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Parágrafo único.  O valor mensal da taxa de administração será apurado dividindo-se por 13 (treze) o produto da operação matemática descrita 

no caput do artigo 1º.

Art. 4º  Os recursos da taxa de administração serão mantidos em conta bancária específica, cabendo ao MTPREV transferi-los para a conta 
destinada a movimentar exclusivamente recursos da taxa de administração, até o dia 15 (quinze) subseqüente ao mês em referência.

Art. 5º  O MTPREV constituirá reserva com as eventuais sobras do custeio das despesas do exercício cujos valores serão utilizados para os fins 
a que se destina a taxa.

Art. 6º  Os valores que não estejam financeiramente comprometidos, devem ser investidos, objetivando guardar o seu poder aquisitivo, devendo 
seguir as mesmas regras estabelecidas pela Política Anual de Investimentos.

Art. 7º  Naquele exercício em que não houver mais razões que justifiquem a permanência das reservas, ou no caso de o seu montante constituído 
ser superior às necessidades da unidade gestora do RPPS, estes poderão ser revertidos para o pagamento de benefícios previdenciários, desde que 
previamente aprovado pelo Conselho de Previdência.

Art. 8º  O descumprimento dos critérios fixados neste Decreto representará utilização indevida de recursos previdenciários, nos termos do § 4º, 
artigo 41, da Orientação Normativa MPS/SPPS nº 02, de 31 de março de 2009.

Art. 9º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  07  de   agosto   de 2018, 197º da Independência e 130º da República.

(original assinado)
ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA

Diretor-Presidente da MTPREV -interino
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DECRETO   Nº          1.626,            DE       07       DE         AGOSTO             DE      2018.

Revoga o Decreto nº 1.608, de 07 de fevereiro de 2013, que “Aprova o Estatuto da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS 
S.A. - MT-PAR”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição 
Estadual, tendo em vista o que consta no Processo nº 377975/2018, e

Considerando as competências da Assembleia de Acionistas estabelecidas no art. 122 da Lei nº 6.404/76;

Considerando novo texto aprovado pela Assembleia de Acionistas em 28.06.2018 e registro na JUCEMAT sob nº 2054654 no dia 16.07.2018,

DECRETA:

Art. 1º  Fica revogado o Decreto nº 1.608, de 07 de fevereiro de 2013.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá-MT,  07  de   agosto   de 2018, 197º da Independência e 130º da República.
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