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SEXTAREUNIÃO ORDINÁRIA 

02-06-2017 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

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

estiveram reunidos na Prefeitura Municipal - sala reunião dos Conselhos, situada 

no Prédio da Prefeitura Municipal, 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 anexa a esta ata.Presente ainda à 

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

a reunião a Presidente do Conselho Maraagradeceu a presença de todos e 

apresentou a pauta da reunião, qual seja: pauta:1) balancete do mês de abril de 

2017; 2) aplicações financeiras; 3) Cálculo atuarial: 4) diversos;apresentada 

a pauta, inicia-se a discussão do primeiro assunto: 1) balancete do mês de abril 

de 2017 - A Presidente Mara fez uma explicação geral das receitas e despesas e 

saldos financeiros do Instituto. Demonstrou que a arrecadação do mês foi R$. 

1.935.809,51; as despesas empenhadas foram de R$. 891.198,39; as despesas 

liquidadas foram de R$. 1.022.998,06 e as pagas foram de R$. 1.026.539,20. No 

balancete financeiro o saldo disponível que passaram no final de 2016 no valor 

de R$. 55.296.528,96, sendo o valor de R$. 164.367,80 em conta movimento e 

R$. 55.132.161,16 em contas aplicações em razão da movimentação do mês de 

abril passaram a ser de R$. 61.346.968,54, sendo o valor de R$. 421.075,10 em 

contas movimentos e o valor de R$. 60.925.893,44 em contas aplicações.  

Observa-se que houve no exercício financeiroum acréscimo de R$. 
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6.050.439,58. A Conselheira Mara, explicou analiticamente as Receitas e 

Despesas do mês, assim como os montantes advindos das rendas de aplicação e 

os valores recebidos a título de retorno dos valores do antigo Fapen, repassado 

mês a mês pelo município, conforme autorizações legislativas anteriores. O 

Balancete de abril foi APROVADO POR UNANIMIDADE pelos Conselheiros 

presentes. 2) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE ABRIL/2017: 

Analisando as aplicações financeiras do período em estudo, através de planilhas 

apresentada pelo Diretor Executivo, verifica-se que no mês deabril as rendas 

auferiram um resultado positivo de R$. 251.970,79 e um resultado insatisfatório 

de R$. 122.597,67, resultando numa aplicação líquida de R$. 129.373,12. 

Verifica-se que houve um rendimento bem inferior ao mês anterior, justificado 

pela grande instabilidade financeira que passa o País. As rendas liquidas 

acumuladas no exercício até o mês é de R$. 2.979.629,35, resultando num 

percentual de 4,89% do montante aplicado. No tocante às carteiras, O Diretor 

explicou que a Assessoria econômica do Instituto emitiu carta econômica 

dispondo que: “Diante dos últimos acontecimentos na Política Brasileira com 

os desfechos das operações Lava-Jato, envolvendo políticos e empresários 

brasileiros envolvendo o nome do Presidente Michel Temer, tem trazido novo 

quadro de instabilidade na política e na economia. Esses reflexos são 

desfavoráveis para as operações no mercado financeiro, fatos que tem sido 

resultante de quedas significativas no IBOVESPA, principalmente pela saída de 

capitas estrangeiro que não se sente confortáveis em mercado de países com 

instabilidade política. Para os RPPS tem sido um período de turbulência e de 

alta volatilidade, os ativos de Renda Fixa do Tesouro Nacional, estão operando 

em ociosidade o que tem refletido em queda de rentabilidade nos principais 

fundos de investimentos. Neste momento de incertezas não há harmonia nos 

mercados para novas operações nem mesmo para realocações direta entre 

fundos de investimentos das atuais carteiras. Enfim, dias de fortes emoções... 
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inicialmente recomendamos a manutenção de toda as atuais posições de 

investimentos, mais acreditamos que nos próximos dias surgirão ótimas 

oportunidades de realocações destas posições”.AS APLICAÇÕES FORAM 

APROVADAS pelo Conselho.3) Cálculo atuarial 2017: Diretor Executivo 

discorreu que a Agenda Assessoria encaminhou a minuta do cálculo atuarial 

para 2017. Isto posto passou o Diretor Executivo fazer a explanação dos 

relatórios por anexos, demonstrativos e planilhas. Explicou que os cálculos 

foram efetuados com base no senso previdenciário efetuado em 2016. Para a 

surpresa geral, a alíquota quase não se elevou em relação a 2016. O que se 

elevou foi o déficit atuarial a longo prazo. 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 28,82%, sendo 

11% dos servidores, 17,82% referente a cota patronal e custo especial por parte 

do empregador. Em comparação com a alíquota atual acrescida do incremento 

de janeiro no montante de 17,70%, observa-se que houve aumento de 0,68%, ou 

seja, passará de 17,70% em 2016 para 17,82% em 2017 após a devida aprovação 

pelo Legislativo municipal e sansão da Lei. O relatório trouxe também a 

planilha de fluxo de receita e despesa, ou seja, caixa ao final de 2017, que 

deverá ser de R$. 75.391.163,14. O Diretor explicou que se as receitas mensais 

continuar com o valor médio dos últimos meses, essa meta financeira será 

atingida. Contudo, é preocupante as rendas com aplicações financeiras em face 

da conjuntura econômica do País. O relatório foi aprovado por unanimidade e 

emitida a Resolução nº 001/2017. 4) diversos:  entre os assuntos diversos 

constaram: a)Obras da sede: o Diretor Executivo do Serraprev falou que as 

obras estão em andamento e que já fora, pagas três medições nos seguintes 

valores pela ordem: 66.804,73; 70.155,00 e 73.609,40 correspondente a 33,74% 

do valor num montante de R$. 210.569,13; o Diretor informou também que será 

necessário um aditivo para complementar alguns serviços que não foram 
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contemplados no projeto original, informou também que será construída uma 

praça com academia ao ar livre para aproveitamento do terreno, bem como o 

benefício aos segurados do Serraprev e a comunidade circunvizinha; b) 

Contribuições dos servidores fiscais: O Diretor informou que havia repassado 

ao Município o valor das contribuições destes servidores, conforme cálculos 

apurados pelo Instituto. Mas o Chefe do Executivo determinou a devolução ao 

Serraprev, a fins de aguardar o encerramento do processo administrativo e 

somente após deliberar sobre as restituições. C) encerramento do contrato 

AMM-Previ: o Diretor explicou que em janeiro de 2018 vence a Licitação da 

AMM no tocante ao programa AMM-Previ e por conseguinte extingue os 

contratos dos Institutos filiados ao programa com a Empresa vencedora do 

certame. Dispôs também que a AMM não irá renovar o programa. Assim sendo, 

vários institutos estão formando um consórcio mato-grossense para no mesmo 

teor do Programa AMM-Previ, contudo com formas de pagamentos 

diferenciados. Assim sendo, e após explicações por parte do Diretor, concluíram 

os Conselheiros em aguardar maiores informações, mas diante das informações 

prévias pareceu a todos um ótimo sistema de gerenciamento dos Institutos 

Previdenciários. 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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