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PRIMEIRA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA 01-03-2018 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE TANGARÁ DA SERRA /MT SERRAPREV 

Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dezoitos, às dezesseis horas, estiveram 

reunidos na sede do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de 

Tangará da Serra, situada na Rua 38, n°460-E Jardim Floriza, nesta Cidade de Tangará 

da Serra/MT, os membros do Conselho Previdenciário do 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 pelo atual Presidente do Conselho senhor José Sampaio 

da Silva agradeceu a presença de todos e passou a palavra a conselheira Mara Lúcia 

Boligon que analisou conjuntamente com os membros o Balancete de Dezembro/2017 

– A servidora Mara fez uma explicação geral das receitas e despesas e saldos 

financeiros do Instituto do balancete do mês de dezembro. Demonstrou que a 

arrecadação do mês foi R$. 2.648.228,11 e o valor das despesas empenhadas foram de 

R$. 957.428,31. No balancete financeiro o saldo disponível do exercício anterior 

“2016” foi 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. No mês de dezembro/2017 o 

saldo passou a ser de R$. 70.491.588,42, sendo o valor de R$. 171.704,53 em contas 

movimentos e o valor de R$. 70.319.883,89 em contas aplicações. Observa-se que 

houve no exercício financeiro um acréscimo de R$. 15.195.059,46. O Balancete de 

DEZEMBRO foi APROVADO POR UNANIMIDADE, bem como o BALANÇO 

GERAL DE 2017 apresentado aos pelos Conselheiros presentes. Nesse momento o 

Diretor do SERRAPREV iniciou sua fala sobre o cálculo das despesas administrativas 

do exercício de 2017, quanto ao saldo de anos anteriores e de 2017 que fazem parte 

integrante do Balanço e que possibilitaram a conclusão da obra e aquisição de bens 

móveis para o pleno funcionamento do SERRAPREV, sendo que do total 
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disponibilizado para o exercícios acrescido das sobras, foram utilizados 1,67%, 

incluindo a execução do obra da nova sede, ficando aprovado pelos conselheiros 

presentes que o saldo remanescente das despesas administrativas que totalizou R$ 

393.034,34 (trezentos e noventa e três mil e trinta e quatro reais e trinta e quatro 

centavos), em dezembro de 2017, será transferido para conta corrente, na Caixa 

Econômica, Nº 63-2. Falou também que o processo para Eleição do Conselho 

Previdenciário está em andamento. Nada mais a tratar a reunião foi encerrada. A 

presente ata foi lavrada por mim Marinalva Vicente dos Santos e passada ao 

conhecimento de todos via publicação no site do Instituto. 

 

 


