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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

 

Aos vinte e seis 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, Janine 

Cristine Gruber Nogueira; do PODER LEGISLATIVO: Rosemeire 

Aparecida dos Reis da Silva, Selma de Siqueira; dos SERVIDORES: Maria 

Dalva Specian Chaves, 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 justificou a 

ausência por estar em viagem a Cidade de Poconé; dos Aposentados: Elizete 

de Fátima Furquim Arcaro. Presente ainda à reunião o Sr. Heliton Luiz de 

Oliveira, Diretor Executivo do Serraprev. PAUTA: Pauta: 1-Balancete do mês 

de dezembro de 2013; 2-Balanço geral de 2013; 3- Balancete de Janeiro de 

2014; 4-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 do mês de 

dezembro/2013; o Diretor Executivo utilizando da palavra pediu para a 

Conselheira Dalva fazer a explanação dos relatórios do balancete. A Conselheira 

explicou as receitas e despesas, que somadas e subtraídas do saldo anterior, 

identificou o saldo financeiro para o mês de janeiro no valor de R$. 

19.966.510,94 (dezenove milhões novecentos e sessenta e seis mil quinhentos e 

dez reais e noventa e quatro centavos). Explicou também a Conselheira os 

demais relatórios do citado balancete. 2-Balanço geral de 2013; em seguida a 

Conselheira Dalva explicou os relatórios do balanço geral em especial os anexos 

12,13,14,15 e 17, onde trazem os demonstrativos sintéticos consolidados dos 

valores de orçados (previsto e fixado) para receita e despesa e sua 

movimentação anual, assim como no anexo 14, explicou os valores constantes 

dos bens direitos, créditos e obrigações do Instituto. Explicou que os balancetes 

trazem movimentações mensais e o balanço geral dispõe dos valores anuais 

estáticos em 31/12/2013. Identificou o saldo financeiro acima descrito no anexo 

13, assim como fez o demonstrativo de restos a pagar no valor de R$. 17.675,32, 

os quais são compostos dos empenhos referente ao PASEP do mês de dezembro, 
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que serão pagos no mês de janeiro, e também de consignação da folha de 

pagamento referente a consignação da CEF no valor de R$. 10.736,03, que será 

paga em 05/01/2014. Explicou que conforme se pode observar no Anexo 12, a 

receita realizada de foi superavitária no valor de R$. 3.216.736,36, visto que do 

valor previsto de R$. 10.040.240,43 foi realiada o montante de R$, 

13.256.976,79. Também houve no tocante a despesas uma economia de dotação 

no valor de R$. 5.698.255,18, visto que do valor fixado de R$. 10.040.240,43 

foram gastos com despesas administrativas e previdenciárias o valor de R$. 

4.341.985,25. Explicou que a receita foi superavitária no valor de R$. 

8.914.991,54 em relação a despesa (receita realizada menos despesas efetuadas), 

cujo montante foi levado a depósitos em aplicações nos bancos conforme 

relatório da conta banco anexo ao balanço. Explicou ainda os demais relatórios 

do balanço geral, que é uma peça composta de vários relatórios que traduzem a 

movimentação do Instituto no decorrer do exercício de 2013. 3- Balancete de 

Janeiro de 2014; A conselheira demonstrou que o balancete financeiro do mês 

de janeiro de 2014, trouxe exatamente o valor demonstrado em dezembro e 

BG/2013, de saldo financeiro, que com a movimentação de janeiro passou a ser 

de R$. 20.379.938,08. Explicou ainda a despesa que em relação a despesa 

administrativa no mês de janeiro se faz alta o valor empenhado, visto que são 

feitos empenhos prévios de todas as despesas contratuais, como a Assessoria, 

Empresa médica de perícias, empresa de manutenção do site do Instituto, de 

despesas bancárias, etc., mas que isso não afeta o equilíbrio financeiro e 

orçamentário do Instituto visto que as mesmas terão liquidações e pagamentos 

mensais no decorrer do exercício. Explicou que em relação às despesas 

previdenciárias, a variação ocorrida de dezembro 2013 para janeiro 2014, foi 

muito pequena em termos de valores. Ante tais explicações o balancete de 

dezembro de 2013, o balanço geral 2013 e o balancete de janeiro de 2014, 

foram aprovados por unanimidade pelo Conselho Previdenciário. 4-

Assuntos diversos: aberta a pauta para assuntos diversos efetuados pela 

Presidente do Conselho, o Diretor executivo solicitou a palavra e colocou em 

discussão dois assuntos: aplicações em fundo novo de investimentos criados 

pelo Banco do Brasil e ofício nº. 141/GP/2014 oriundo do Gabinete do Prefeito. 

