Conselho Municipal Previdenciário - COMPREV
ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA
26-09-2016
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 setembro de dois mil e dezesseis, às nove horas,
estiveram reunidos na sala da Mulher, situada no Prédio da Prefeitura
Municipal, na Avenida Brasil, n° 2.351-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, nomeados pelo decreto nº. 023 de 27 de janeiro de 2016,
conforme lista de presença anexa a esta ata. O Conselheiro José Osório ainda
continua afastado em face do pleito eleitoral. Presentes ainda à reunião o Sr.
Heliton Luiz de Oliveira, Diretor Executivo do Serraprev. Aberta a reunião a
Presidente do Conselho Mara agradeceu a presença de todos e apresentou a
pauta da reunião, qual seja: pauta: 1) balancete do mês de agosto de 2016; 2)
aplicações financeiras; 3) diversos. Apresentada a pauta, inicia-se a discussão
do primeiro assunto: 1) balancete do mês de agosto de 2016 - A Presidente Mara
fez uma explicação geral das receitas e despesas do Instituto do balancete do mês de agosto
em análise e demonstrou que no balancete financeiro o saldo disponível que passaram no final
de 2015 de R$. 38.443.758,02, sendo o valor de R$. 159.669,27 em conta movimento e R$.
38.284.088,75 em contas aplicações em razão da movimentação do mês de agosto passaram a
ser de R$. 49.039.261,11, sendo o valor de R$. 221.440,68 em contas movimentos e o valor
de R$. 48.817.820,43 em contas aplicações. Observa-se que houve nos oito meses financeiros
um acréscimo de R$. 10.595.503,09, o que permite atingir a meta atuarial para o exercício.
Tal elevação deve-se também que o mercado financeiro vem respondendo considerável, e as
aplicações estão rendendo positivamente. A Conselheira Mara, explicou analiticamente as
Receitas e Despesas do mês, assim como o montante advindos das rendas de aplicação e os
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valores recebidos à título de retorno dos valores do antigo Fapen, repassados mês a mês pelo
Município, conforme autorizações legislativas anteriores. O Diretor explicou que todos os
órgãos estão repassando nas datas oportunas os valores previdenciários, não havendo qualquer
crédito previdenciário pendente. Explicou também, sobre as compensações Financeiras entre
o RPPS e o RGPS, que estão sendo feitas dentro dos processos já qualificados como tal, pelos
dois órgãos previdenciários. O Balancete de agosto foi APROVADO POR UNANIMIDADE
pelos Conselheiros presentes. 2) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE
AGOSTO/2016: Analisando as aplicações financeiras do período em estudo, através de
planilhas apresentada pelo Diretor Executivo, verifica-se que no mês de AGOSTO as rendas
auferiram um resultado positivo de R$. 522.213,52, e um resultado insatisfatório de R$.
652,13, resultando numa aplicação líquida de R$. 521.561,39, ou seja, houve uma queda em
relação ao mês anterior de R$. 113.497,45. Contudo, explicou o Diretor Executivo que as
rendas de aplicações no exercício estão satisfatórias e já somam a casa de R$. 4.009.013,15,
correspondendo à 8,21% do capital aplicado, o que contribui muito para o alcance da meta
financeira atuarial do exercício. No Tocante às carteiras, verificou-se que o momento é para
manter as carteiras de investimentos estáveis, não havendo necessidade de mudanças de
valores entre fundos. AS APLICAÇÕES FORAM APROVADAS. 3) Diversos. Entre os
assuntos diversos o diretor expôs que: a) censo dos servidores: já foi finalizado e está na fase
de atualização do banco de dados dos servidores. Após esta etapa será emitido a lista dos
servidores que não fizeram o cadastro, no qual serão tomadas medidas coercitivas conforme
dispõe as normas para tal atividade. b) Construção da sede; a Licitação com abertura
programada para o dia 16 de setembro à partir das 8 horas, na sala de licitações da Secretaria
Municipal de Administração, não ocorreu porque uma empresa fez a impugnação da planilha
de custos. Foi solicitada a atualização da planilha cujo montante passou de R$. 746.799,62
para R$. 752.815,76, tendo como base a tabela sinapi de junho de 2016. Agora está na fase de
nova adequação orçamentária, para retomar os trabalhos de licitação. O Conselheiro Wagner
se dispôs a ser fiscal de contrato e obras pelo Conselho, o que foi devidamente aceito. c) A
Conselheira Maria Dalva solicitou a possibilidade de outro conselheiro estar fazendo a
segunda assinatura bancária e financeira junto ao Diretor Executivo. Alegando problemas
pessoais, solicitou a substituição. Em discussão os membros elegeram a Conselheira
MARA LUCIA BOLIGON MEDEIROS para passar a assinar junto com o Diretor
Executivo. Isto posto, foi autorizado ao Diretor Executivo efetuar toda a documentação
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necessária para a substituição da Conselheira Maria Dalva junto às Instituições financeiras e
demais órgão necessários. d) dia de reunião: a próxima reunião já ficou agendada para o
dia 31 de outubro corrente. 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.

