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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT  
SERRAPREV 

 
Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze a partir das quatorze 

horas e dezoito minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento 

Saúde sita na Rua Antônio Hortolani, Centro deu-se início à SEGUNDA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO SERRAPREV, com a presença da Diretora 

Executiva Maria Dalva Specian Chaves e os Membros do Conselho Previdenciário: 

Simone da Silva Toniazzo de Camargo, José Serafim de Almeida, Sandra Aparecida 

Jorge, Neuri Eliezer Senger, Aguinaldo Vicente Segura, Selma de Siqueira Santos e 

Rosemeire Aparecida dos Reis da Silva. Destacamos a ausência da Presidente do 

Conselho de Previdência do SERRAPREV sendo nomeada Presidente do Dia a 

conselheira Sandra Aparecida Jorge.  1. Conferencia de quórum. Foi realizada pela 

Presidente e pela Diretora Executiva, sendo constatado número suficiente de membros. 2. 

Restituição de Valores à Prefeitura Municipal. Dispõe o Regimento Aprovado que toda 

restituição de valores deve ser avalizada pelo Conselho do SERRAPREV. Por este motivo 

a questão foi incluída em pauta, contudo após análise criteriosa verificou-se que a 

restituição não se faz necessária. Ocorre que o Departamento de Pessoal gerou os 

relatórios correspondentes à folha de pagamento do mês de julho (paga no mês de agosto) 

e os encaminhou para a Agenda Assessoria emitir as Guias Previdenciárias 

correspondentes; após conferência da folha o Departamento de Pessoal emitiu novos 

relatórios relativos à folha de pagamento e novamente foram emitidas as gias que foram 

devidamente quitadas pelo município. Numa análise prévia indicaram que havia 

restituição de valor a ser feita à Prefeitura no valor de R$ 1.507,60 (mil quinhentos e sete 

reais e sessenta centavos). Tendo notícia da duplicidade de relatórios, nova conferência foi 

realizada e os Departamentos competentes juntamente com a Diretora do SERRAPREV, 

chegaram a conclusão que não há restituição a ser feita. 3. Reunião com representantes 

do Banco do Brasil. O Banco do Brasil S.A através de seus representantes solicitou 

reunião com Conselho de Previdência a fim de apresentar proposta de investimento. A 
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reunião será então realizada juntamente com técnicos da Associação Matogrossense dos 

Municípios – AMM no dia 28 de setembro de 2011 às 13:30 hs neste mesmo local. 4. 

Informes Gerais. 4.1. Em relação à cobrança dos haveres do antigo Fundo de Previdência 

Própria do Município – FAPEN, o Instituto SERRAPREV está realizando análise jurídica 

para definir quem deve figurar no pólo passivo da ação de cobrança, uma vez que o 

município de Tangará da Serra possui parcelamento de débitos junto ao INSS. Para tanto 

está sendo realizada busca do processo físico onde conste o Termo de Confissão de Dívida 

do Município, pois nos arquivos disponíveis somente foi localizado o Termo de 

Parcelamento. 4.2. Foi aprovado na sessão legislativa municipal do dia 20 de setembro o 

Projeto de Lei contendo o cálculo atuarial para o ano de 2012, com vigência a partir da 

noventena legal. O projeto alterou o índice de contribuição da parte patronal (paga pela 

Prefeitura) de 11 para 17,14 %. Em relação ao servidor, nada foi alterado. 4.3. Em relação 

aos servidores que já estão aposentados pelo antigo FAPEN será elaborado projeto de lei 

específico para regulamentar sua transferência para o SERRAPREV. 4.4 Em relação à 

contribuição do servidor ao SERRAPREV está sendo calculada sobre o vencimento base e 

adicional de tempo de serviço. Alguns servidores protocolaram requerimento solicitando o 

recolhimento sobre a remuneração. Por este motivo a Agenda Assessoria está em análise 

de cada caso para verificar a viabilidade para o servidor. Isto porque algumas vantagens 

e/ou gratificações podem não ser incorporadas para fins de aposentadoria não sendo 

vantajoso ao servidor contribuir sobre a remuneração. 4.5. Em relação à doação de terreno 

para construção da sede própria do Instituto SERRAPREV, informa-se que está em 

andamento junto ao Conselho de Desenvolvimento Urbano – CONDEURB. 5. 

Apresentação dos Balancetes Financeiros dos meses de julho e agosto de 2011. Dos 

balancetes apresentados será anexada cópia à presente ata, tornando-se parte integrante 

como se nela estivessem transcritos. No balancete financeiro do mês de agosto destaca-se 

o rendimento de aplicações no valor de R$ 36.514,21 sendo o de maior valor o fundo 

IMAB na Caixa Econômica Federal. Após análise da documentação apresentada, os 

balancetes financeiros dos meses de julho e agosto foram aprovados por 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu ___, Simone da Silva Toniazzo de 

Camargo, lavrei a presente ata. 

 


