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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA /MT  
SERRAPREV 

 
Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às oito horas, 
estiveram reunidos na sala de reunião dos Conselheiros, situada na Avenida 
Brasil, n° 2.350-N, Jardim Europa, nesta Cidade de Tangará da Serra/MT, os 
membros do Conselho Previdenciário do Instituto Municipal de Previdência 
Social dos Servidores de Tangará da Serra /MT - SERRAPREV, a saber: 
Representando o PODER EXECUTIVO: Joanete da Silva Almeida; do PODER 
LEGISLATIVO: Rosemeire Aparecida dos Reis da Silva, Selma de Siqueira; dos 
SERVIDORES: Maria Dalva Specian Chaves, José Sampaio da Silva, Lizethe 
Therezinha Pscheidt, Adélia Magalhães de Deus; do SAMAE: Sirlene Aparecida 
Quintão Apolinário; do SSERP: José Antônio Garcia Neto; dos Pensionistas: 
Luzia Soares de Freitas; dos Aposentados: Elizete de Fátima Furquim Arcaro. 
Presente ainda à reunião o Sr. Heliton Luiz de Oliveira, Diretor Executivo do 
Serraprev. PAUTA: Pauta: 1-Balancetes mensais; 2-Balanço geral de 2013; 3-
Redução do auxilio doença para 15 dias; 4-Inclusão de carência para 
contribuição sobre total da remuneração; 5-Inclusão na Lei 153 - Diária para 
membros do Comin; 6-Audiência com Servidores "A importância do Instituto"; 
7-Nomeação de Conselheiro para Assinar contas bancárias junto com o Diretor; 
8-Constituir reserva com as sobras das receitas Administrativa 2013; 9-
Assuntos diversos, que tiveram as seguintes deliberações: iniciada a reunião 
pela Presidente Cons. Lizethe Therezinha Pscheidt, que agradeceu a presença 
de todos e introduziu a 1ª pauta. 1-Balancetes mensais; o Diretor Executivo 
utilizando da palavra pediu para agrupar a segunda pauta. 2-Balanço geral de 
2013; Agrupado os assuntos, este explicou que dos balancetes do ano de 2013, 
falta apenas o do mês de dezembro a ser encaminhado ao Conselho. Dispôs 
que a Contabilidade do Serraprev referente ao exercício de 2013, já está 
encerrada e finalizada, contundo está esperando ajustes no sistema de 
informática para integrar os relatórios do balanço geral ao novo leyaut do 
plano de contas do TCE a fins de encaminhar os relatórios do APLIC, e 
posteriormente emitir os relatórios do balancete e balanço, já no novo leyaut. 
Informou que a carga inicial já foi encaminhada ao TCE via APLIC e os relatórios  
dos balancetes e balanço será executado até o final da semana e que 
provavelmente iria solicitar uma reunião extraordinária para analisar estes dois 



 
 

Conselho Municipal Previdenciário - COMPREV 
 

itens, visto o tempo hábil de encaminhamento desses relatórios ao TCE – 
Tribunal de Contas do Estado. 3-Redução do auxilio doença para 15 dias; O 
Diretor Executivo explicou que tal pauta é uma solicitação verbal do Chefe do 
Executivo, para que o prazo de carência Do auxílio doença a ser pago pelo 
Município no Serraprev, fosse de 15 (quinze) dias, tal qual é no RGPS – regime 
Geral de Previdencia-INSS. A conselheira Joanete questionou qual o impacto 
financeiro que a redução ocasionaria na prefeitura e no Serraprev, e se tal 
mudança não iria acarretar aumento de alíquota para a Prefeitura e para os 
servidores. A conselheira Dalva disse sobre a necessidade de se efetuar o 
impacto financeiro e orçamentário no Serraprev, tanto previdenciário como 
administrativo, tendo em vista que aumentará as perícias médicas a ser feitas 
pelo serraprev; também a necessidade de impacto orçamentário e financeiro 
na prefeitura, visto que a diminuição do valor da folha de auxílio tão esperada 
pelo Prefeito, pode resultar em aumento de alíquota e o efeito ser negativo ao 
Município; disse que também teria que aguardar até maio, mês que entra em 
operação a alíquota a ser determinada para o calculo atuarial de 2014, sendo 
que este deverá ser elaborado considerando os 15 (quinze) dias; e também que 
deveria ter um pedido formal do Prefeito com a exposição de motivos para tal 
alteração. O Conselheiro Neto reafirmou sua fala de reuniões passadas 
dispondo que o Município tem caixa para suportar folhas e o Serraprev está 
