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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA 
09-10-2014 

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

TANGARÁ DA SERRA /MT  
SERRAPREV 

 
Aos nove dias do mês de outubro 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, conforme lista de 

presença anexa a esta ata. A Conselheira Adélia Magalhães de Jesus justificou 

a ausência por motivo de mudança de Tangará da Serra para Sinop. Presente 

ainda à reunião o Sr. Heliton Luiz de Oliveira, Diretor Executivo do Serraprev. 

PAUTA: 1 - Balancete de agosto 2014; 2 -  Prévia da Auditoria MPS; 3 -  Restos 

a pagar Fapen; 4  - Diferença da folha 12/2011; 5  - Revogação do § 4º, art. 19, 

Lei Comp. 153/2011; 6 - Apresentação do Relatório Técnico de auditoria do 

TCE; 7 – diversos. iniciada a reunião pela Presidente, que agradeceu a presença 

de todos e introduziu a 1ª pauta. 1-Balancetes mensais; Foi analisado o 

balancete de agosto de 2014. A conselheira Maria Dalva fez uma explanação 

das receitas e despesas do mês citado. Desta forma, o saldo financeiro no mês 

de agosto constitui o valor de R$. 25.662.500,88, onde consta uma provisão de 

R$. 1.175.753,51, para atender à possíveis passivos contingentes ou rendas 

negativas de aplicação no exercício. A Cons. Maria Dalva, questionou sobre a 

elevação com as despesas previdenciárias, e questionou se era em decorrência 

de alteração na Lei complementar 153/2011, tendo em vista a elevação de 

alíquota, com a diminuição de auxílios doença para 15 dias a carência do 

Município, o qual foi explicado pelo Diretor Sr. Heliton e pela Cons. Janine e 

Joanete que no mês de Agosto houve muitos afastamentos de servidores por 

auxilio doença. Desta forma o balancete analisado foi aprovado por 

unanimidade pelos Conselheiros presentes. 2 - Prévia da Auditoria MPS; O 

Diretor falou que nos dias 29/30 de setembro e 1º de outubro, o Instituto 

passou por uma auditoria do MPS – Ministério da Previdência Social. Foram 

auditados as folhas de pagamentos desde a criação do Instituto, ou seja, desde 
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maio de 2011, e também os processos de concessão de benefícios. Ao final 

foram detectadas e por consequente se tornaram processos administrativos de 

auditoria e notificação do Serraprev, o valor pago do parcelamento do Fapen 

em 2012, diferença de alíquotas nas folhas de pagamentos do mês de 

dezembro de 2011. 3 - Restos a pagar Fapen; explicou o Diretor que a lei que 

autorizou o Município a confessar e parcelar os valores patrimoniais do Extinto 

Fapen, legislou que para o exercício de 2012, o Município pagaria apenas 10 

(dez) parcelas de R$. 18.710,10 (dezoito mil, setecentos e dez reais e dez 

centavos), e que a partir de 2013, o saldo remanescente será dividido em 230 

(duzentos e trinta) parcelas mensais de R$. 71.113,80 (setenta e um cento e 

treze reais e oitenta centavos). Contudo explicou o Diretor que tal forma de 

pagamento não foi acatada pelo MPS, que notificou o Instituto a refazer a 

planilha de pagamento, onde deverá constar que o valor será dividido em 240 

(duzentos e quarenta) parcelas de igual valor. Isto posto, para o exercício de 

2012, o município deverá fazer um complemento de pagamento no montante 

apurado de R$. 704.004,46 (setecentos e quatro mil, quatro reais e quarenta e 

seis centavos) que corrigido até a data, perfaz um valor de R$. 990.906,71 

(novecentos e noventa mil novecentos e seis reais e setenta e um centavos). 

Explicou o Diretor que o Município poderá parcelar este valor em um novo 

termo de confissão de dívida até o total de 60 (sessenta) meses. O Cons. Neto 

dispôs que 60 meses era muito prazo, e que na época o Município sabia que as 

parcelas tinha que ser igual. A Cons. Maria Dalva explicou que a lei constou 

com essa planilha ora analisada, porque era a única forma de poder assegurar a 

devolução dos recursos do Fapen, visto que o ano de 2011 findava e o 

Município não dispunha de mais orçamento, e o ano de 2012 era eleitoral, o 

que não permitia tais projetos de leis. E isso tudo iria ocasionar um atraso na 

atividade de devolução desses recursos pelo Município. O Cons. Neto voltou a 

afirmar que a devolução teria que ser em um prazo menor, o que afinal ficou 

acordado fazer a proposta ao Executivo de parcelamento em 26 (vinte e seis) 