Quanto às aplicações bancárias, explicou o Diretor Executivo que o Instituto 

mantém junto ao Banco do Brasil, aplicações em fundos de investimentos que 

tem por critério de atualização o IRF-M, conforme planilha apresentada aos 

Conselheiros e que passa a fazer parte integrante desta ata. Este fundo vem 

apresentando muita inconstância de rendimento, e nos últimos meses vem dando 

mais negativo que positivo. Explicou que o Banco do Brasil criou uma carteira 

de títulos públicos em longo prazo no qual a meta é o IPCA mais 06% (seis por 

cento) ao ano, que é a meta atuarial. Explicou que trata do Fundo BB 

PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI, e que o Banco do 
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Brasil, está atento à demanda dos RPPS por fundos que propiciem rentabilidade 

compatível com a meta atuarial e a necessidade de diversificação da carteira de 

investimento. Explicou que os fundos são por lotes, e que o banco do Brasil 

lançou já, o terceiro fundo de investimento com títulos públicos atrelados ao 

IPCA+6%a.a, no qual foi aplicado o valor de R$. 332.184,69. Explicou que este 

novo fundo está atende a Resolução CMN nº 3.922/10, conforme já parecer 

editado pela Agenda Assessoria e boletins informativos que o Instituto recebeu 

de outras Assessorias Financeiras. Desta forma o Diretor solicitava a autorização 

para fazer a transferência dos saldos das contas aplicações em IRF-M, para esse 

novo fundo, o qual todos acordaram com a transferência desde que se 

observem os limites para esta modalidade de fundo determinada na Política 

Anual de Investimentos para 2014. A seguir o Diretor Executivo explanou 

sobre o Ofício 141/GP/2014, enviado pelo Prefeito Municipal, dispondo que de 

acordo com o art. 30 da CF/88, o Município pode legislar em assuntos de seu 

próprio interesse, que nos termos do § 12 do art. 40 da CF/88, o regime de 

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que 

couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência 

social, e nos termos do § 1º do art. 149 da CF/88, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o 

custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, 

cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de 

cargos efetivos da União, finaliza dispondo que o auxilio doença de trinta dias 

constante da lei do Serraprev está em desconformidade legal e não observa os 

critérios do regime Geral de Previdência, e que desta forma estará enviando 

projeto de lei ao legislativo com a finalidade de corrigir a distorção legal. O 

Conselheiro Neto manteve sua decisão de somente autorizar qualquer alteração 

na legislação nesse sentido após os cinco anos de existência do Instituto. A 

Conselheira Sirlene questiona sobre o Impacto orçamentário e financeiro que 

ficou acordado na segunda reunião ordinária que seria solicitada ao Prefeito, 

para tal alteração. Foi informada pelo Diretor Executivo que solicitado ao 

Prefeito, não recebera nada além do ofício em debate. A Conselheira Dalva 

explica que como colocado pelo próprio Prefeito o artigo 30 da CF/88 dispõe 

que o Município pode legislar nos assuntos de seu interesse, por isso foi 

legislado inicialmente que o auxilio doença seria de trinta dias. O Diretor 

Executivo, disse que fez uma pesquisa em outros RPPS e constatou que a 

maioria legisla em trinta dias de carência, para esse auxilio. O Conselheiro Neto 

usando da palavra dispôs que em data anterior havia protocolado um oficio do 

SSERP junto ao Prefeito Municipal solicitando a possibilidade de estudo e 

alteração da Lei do Instituto na questão de critérios de aposentadorias, visando 

utilizar os mesmos critérios utilizados pelo INSS/regime Geral, o qual recebera 

uma resposta do Prefeito dizendo que tratava de matéria vencida já aprovada por 
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lei. Desta forma ele questiona, porque que, para os critérios de aposentadoria do 

Instituto não pode ser igual ao do regime Geral, e o beneficio do auxilio doença 

pode? Assim ele entende que também este benefício está legislado, e nas 

palavras do Prefeito é matéria vencida. A Conselheira Rose disse que todo 

projeto de lei é muito bem analisado pela Assessoria Jurídica do legislativo, que 

emite parecer favorável ou contrário ao projeto, e que o Instituto deveria 

subsidiar nesta questão. A Conselheira Joanete questiona se tal oficio já havia 

sido levado a conhecimento da Assessoria Jurídica do Instituto, o qual o Diretor 

explicou que sim, mas informalmente, ficando então acordado que deverá ser 

solicitado um parecer jurídico por escrito da Assessoria Jurídica do Serraprev. 

De toda forma o Conselho deliberou que nos termos do Inciso IV do art. 76. da 

lei do Serraprev, cabe ao Conselho apreciar sugestões e encaminhar medidas 

tendentes a introduzir modificação na presente Lei Complementar, bem como 

resolver os casos omissos, momento em que qualquer alteração na lei será 

acompanhada imediatamente. 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. 

 