apenas começando, dispondo que não vê a necessidade de alteração agora e 
sugere que a mesma seja feita somente após o Instituto completar 05 anos, 
visto que teria uma definição melhor de seu caixa e maior estabilidade 
financeira. Neto dispõe que antes de alterar a forma do auxilio doença, deve-se 
alterar a lei nas formas de aposentadorias, para evitar que servidores antigos 
tenham prejuízos na aposentadoria. Dispõe que a lei do Serraprev não saiu nas 
aposentadorias como informado pelos advogados que aqui estiveram na 
época, e que antes de mexer com auxílio doença, deveria mexer na lei para 
fazer aposentadorias com cálculos igual ao do INSS, com média e remuneração 
sobre todos os vencimentos. Comentou neto que até procurou com o 
Advogado do Sindicato dos Servidores públicos a possibilidade do servidor que 
se sentir prejudicado, se desligar do Município e pedir a aposentadoria no INSS, 
para puxar a média para cima; disse ainda não haver interesse do Município em 
mudar as formas de aposentadoria, mas há interesse em mudar a carência do 
auxilio doença. Deixou registrado que no momento ele é contrário a tal 
alteração. Dalva lembra que a alteração na carência do auxilio doença a ser 
paga pela Prefeitura pode ensejar alteração também no estatuto nos artigos 
que dispõe sobre o pagamento do auxílio doença. A Conselheira Sirlene 
pergunta quanto daria em valores e percentual tal redução de dias. A 
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Conselheira Dalva dispõe que tais números somente poderão ser analisados 
com a realização de impactos e calculo atuarial. A Conselheira Joanete comenta 
que após verificar a alteração de alíquota que terá com essa mudança 
passando de 16,98% atual para quase 23% que é no INSS, poderá ser que o 
Chefe do Executivo não queira alterar a lei. Desta forma houve consenso entre 
os conselheiros que o assunto só seria deliberado pelo Conselho após ser 
apresentados os seguintes: a) solicitação escrita do prefeito com exposição de 
motivos acompanhada de impacto orçamentário e financeiro da Prefeitura; b) 
realização de impacto orçamentário e financeiro no Serraprev; 3) elaboração 
do calculo atuarial mostrando o diferencial de alíquota com auxilio doença de 
15 (quinze) dias e outro com 30 (trinta) dias, para ver impacto de alíquotas aos 
servidores futuramente. 4-Inclusão de carência para contribuição sobre total 
da remuneração; nesta pauta o Diretor executivo explica que a lei 
complementar 153/2011, lei do Serraprev dispõe que o auxilio doença e salário 
maternidade são pagos com base na última remuneração de contribuição do 
servidor; explicou que se o mesmo fez opção de recolher sobre as verbas 
variáveis estas compõem a base de cálculo. Assim para que o servidor não faça 
a opção um mês antes de receber o auxílio e faça a retirada da opção logo após 
cessar o auxilio, descapitalizando então o Instituto, visto que não houve 
provisão anterior ou futura para suportar o pagamento de tal benefício extra, 
faz-se a necessidade de alteração na lei. A Conselheira Adélia comenta que 
realmente observou que a lei não falava sobre carência e que no INSS estes 
benefícios somente são concedidos após uma carência de contribuição. A 
conselheira Dalva disse que tal assunto já havia sido motivo de discussão no 
Conselho e que anteriormente havia sido comentado o seguinte: para o auxilio 
maternidade, a servidora teria que fazer a opção de recolhimento sobre as 
verbas temporárias até o terceiro mês de gestação e somente poderia pedir 
exclusão após doze meses de cessação do benefício. Disse que para o auxilio 
doença, tendo em vista que não há como prever este auxilio diferente do 
auxilio maternidade, haveria uma carência posterior de 18 meses, sem poder 
pedir a exclusão. A Conselheira Joanete e a Conselheira Adélia discordaram 
com a carência anterior pra o salário maternidade tendo em vista que o bebê 
pode antecipar ou a gestante demorar para descobrir a gravidez. A Conselheira 
Rose comenta que poderia fazer toda a carência posterior nos dois auxílios. 