meses, ou seja, até dezembro de 2016, momento em que encerra a atual 

gestão. 4  - Diferença da folha 12/2011; o Diretor explicou que a lei que validou 

o calculo atuarial de 2011 e fixou as novas alíquotas para o Município, foi 

aprovada em 20 de setembro de 2011, e após a noventena entrou em vigor 

apenas em 20 dezembro de 2011. Neste momento as folhas de pagamentos do 
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mês estavam em execução e a nova alíquota foi aplicada a partir de 1º de 

janeiro de 2012. Contudo o MPS entendeu que a nova alíquota deveria ter sido 

aplicada em dezembro e apurou as diferenças nas folhas da Prefeitura e Samae 

que deverão ser pagas agora com a devida correção, a saber: Diferença da 

Folha 12/2011 da Prefeitura é de R$. 134.301,04, que corrigida passa a ser de 

R$.   178.459,22. Diferença da Folha 12/2011 do Samae foi de R$. 

2.817,84, corrigido 3.744,35. Para a Câmara não foi apurada diferença porque 

aquele Órgão pagou todas as folhas antes do dia 20 de dezembro de 2011. 

Informou o Diretor que este valor já está sendo informado aos respectivos 

órgãos para fazerem o devido pagamento. 5  - Revogação do § 4º, art. 19, Lei 

Comp. 153/2011; A  Lei Complementar  153/2011, foi alterada pela lei 

complementar 160/2011, que acrescentou o § 4º dispondo que os proventos 

das aposentadorias calculados de modo proporcional ao tempo de 

contribuição, quais sejam: aposentadoria por invalidez proporcional (art. 13), 

aposentadoria compulsória (art. 15) e aposentadoria por idade (art. 17), não 

poderão ser inferiores a 90% (noventa por cento) do valor da média aritmética 

simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições 

do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, de que trata o 

art. 40, desta Lei. Tal alteração por sua vez não foi aceita pelo TCE – Tribunal de 

contas do Estado de Mato Grosso, dispondo que tal alteração é inconstitucional 

e fere os princípios que norteiam a previdência própria no País. Foi explicado 

aos Conselheiros pelo Diretor que todos os cuidados legais foram tomados pelo 

Instituto para a elaboração de tal emenda. Desta forma está fazendo a 

devolução de processos que possuem planilhas de cálculos com base nesta 

emenda, para que sejam ratificados. 6 - Apresentação do Relatório Técnico de 

auditoria do TCE; O Diretor apresentou vários processos já devolvidos pelo 

TCE, e informou que no momento não resta alternativa ao Instituto senão 

acatar a decisão do TCE, sob pena do mesmo aplicar multas ao Prefeito e ao 

gestor do Instituto.  A Cons. Maria Dalva explicou que a lei foi elaborada para 

amenizar um pouco a diferença a menor, visto que se tais servidores tivessem 

se aposentado no INSS, mesmo com o fator previdenciário, na época era mais 

vantajoso para eles naquele Instituto. O Conselheiro Neto dispôs que os 

servidores que forem prejudicados com tal medida deverão entrar na justiça e 

colocou o Sindicato à disposição para ajudar tais servidores. Discorreu ainda o 
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Cons. Neto, que o projeto foi analisado pelo Jurídico do Instituto, da Prefeitura 

e da câmara e não acredita que a mesma esteja inconstitucional, visto que o 

Município obedeceu todos os ditames legais para a concessão do benefício, e 

apenas legislou dentro da autorização constitucional da autonomia própria de 

legislar em assuntos de interesse local, assegurando melhores condições aos 

servidores. A Cons. Lizeth disse que o Conselho não pode concordar com tal 

situação. Deve atender ao enunciado do TCE, mas procurar formas alternativas 

de melhorar a situação dos servidores e não causar prejuízos aos servidores 

frente a uma aposentadoria no INSS. O Diretor Heliton falou que está 

estudando o instituto da desaposentação do RPPS, para aposentação no RGPS. 

Mas esse é um assunto que deve ser melhor analisado pelo Jurídico do 

Instituto e da Prefeitura. 7 – diversos. Entre os assuntos diversos foram 

tratados do pedido de exoneração do conselho feito pelas conselheiras Adélia 

(representante dos servidores) e Luzia (representante dos pensionistas). O 

motivo exposto pelas conselheiras foi mudança de endereço, visto que, a Cons. 

Adelia mudou-se para Sinop e a Cons. Luzia irá mudar para Curitiba. Ficou 

acordado que para a Cons. Adélia a substituição será feira através de convites a 

servidores, visto que a mesma representa servidores. Se houver mais de um 

interessado, a escolha será por eleição indireta no Conselho. Para a 

representante dos pensionistas, será convidada outra/o pensionista pelo 

Diretor executivo. 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. 
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