta 

nº. 23/2012/TP recolhimento de PASEP, 05 – análise do relatório conclusivo da Comissão 

Eleitoral.  04 - Transformar a autarquia em fundo. Primeiramente aproveitando a presença do 

Secretário Mun. de Administração, o Presidente questionou a vigência do mandato da gestão 

dos conselheiros que pela lei complementar 153/2011 e decreto nº. 232/2011, que institui o 

regimento Interno do COMPREV, o mandato dos conselheiros é por dois anos, e a nomeação 

inicial dos mesmos fora constituída pelo Decreto nº. 182 de 08 de junho de 2011, alterado 

pelos decretos nº.s 219/2011, 048 162/2012, o qual ficou acordado que a Diretora Executiva 

irá expedir ofício ao gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Administração, 
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solicitando prorrogação do mandato, até que nova eleição para preenchimento da coposição 

do quadro seja feita. Ficou acordado também que no mesmo oficio já fosse solicitado nova 

eleição para preenchimento do quadro de conselheiros. A seguir Secretário Municipal de 

Administração pediu uma inversão de pauta, para que fosse discutidos primeiros a questão das 

perícias médicas nos auxílios doenças e laudos para aposentadoria por invalidez, o que foi 

acatado por todos. Passada a palavra a Diretora Executiva esta expôs duas situações a seguir: 

uma é a necessidade de contratação na rede privada de profissionais médicos peritos para a 

realização de laudos e exames médicos para os auxílios doenças e laudos para aposentadoria 

por invalidez, e a outra é uma solicitação do Gabinete do Prefeito via ofcio nº. 510/GP/2013, 

para que a carência do Auxilio doença, fosse diminuído de 30 (trinta) dias para 15 (quinze) 

dias. O secretário de Administração expos que já havia falado informalmente com a Diretora 

Executiva sobre a necessidade de contratação de profissionais para efetuar as pericias. 

Secretário falou sobre buscar todo o serviço profissional fora, tanto as do Município como as 

do Serraprev. Disse que se pagaria um pouco mais no inicio, mas posteriormente o Custo 

benefício seria compensado, com a diminuição de atestado médicos. Disse ainda para tomar 

as medidas necessárias para preservar e observar sempre o limite legal de despesas 

administrativa do Instituto dos 2%, mas coso fosse necessário nos termos legais o Município 

auxiliaria em tais despesas contratadas, e que o intuído é justamente preservar o município e 

Instituto, de situações de não doenças reais. Disse ainda mudar a legislação sobre 

procedimentos na realização de perícias com mais de 15 (Quinze) dias e Laudos mais de 30 

(trinta) dias, os quais serão obrigatórios pedir exames complementares. Disse a necessidade 

de tais procedimentos para evitar classismos e até proteger os profissionais que fazem as 

pericias. A Diretora executiva apresentou então, o impacto orçamentário e financeiro que tais 

contratações acarretarão nas despesas administrativas sem a assunção de nova despesas 

deverá chegar à casa percentual de 1,80% (um virgula, oitenta por cento) dos 2% (dois por 

cento) permitido, e que com a assunção de tais despesas dependendo o preço a ser pago por 

perícia e laudo, poderá chegar a 1,85% (um virgula oitenta e cinco por cento) no exercício e a 

1,91% (um ponto noventa e um por cento) até o ano de 2015, considerada o INPC básico 

acumulado nos últimos doze meses. (cópia de Impacto em anexo). Disse ainda a Diretora 

executiva, que por haver seis servidores no aguardo de laudos para aposentadoria por 

invalidez, e por falta de nomeação de profissionais pela administração, irá contratar tais 

serviços junto a Empresa médica constituída no Município, conforme orçamento apresentado, 
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que ora anexamos. Ao final foi acordado por tados, a contratação da empresa para laudos de 

aposentadorias por invalidez e o inicio dos trabalhos para a contratação via uma das 

modalidades de licitação de profissionais ou empresa médica para realizar as pericias de 

auxilio doença do Instituto. Ficou acordado com o Secretário de administração que, até a 

realização da licitação e expedição do contrato necessário, o Município irá continuar a ceder o 

médico perito, cujo valor será restituído ao Município com depósito em conta a ser informada 

pela Secretaria Municipal de Fazenda. No tocante a diminuição da carência de prazo nos 

auxílios solicitadas pelo Gabinete do Prefeito, supra citada, com alteração na lei de 30 (trinta) 

para 15 (quinze) dias, o Presidente falou que é matéria complexa e por haver muitos 

conselheiros em férias e que não compareceram a reunião, deveria ficar para próxima pauta 

