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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA EM 02-02-2017 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos dois dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, estiveram 

reunidos na sala de reunião da SEPLAN no prédio da Prefeitura Municipal, 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, nomeados pelo decreto nº. 023, de 27 

de janeiro de 2016, conforme lista de presença que faz parte integrante dessa ata. Presente 

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

reunião a Presidente do Conselho Mara Lúcia Boligon Medeiros agradeceu a presença de 

todos e apresentou a pauta da reunião, qual seja: pauta: 1) balancete do mês de Dezembro de 

2016; 2) aplicações financeiras; 3) diversos. Apresentada a pauta, inicia-se a discussão do 

primeiro assunto: 1) balancete do mês de dezembro de 2016 - A Presidente Mara fez uma 

explicação geral das receitas e despesas do Instituto do balancete do mês de dezembro em 

análise e demonstrou que no balancete financeiro o saldo disponível no final de 2015 foi 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 dezembro 

passaram a ser de R$. 55.296.528,96, sendo o valor de R$. 164.367,80 em contas movimentos 

e o valor de R$. 55.132.161,16 em contas aplicações. Observa-se que houve nos doze meses 

financeiros um acréscimo de R$. 16.852.770,94 o que permitiu ultrapassar a meta atuarial e 

de arrecadação para o exercício. Tal elevação deve-se também em razão de alterações no 

mercado financeiro que vem respondendo favoravelmente e as aplicações estão rendendo 

positivamente. A Conselheira Mara, explicou também analiticamente as Receitas e Despesas 

do mês, bem como a rentabilidade acumulada e meta atuarial que em 31/12/2016 ultrapassou 

1,11% da meta prevista. O Balancete de dezembro foi APROVADO POR UNANIMIDADE 

pelos Conselheiros presentes. 2) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE  

DAZEMBRO/2016: Analisando as aplicações financeiras do período em estudo, através de 

planilhas apresentada pelo Diretor Executivo e o Balancete mensal, verifica-se que no mês de 

DEZEMBRO as rendas auferiram um resultado positivo de R$. 980.104,21, e um resultado 

insatisfatório de R$. -225,63, resultando numa aplicação insatisfatória no mês de R$. 

979.878,58 e o rendimento acumulado do ano é R$ 5.756.354,28. 3) Diversos. Entre os 

assuntos diversos: a) o Diretor Executivo do Serraprev explanou sobre o calculo das despesas 

administrativas do exercício de 2016, referente a 2% da base de cálculo de acordo com art. 15 

da Portaria MPS nº 402/08 totalizando o valor de R$ 1.396.878,78 a ser utilizado pelo 

SERRAPREV. O valor empregado em despesas administrativas durante o ano de 2016 foi de 

R$ 1.220.953,08, totalizando assim um saldo de despesa administrativa não utilizado no 

exercício de 2016 de R$ 175.925,70, que será devidamente contabilizado como reserva 

administrativa e que incorporará ao saldo acumulado de 2012 a 2016 num total de R$ 

776.335,82. Nada mais a tratar a reunião foi encerrada. A presente ata foi lavrada por mim 
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Mara Lúcia Boligon Medeiros e passada ao conhecimento de todos via publicação no site do 

Instituto.    

 