Assim depois de discutidos ficou acordado com a alteração na lei, dispondo que 
a carência será de 24 (vinte e quatro meses) após a cessação do benefício, e 
que qualquer solicitação de exclusão encaminhada aos departamentos de 
pessoal da prefeitura, Câmara e Samae, deverá ser analisada pelo Diretor 
Executivo primeiramente. A Conselheira Joanete dispõe que deverá ser 
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legislado que a opção sobre uma verba variável enseja a opção por todas as 
verbas variáveis percebidas pelo servidor, o que foi acatado pelo Conselho. 5-
Inclusão na Lei 153 - Diária para membros do Comin; O Diretor Executivo 
explicou que os Conselheiros possuem diárias e despesas de locomoção, caso 
tenham que se deslocar de seu local de trabalho à serviço do Instituto, e que 
por ocasião da criação do COMIN – Comitê de Investimentos do Serraprev, foi 
esquecido de assegurar diárias e despesas de locomoção também para os 
membros do Comitê, fazendo-se necessário agora a alteração na lei. Todos 
acordaram com a alteração, autorizando o pagamento de diárias e despesas de 
locomoção aos membros do Comin. 6-Audiência com Servidores "A 
importância do Instituto"; O Diretor Executivo explicou que teve uma 
audiência com o Neto na Sede do Sindicato, e uma dos temas da conversa foi a 
realização de uma audiência pública com todos os servidores, cujo título inicial 
ele propunha “A importância do Instituto”, a ser realizada até o final do mês de 
fevereiro.  O Conselheiro Neto explicou que muitos servidores o procuram 
ainda com muitas dúvidas sobre o Instituto e a audiência iria ajudar a 
esclarecer ainda muita falta de informação aos servidores. A  Conselheira Rose 
comentou que estava muito em cima para preparar e comunicar para uma 
audiência, e que achava interessante esperar resolver todas as alterações da lei 
já comentada anteriormente, para depois fazer a audiência, pois corria o risco 
de falar de como são os benefícios hoje, e logo em maio serem alterados. 
Assim todos concordaram que a realização da audiência com os servidores será 
realizada em maio, em data a ser agendada. 7-Nomeação de Conselheiro para 
Assinar contas bancárias junto com o Diretor;  O diretor Executivo explicou 
que com a troca de direção do Instituto no ano de 2013, o novo Conselho ainda 
não estava formado e havia sido prorrogado o mandato do Conselho anterior. 
Como as contas públicas devem ter duas assinaturas, houve a alteração das 
fichas bancárias cadastrais de todas as contas, trocando a titularidade da antiga 
Diretora para o atual, excluiu a segunda assinatura que era da Neuzinha e 
manteve como segunda assinatura para assinar junto com o Diretor a Cons. 