conforme determina parágrafo terceiro, art. 12  do decreto 232/2011 que institui o regimento 

do Conselho Previdenciário, o que foi acordado. A neste momento o Secretário de 

Administração pediu licença para retirar-se da reunião, e passou a seguir à pauta de análise de 

balancetes dos meses de abril, maio e junho. Foi passada a palavra à Diretora Executiva que 

fez uma explanação das receitas e despesas de cada mês, enfatizando que as oscilações nas 

receitas correntes são derivadas da receita patrimonial, rendas de aplicações que no exercício 

até o mês de junho, esteve muito inconstante devido ao programa de governo federal de 

contenção da inflação. Demonstrou que no tocante as receitas de contribuições (parte servidor 

e parte patronal) as mesmas vem mantendo constante, com oscilações minúsculas, somente as 

derivadas de movimentação de pessoal na folha e a decorrente da reposição salarial ocorrida 

em maio, cujo ingresso ocorreu em junho. Frisou que em 30 de junho o saldo financeiro do 

Instituto é de R$. 15.504.128,53 (quinze milhões, quinhentos e quatro mil, cento e vinte e oito 

reais e cinquenta e três centavos), devidamente aplicados em fundos de investidos próprios 

para RPPS. Os balancetes foram aprovados por unanimidade por todos os conselheiros 

presentes. A seguir o Presidente passou a pauta em relação à resolução de consulta nº. 

23/2012/TP recolhimento de PASEP. Passou a palavra à Diretora Executiva que explanou 

que: até a entrada em vigor da referida decisão, o Serraprev recolhia PASEP, apenas sobre as 

receitas correntes e de capital. Sobre as receitas intraorçamentárias, não havia recolhimento 

no Instituto, visto que a mesma era recolhida pelo Município. Com a Vigência da decisão, tal 

recolhimento passou a ser de obrigação do Instituto, e dedutiva da base de calculo do 

Município. Também expos que a decisão dispõe que os RPPS que são formados por Fundos, 

não irão mais recolher PASEP sobre nenhuma receita, que todas serão encargos do Município, 



 
 

 

END: Rua Antonio Hortolani, n°. 39-N, sala 01, centro, CEP: 78.300.000 – Tangará da Serra - MT 

EMAIL: serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br             FONE: 065 3311 4881 

enquanto que os RPPS constituídos em forma de autarquia, deverá recolher sobre todas as 

receitas. Explanou que isto tem levado alguns RPPS formados em forma de autarquia a estar 

revendo sua natureza jurídica, e estão procurando as legalidades para transformas as 

autarquias em fundos jurídicos. Aberto à discussão, acordaram os conselheiros em manter o 

pagamento do PASEP na íntegra, conforme determina a resolução do TCE, e não mexer na 

estrutura jurídica – vinculo do SERRAPREV. Explicou a Diretora Executiva que o PASEP 

recolhido sobre as rendas de aplicação de capital, não são computados no índice percentual de 

despesas administrativas de 2% (dois por cento). Voltando à pauta 05 - análise do relatório 

conclusivo da Comissão Eleitoral, explicou o Presidente que tal assunto ficou resolvido 

inicialmente com o acórdão de todos em que fosse pedida a prorrogação do mandato dos 

atuais conselheiros até nova eleição, e que como já havia sido feita à nomeação do novo 

Diretor Executivo, a matéria ficou exaurida. Neste ponto foi retomada pelos Conselheiros a 

discussão sobre a carência do auxílio doença solicitada pelo Senhor Prefeito no ofício n. 

510/GP/2013, onde os Conselheiros presentes deliberam que a matéria não seria motivo de 

nova pauta, mas que deveria ser exaurida na reunião presente. Após discussão e verificação de 

que a diminuição do prazo, irá acarretar aumento de despesas para o SERRAPREV, que o 

cálculo atuarial para o presente exercício já foi realizado, que a diferença de folha somente 

impactaria no município, no calculo atuarial de 2014, ficando o SERRAPREV descapitalizado 

até este evento, que o aumento no pagamento do Pasep, determinado pelo TCE e a decisão de 

contratar peritos médicos na rede privada ante a falta de apoio do Município PARA TAL 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, irá aumentar as despesas administrativas, os Conselheiros 

zelando pelo teto legal das despesas administrativas, deliberaram que não aprovam a alteração 

do prazo de carência solicitada pelo gabinete do Prefeito,devendo a lei complementar 

153/2011, ficar com sua redação original. ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a relatar, 

a reunião foi encerrada, e eu Maria Dalva Specian Chaves, nomeada adoc como secretária do 

Conselho, fiz o presente relato. Segue anexa a lista de presença desta reunião. 


