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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA 
21-07-2014 

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 julho de dois mil e quatorze, às oito horas, 
estiveram reunidos na sala de reunião dos Conselheiros, 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, a saber: 
Representando o PODER EXECUTIVO: Joanete da Silva Almeida; do PODER 
LEGISLATIVO: Rosemeire Aparecida dos Reis da Silva, Selma de Siqueira; dos 
SERVIDORES: Maria Dalva Specian Chaves, José Sampaio da Silva, Lizethe 
Therezinha Pscheidt e Adélia Magalhães de Jesus; do SAMAE: Sirlene 
Aparecida Quintão Apolinário; dos Aposentados: Elizete de Fátima Furquim 
Arcaro; Dos Pensionitas: Luzia Soares de Freitas. Presente ainda à reunião o Sr. 
Heliton Luiz de Oliveira, Diretor Executivo do Serraprev. PAUTA: Pauta: 1-
Balancetes mensais; 2- reposição salarial dos servidores em auxilio doença;  3-
Redução do auxilio doença para 15 dias; 4-Assuntos diversos, que tiveram as 
seguintes deliberações: iniciada a reunião pela Presidente Cons. Lizethe 
Therezinha Pscheidt, que agradeceu a presença de todos e introduziu a 1ª 
pauta. 1-Balancetes mensais; Foram analisados os balancetes de Abril, maio e 
junho de 2014. A conselheira Maria Dalva fez uma explanação das receitas e 
despesas dos meses citados, e ao analisar o saldo Financeiro de junho verificou 
que o mesmo havia um redutor. Questionado sobre o valor o Diretor Executivo 
explicou que trata de uma provisão para prováveis quedas nas aplicações 
financeiras – provisões de perdas. Informou que a Contadora do Fundo teve 
que fazer tal lançamento de provisões para atender às normativas contábeis 
ligadas aos RPPS, mas que não havia redução de saldos, o que poderá ser 
verificado junto aos extratos Bancários e demonstrativos da conta bancos. 
Explanou que se até 31 de dezembro não ocorrer aplicações negativas, o 
lançamento é estornado e o balanço geral será apresentado com o saldo real. 
Caso tenha variações negativas de aplicações, o valor será deduzido da 
provisão. Desta forma, o saldo financeiro no mês de junho constitui o valor de 
R$. 24.082.718,62, onde consta uma provisão de R$. 1.175.783,95, para 
atender à possíveis passivos contingentes ou rendas negativas de aplicação no 
exercício. Desta forma os balancetes analisados foram aprovados por 
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unanimidade pelos Conselheiros presentes. 2- Reposição salarial para os 
servidores em auxilio doença: o Diretor Executivo explicou que não foi 
concedida reposição salarial aos servidores que estão em auxilio (AUDO e 
SAMA), visto que não é contemplado tal evento na LC 153/2011 e a Prefeitura 
não estava complementando. Disse que vários servidores entraram com 
requerimento requerendo tal diferença, e que os mesmos estavam em análise 
pela Administração Municipal. Informou que já havia solicitado alteração na lei 
complementar 153/2011, mas que ainda não havia sido encaminhado ao 
legislativo tal projeto de lei pelo Executivo. Informou ainda que a Assessoria 
Jurídica do Serraprev emitiu parecer dispondo que o Instituto só poderá pagar 
após alteração na lei e que tal parecer foi encaminhado à Administração 
Municipal.  3-Redução do auxilio doença para 15 dias; O Diretor mencionou 
que novamente foi abordado em reunião com o Chefe do executivo sobre a 
alteração do Auxilio doença da carência de 30 para 15 dias. Explicou que 
passou a prévia do calculo atuarial dispondo das alíquotas para 2014 e inicio de 
2014 a metodologia com trinta dias de carência e outra com quinze dias de 
carência para o auxilio doença, para o Executivo. Contudo a alíquota para 2014 
foi aprovada na última sessão do Legislativo com a carência de 30 dias. Ao Final 
após ser amplamente discutida o Conselho Previdenciário acordou com a 
redução de 30 para quinze dias, desde que no mesmo projeto de lei, já seja 
alterada a alíquota do calculo atuarial, conforme demonstrativos já 
apresentados anteriormente, onde há um incremento de arrecadação de 
aproximadamente 1,40% sobre a folha mensal, para suprir a folha a ser 
complementada. Quanto ao Impacto orçamentário e financeiro da elevação da 
alíquota acordou os Conselheiros que é de responsabilidade do Município 
comprovar a maior eficiência e economicidade, entre pagar o auxilio entre o 
16º ao 30º dia, ou pagar o diferencial de alíquota. 3- Assuntos diversos: entre 
os assuntos diversos foi discutido as alterações na Lei complementar 153/2011, 
já analisadas pelo COMPREV, como a implantação de carência para os optantes 
de contribuição de verbas temporárias e beneficiários de algum beneficio 
previdenciário, diárias para os membros do Comin, regularização do artigo que 
trata do auxilio reclusão, entre outros já discutidos, o qual foi informado pelo 
Diretor Executivo, que já havia solicitado tais alterações junto com a alteração 
do calculo atuarial, mas que mais uma vez o Executivo não havia encaminhado 
ao Legislativo. Foi ainda discutido alterações na LC 006/94 na questão da 
remuneração do Auxilio doença, quanto a complementação do Município, e a 
LC 127, quanto a inclusão do adicional de produtividade à aposentadoria, o 
qual acordaram todos, que tais alterações poderiam depois de analisadas ser 
encaminhadas ao Legislativo em projeto único, mas que não é competência do 
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Conselho deliberar sobre outras leis, mas somente deliberar em relação à lei 
complementar 153/2011. Entre os assuntos diversos explicou ainda o Diretor 
Executivo sobre a CRP, onde a mesma venceu em 28 de junho, e para a 
renovação teve que fazer um recadastramento da confissão de dívida de 
devolução dos recursos do FAPEN pelo Município, o que elevará a parcela a ser 
paga pelo Município. Após analisado, verificou o Conselho que a readequação é 
benéfica ao SERRAPREV, cabendo ao Executivo deliberar sobre a 
regulamentação da lei, conforme notificação feita pelo MPS – Ministério da 
Previdência Social. Explanou ainda o Diretor que entre as despesas 
administrativas do Serraprev, o mesmo irá investir no terreno destinado a 
futura construção da Sede, com a construção de calçadas, cujo valor ficará em 
torno de R$. 7.000,00 (sete mil reais), e irá atender a melhor qualidade de vida 
e trafegabilidade aos moradores circunvizinhos ao terrenos, além do que o 
valor gasto no momento será economizado posteriormente, pois diminuirá a 
área a ser pago para limpeza com roçada e capinação para manter o terreno 
limpo.  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. 

 


