Conselho Municipal Previdenciário - COMPREV
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
07-05-2015

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

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e quinze, 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. Presente ainda à reunião o Sr. Heliton Luiz de Oliveira,
Diretor Executivo do Serraprev. Aberta a reunião pelo presidente apresentou a
seguinte PAUTA DA REUNIÃO: 1) Balancetes do mês de março 2015; 2)
aplicações financeiras; 3) calculo atuarial 2015; 4) diversos. Isto posto,
passou-se a discussão da primeira pauta: 1) Balancetes do mês de março de
2015:

a Conselheira Maria Dalva fez uma explicação geral das receitas e

despesas do Instituto e demonstrou que no balancete financeiro o saldo
disponível que passaram no final de 2014 de R$. 28.886.821,46, sendo o valor
de R$. 13.827,40 em conta movimento e R$. 28.872.994,06 em contas aplicação
passaram a ser em 31 de março de R$. 31.783.857,30, sendo o valor de R$.
31.147,71 em conta movimento e R$. 31.752.709,59 em contas aplicação. Em
comparação com saldo final de 2014, percebe-se que houve um crescimento
financeiro de R$. 2.897.035,84, o que equivale a um crescimento médio mensal
de R$. 965.678,61, crescimento esse considerado muito bom pelos Conselheiros
presentes. O Balancete foi APROVADO POR UNANIMIDADE pelos
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Conselheiros presentes. 2) aplicações financeiras: O Diretor Executivo
novamente explicou e repassou informações repassadas pela Assessoria
Econômica que esteve no Município no final do mês de abril e logo após
encaminhou carta econômica, dispondo que os valores que se encontram em
aplicações nas instituições financeiras vem encontrando grande volatilidade de
taxas em face da economia por qual passa o país recentemente. Alguns fundos
atrelados ao IMA mesmo dando negativos em alguns meses, é o fundo mais
rentável no momento especialmente o fundo atrelado ao indexador IMA B5+.
Explicou que o IMA é uma família de índices de renda fixa, Indexados pelo
IPCA, que representam a evolução da carteira de títulos públicos federais a
preços de mercado. Esse índice geral se divide posteriormente em uma série de
sub-categorias que indicam um indexador específica para cada título público.
Assim o IMA-B 5+ é um Índice que considera somente NTN-Bs com
vencimentos a partir de cinco anos, e que no momento vem apresentando maior
rendimentos acumulados em uma serie histórica acumulada nos últimos 12
meses ou mais.
Explicou que segundo orientações da Assessoria o ideal no momento seria
carrear alguns recursos para fundos no Banco do Brasil e CEF, que tivessem
esse indexador. Explicou conforme planilha apresentada aos conselheiros que o
maior volume aplicado está no Banco do Brasil, e a segunda maior aplicação
está na CEF. O Instituto possui ainda aplicações no Banco Sicredi, Bradesco, e
Rural (Petra). Explicou que no mês de março e também no fechamento do mês
de abril observou rendimentos satisfatórios, mas caso possuísse o Instituto mais
recursos em fundos atrelados a esse índice teria tido uma maior suficiência.
Explicou ainda que será difícil aos RPPS, neste exercício bater a meta
financeira, se a inflação e a taxas de juros continuarem a subir, nos mesmos
índices percentuais que estão nesta data. Assim solicitou autorização para fazer
algumas transferências de recursos que estão aplicados em fundos com índice
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IMA B5, Fi Brasil e IRF-M1, para fundos com índice IMA B5+, cada um na
instituição financeira em que já se encontra. Assim conforme planilha
apresentada e que passa a fazer parte integrante desta ata, foi aprovado as
transferências, conforme acima especificado, ficando o demonstrativo de
aplicação também aprovado pelos Conselheiros presentes. 3) calculo atuarial
2015: explicou o Diretor Executivo que a Agenda Assessoria encaminhou a
minuta do calculo atuarial para 2015. Explicou o relatório por anexos,
demonstrativos e planilhas. Ao final após analisar a quantidade de servidores,
