
CONSELHO PREVIDENCIÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT - SERRAPREV

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV

Aos vinte e  quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 8h00 (oito

horas),  teve  inicio  a  reunião  virtual,  reuniram  –  se  os  membros  do  Conselho

Previdenciário do SERRAPREV, nomeados pelo decreto nº. 187 de 06 de junho de

2018 e decreto nº 306 de 01 de setembro de 2019, conforme lista de presença

confirmada via e-mail  anexa a esta ata. Registra- se além dos membros do conselho, a

presença da Sra.  Laura  Pereira,  Diretora  Executiva  do SERRAPREV,  designada

através  da  Portaria  nº  892  de  04  de  setembro  de 2019. Aberta a reunião pela

Diretora do Serraprev,  Sra.  Laura Pereira,  apresentou a pauta como segue:  1 –

Aprovação  dos  Balancetes  de  Janeiro  e  Fevereiro,  2  –  Aplicações  de  Janeiro,

Fevereiro  e  Março,  3 – Relatório  Atuarial   4 – Assuntos  diversos.  Em seguida,

apresentou o Balancete do mês de Janeiro de 2020, cujos resultados do mês de

Janeiro/2020,  com  uma  receita  no  valor  de  R$  2.571.058,45  (dois  milhões,

quinhentos e setenta e um mil, cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e

despesas empenhadas no valor de R$ 2.172.920,48 (dois milhões, cento e setenta e

dois  mil,  novecentos  e  vinte  reais  e  quarenta  e  oito  centavos)  e  liquidadas  R$

1.357.145,28 (um milhão, trezenos e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e cinco

reais e vinte e oito centavos) verificou-se que no mês de Janeiro/2020 o resultado do

balanço financeiro passou a ser de R$. 117.870.506,62 (cento e dezesete milhões,

oitocentos e setenta mil, quinhentos e seis  reais e sessenta e dois centavos). Balancete

do mês  de Fevereiro  de  2020,  cujos  resultados do mês de fevereiro,  com uma

receita  no  valor  de  R$  2.401.531,04  (dois  milhões,  quatrocentos  e  um  mil,

quinhentos  e  trinta  e um reais  e  quatro  centavos)  e  despesas empenhadas de

liquidadas no valor R$ 1.232.278,82 (um milhão,  duzentos e  trinta  e dois  mil,

duzento e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), verificou-se que no mês de

fevereiro/2020 o resultado do balanço financeiro passou a ser de R$ 121.062.944,13

(cento e vinte e um milhões, sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro

reais e treze centavos). Ato seguinte, os balancetes foram submetidos à apreciação



do  Conselho  sendo  aprovado  à  unanimidade  dos  conselheiros  participantes.

Apresentou  as  planilhas  detalhando  a  alocação  aplicações  e  suas  respectivas

rentabilidades, no mês de janeiro/2020  resultou com saldo de R$ 116.148.379,13,

no mês de fevereiro/2020 com saldo de R$ 117.000.920,19. O mês de março/2020

fechou  com  R$  110.575.505,15.  Os  fundos  de  investimentos  tiveram  uma  forte

desvalorização das cotas fechando o mês   com uma  rentabilidade negativo de -

6,22%,  devido  a  chegada  do  Corona  Virus  (Covid  19)  no  Brasil  ,  sendo  uma

pandemia   mundial,  refletindo  na   ecomonica  do  país,  ocorreu  uma  forte

desvalorização nas cotas dos fundo de investimentos, no entanto  a rentabilidade

obteve um resultado negativo de R$ - 7.504.754,20. Após analise dos resultados, e

cientes  que  o  resultado  foi  decorrente  a  crise  economica  interna  e   externa.  A

perspectivas  que  em  breve  volte  a  valorização  das  cotas  para  uma  possível

recuperação dos valores até o final deste ano. Na sequência apresentou o Relatório

Atuarial  2020,  detalhando os valores da responsabilidade atuarial  com um custo

mensal  da folha remuneratória  dos servidores no total   de 31,04%, conforme os

demonstrativos de modo a garantir o seu equilibrio financeiro e atuarial, a provisão

matemática previdenciária para fazer face à totalidade dos compromissos futuros do

plano  de  Benefícios  da  previdência,  os  valores  necessários  para  cobrir  a

insuficiência  das  contribuições  frente  aos  benefícios  previdenciários  sob

responsabilidade do RPPS, faz se necessário o reajuste da alíquota patronal  para

17,04%. O  Relatório Técnico sobre os Resultados da Avaliação Atuarial para 2020,

foi ao Poder Executivo, que decidirá quanto ao envio de projeto de lei a ser enviado

pelo poder executivo municipal á  Câmara Municipal.  Em seguida leu o ofício nº

019/SAD/2020  encaminhado  pelo  Exmo.  Sr.  Prefeito  Municipal,  que  orienta

paraadoção de medidas legais aos servidores em auxilio-doença, de acordo com o

caput do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103/2019, considerando que os § 2º e

3º, que  limitou o rol de beneficios do RPPS ás aposentadorias e pensão por morte.

Será encaminhado pelo poder executivo o Projeto de Lei de regulamentação para

Câmara Municipal. Assim, esgotada a pauta da reunião, e por não haver nada mais

a ser tratado, sem nenhuma manifestação adicional, o Presidente do Conselho deu

por encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada por mim, _              Marlene  B.  Pereira

Rodrigues,  e  será  encaminhada  via  e-mail  a  todos  os  assinantes  da  lista  de

presença desta sessão, e publicada no site do Instituto.
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