Dalva que na época já havia sido eleita conselheira. Contudo há a necessidade 
de todos acordarem. A Conselheira Dalva colocou à disposição de todos, a 
vontade de candidatar para a assinatura, mas por unanimidade todos 
Conselheiros acordaram que a segunda assinatura das contas do Serraprev 
continuaria com a Conselheira Maria Dalva Specian Chaves, mantendo-se os 
cadastros bancários. 8-Constituir reserva com as sobras das receitas 
Administrativa 2013; O Diretor Executivo fez uma explanação sobre as receitas 
e despesas administrativas do Instituto no ano de 2013, dispondo que de 
acordo com a legislação a despesa administrativa do Instituto no exercício 
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passado poderia chegar a R$. 920.730,90. A despesa total efetuada em 2013 foi 
de R$. 823.305,73, havendo assim uma economia de R$. 97.425,17. Explicou 
então que essa economia poderá ser lançada em uma conta de reservas 
administrativas para aplicação em exercícios futuros, e que a intenção da 
reserva é acumular para poder efetuar a construção da sede própria do 
Instituto. Desta feita apresentou modelo de resolução que deverá ser efetuada 
para consolidação do valor da reserva e apresentou relatório que foi visto por 
todos dos demonstrativos dos valores apresentados que passa a fazer parte da 
presente ata. Todos acordaram com o valor e aprovaram o lançamento das 
reservas administrativas no balanço para aplicação em exercícios futuros. 
Explicou ainda o Diretor que de anos anteriores o valor de 2012, está registrado 
na ata do ano passado. 9-Assuntos diversos; entre os assuntos diversos temos 
que enumerar o seguinte: 1) a Conselheira Dalva pediu a palavra e disse que já 
que vai fazer alteração na legislação, era interessante ser aprovada também a 
alteração na redação do artigo que trata sobre o benefício do auxílio reclusão. 
Disse haver necessidade de melhorar a redação, visto que tal benefício só pode 
ser pago pelo Instituto nos mesmos moldes e valores que no INSS, e a lei atual 
dá margem a interpretação diferente. Todos acordaram com a alteração. 2) A 
Presidente do Conselho Cons. Lizethe pergunta ao Diretor Executivo sobre as 
providencias que ele ficou de tomar em relação ao muro que o Sintep construiu 
divisando os terrenos do Sitenp e Serraprev. O diretor Executivo explicou que 
encaminhou o oficio à Seplan solicitando a vistoria, parecer e avaliação mas 
não obteve resposta ainda. Questionou o Secretário de Planejamento sobre a 
resposta e este respondeu que primeiramente teriam que terminar os projetos 
já solicitados pelo Chefe do Executivo anteriormente para depois atender à 
solicitação do Serraprev. 3) O Diretor Executivo coloca em pauta que, no 
exercício de 2013 o Ministério da Previdência editou a portaria nº. 440, onde 
dispõe que todas as instituições financeiras que desejam obter aplicações de 
recursos de Previdência própria tem que efetuar cadastros junto aos Institutos. 
Explicou também que tal cadastro será ponto de auditoria por parte do TCE – 
Tribunal de Contas do Estado, cuja falta poderá gerar problemas com a 
aprovação das contas do Instituto. Desta feita o Diretor Executivo mandou 
oficio a todos os Bancos dispondo de tal necessidade que foi atendido por 
todos, com exceção do Banco da Amazônia S/A. Indo pessoalmente à agência 
foi informado pelos Funcionários da mesma que o banco não mostrou 
interesse em manter a carteira de aplicação. Assim faz-se necessário a 
transferência dos valores do Banco da Amazônia que hoje soma a importância 
de R$. 1.359.846,69 para outra instituição. O Diretor apresentou um rol de 
carteiras de outras Instituições Financeiras com a mesma identidade da carteira 
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do Banco da Amazônia, sendo que a carteira de investimentos que vem 
apresentando maior taxa é a do Sicredi, conforme demonstrativo que foi 
apresentado a todos e agora passa a fazer parte desta ata. Desta forma todos 
acordaram com a transferência dos valores citados do Banco da Amazônia para 
o banco Sicredi. Cons. Sampaio diz acreditar que o Banco da Amazônia irá 
buscar o Instituto para novas aplicações quando ver a diminuição de seu caixa 
mensal, e caso o Banco atenda as exigências legais, aplicações futuras poderão 
ser efetuadas de volta no Banco da Amazônia, o que todos concordaram. Nada 
mais a tratar a reunião foi encerrada. A presente ata foi lavrada por mim ....... 
Maria Dalva Specian Chaves, e passada ao conhecimento de todos via 
publicação no site do Instituto. 

 