valor da folha, características de quantitativos de cada servidor disposta no
relatório, o mesmo apresentou a alíquota final de 27,61%, sendo 11% dos
servidores, 16,61% cota patronal e custo especial por parte do empregador. Em
comparação com a alíquota atual observa-se que houve a diminuição de 1%, ou
seja, passou de 17,61% em 2014 para 16,61% em 2015. O relatório trouxe
também a planilha de fluxo de receita e despesa, ou seja, caixa ao final de 2015,
que deverá ser de R$. 37.403.388,86. O Diretor explicou se que a renda mensal
continuar com o valor médio disposto no assunto 1, essa meta financeira será
atingida. O conselheiro neto dispôs que deveria ser criado um fundo de reserva
com contribuições de todos os aposentados, visto que os mesmos não
contribuem mais com a previdência após a aposentadoria, exceto se exceder o
limite do teto do RGPS, e só sobre esse excesso. O Diretor Executivo disse não
haver lei que ampare no momento tal dispositivo, mas ocorrendo alteração na
legislação federal, a do Municipal será alterada. O relatório foi aprovado e o
projeto de lei deverá ser encaminhado ao legislativo, com entrada prevista em
vigor da nova alíquota para 1º de junho corrente. 4) diversos: entre os assuntos
diversos, foram tratados o seguinte: a) Reserva administrativa: o Diretor
explicou que as reservas administrativas do Serraprev destinadas a construção da
Sede do Instituto, até final de 2014 é de R$. 329.316,66. Tendo em vista que
agora é consenso nos Tribunais que a renda desse valor pode ser aplicada como
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reserva e não como valor previdenciário, solicitou autorização para transferir o
valor em estudo para a conta corrente 63-2 do Instituto na CEF, e constituir um
fundo financeiro específico para tal fim, o que foi aprovado por todos os
conselheiros. B) Censo dos servidores efetivos: dispõe a lei complementar
153/2011, da obrigatoriedade do Município efetuar o censo dos servidores a
cada período de anos, a fim de manter atualizadas as fichas funcionais dos
servidores ativos e inativos do Município. Tendo em vista a complexidade de
informações e melhores resultados, o Diretor Executivo buscou orçamentos
junto a empresas especializadas para verificar qual montante seria orçado e
previsto no desembolso de tal despesa, chegando a um valor médio de R$. 45,00
por servidor, ficando o contrato previsto em torno de R$. 70.000,00, cujos
valores podem variar para mais ou menos, conforme processo licitatório a ser
efetuado para tal contratação. Disse que procurou a Administração Municipal,
que descartou a possibilidade de ajuda, dispondo que tal serviço é de interesse
do Instituto e que este deveria arcar com os custos. Contudo os Conselheiros
Presentes passaram a dispor que tal censo é mais importante para o Município
que para o Instituto e não concordavam que o Serraprev pagasse todo o contrato,
mas apenas 50% do valor, visto que depois de informado todos os dados no
sistema, muitas estimativas que hoje são utilizadas no calculo atuarial passariam
a ser dados reais e a alíquota do custo especial poderia até ser reduzida, e isso é
apenas benefício do Município e não do Instituto. Assim como, irá fornecer
dados para o planejamento de novos concursos, licenças, férias, entre outros.
Assim ficou acordado que o Diretor Executivo irá solicitar por escrito a
contribuição do Executivo Municipal para a realização do censo dos servidores,
fazendo a proposta de 50% do Executivo e 50% do Instituto. A Conselheira
Joanete questionou a possibilidade de contratar somente o softer de Informática
e a administração realizar o censo. Mas depois de discorridos as dificuldades
encontradas pelo Instituto e pela Equipe do Departamento de Pessoal, quando da
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realização do censo em 2011, por ocasião da criação do Instituto, e
posteriormente em uma atualização cadastral organizada pela Administração,
ante a resistência dos servidores em fornecer informações, tal possibilidade foi
descartada e aprovada à terceirização mediante licitação de tais serviços. 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.

