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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

04-02-2015 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, 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, conforme lista 

de presença anexa a esta ata. Presente ainda à reunião o Sr. Heliton Luiz de 

Oliveira, Diretor Executivo do Serraprev. PAUTA: 1- Eleição novo Presidente 

do COMPREV; 2 - Balancete de novembro e Dezembro 2014; 3 - 

Apresentação da movimentação financeira/Aplicações financeiras e 

resultado patrimonial de 2014; 4 - Despesas administrativas e sobras de 

recursos administrativos de 2014 e despesas administrativas para 2015; 5 - 

diversos. Iniciada a reunião pela Presidente, que agradeceu a presença de todos 

e introduziu a 1ª pauta. 1- Eleição novo Presidente do COMPREV; visto que o 

parágrafo terceiro do artigo 75 da lei complementar 153/2011, veda a reeleição 

do presidente do Conselho, o cargo foi posto a disposição pela atual presidente, 

e em seguida foi aberto a votação para nova eleição, visto que a lei determina 

que o Presidente do Conselho Previdenciário será escolhido entre seus membros, 

e exercerá o mandato por um ano vedado a reeleição. Depois de discutido e 

votado foi eleito Presidente o Conselheiro José Sampaio da Silva. O cargo de 

Vice-presidente permaneceu com a Conselheira Rosemeire Aparecida dos Reis 

da Silva e o cargo de Secretária permaneceu com a Conselheira Maria Dalva 

Specian Chaves. Também permaneceu inalterada a segunda assinatura das 
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contas bancárias permanecendo a cargo da Secretária do Conselho. O Novo 

presidente assumiu então os trabalhos da Reunião passando para a segunda 

pauta. 2 - Balancetes de novembro e Dezembro 2014 – Os balancetes dos 

meses de novembro e dezembro de 2014, foram apresentados e repassados a 

Cons. Maria Dalva, para fazer uma explanação dos mesmos. A Conselheira 

discorreu sobre o saldo anterior de outubro, as receitas e despesas ocorridas em 

novembro e dezembro e apresentou o saldo financeiro de dezembro de 2014, o 

qual deverá compor o anexo 14 do balanço Patrimonial de 2014, qual seja o 

montante de R$.  28.886.821,46, sendo o valor de R$. 13.827,40 em conta 

movimento e R$. 28.872.994,06 em contas aplicação.  Tendo em vista o 

encerramento do exercício financeiro, o valor da conta redutora para atender 

alguns passivos negativos em aplicação retornou à conta original, compondo o 

saldo final acima disposto. Os balancetes dos meses citados foram aprovados 

por unanimidade. 3 - Apresentação da movimentação financeira/Aplicações 

financeiras de 2014 e resultado patrimonial em 2014; Em seguida do Diretor 

Executivo apresentou a composição da carteira de investimentos composta de 

R$. 28.872.994,06, dos quais o valor de R$. 14.326.972,65, correspondente a 

49,62% estão aplicados no Banco do Brasil; R$. 10.149.396,31 correspondentes 

a 35,15% estão aplicados na Caixa Econômica Federal. R$. 3.160.881,21 

Correspondentes a 10,95% estão aplicados no Sicredi; R$. 1.022.143,08 

correspondentes a 3,54% no Bradesco; R$. 213.600,81 correspondentes a 0,74% 

no Rural/Petra. Explicou ainda o Diretor sobre a Volatibilidade do Índice IMA-

B, que no mês de novembro foi excelente apresentando índice positivo de 

2,6979%, e no mês de dezembro apresentou variações negativas de -2,9327%, 

assim como o índice PREV TP IPCA III que manteve um índice positivo em 

novembro de 1,1017% e negativo em dezembro de -0,2708%, diferentemente 

dos demais fundos que rendem menos, mas permanecem num índice médio. 

Explicou ainda o Diretor Executivo que o Instituto obteve Superávit de receita 
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orçamentária, visto que havia uma previsão orçamentária de arrecadação de R$. 

13.066.029,07, e a arrecadação no Exercício totalizou a importância de 

R$.15.456.881,69 havendo um superávit de arrecadação de R$. 2.390.852,62 

fator esse que ajudou a atingir a meta financeira estipulada pelo Calculo atuarial 

para 2014, visto que em face dos índices negativos de aplicação ocorridas em 

2014, no tocante as aplicações financeiras estes não foram atingidas. O Calculo 

atuarial previu para 2014, um resultado do patrimônio no montante de R$. 

28.545.054,47, e o saldo final do Patrimônio financeiro foram de R$. 

28.886.821,46, atingindo assim a meta financeira atuarial no exercício de 2014. 

4 - Despesas administrativas e sobras de recursos administrativos de 2014 e 

despesas administrativas para 2015; O Diretor Executivo discorreu que das 

despesas administrativas correspondentes aos 2% da folha de pagamento do ano 

anterior conforme determina a legislação apuradas para 2014 no valor de R$. 

1.025.069,13 foram executadas em 2014 o montante de R$, 856.106,35. Esse 

gasto compreendeu o índice de 1,67% ficando assim abaixo do limite de 2% 

permitido pela legislação no exercício de 2014. Esse gasto a menor resultou 

numa economia de recursos administrativos no valor de R$. 168.962,78, que 

foram contabilizados em uma conta especificam e serão levados para registros 

contábeis no balanço de 2014.  Desta feita a conta patrimonial de Reserva 

Administrativa do RPPS deverá somar ao final de 2014 o montante de R$. 

329.316,66 compostos dos seguintes valores: R$. 62.928,72 de sobras de 2012; 

R$. 97.425,16 de sobras de 2013 e R$. 168.962,78 de sobras de 2014. Estes 

valores foram aprovados por unanimidade pelo Conselho, cuja destinação inicial 

está acordada que seja utilizada nos orçamentos de 2015 e seguintes, para a 

construção da futura Sede própria do Instituo. 5 - diversos:  aberta a pauta todos 

os Conselheiros, o Conselheiro Neto usou da pauta para fazer duas 

reivindicações quais sejam: 1) a Possibilidade de destinar um percentual dos 

recursos financeiros do Instituto para auxiliar servidores com empréstimos 
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pessoais no sistema consignado em folha de pagamento; e 2º) que ao dar posse 

ao servidor, seja informado ao mesmo o regime previdenciário a que ele está 

sendo vinculado, a base de calculo fixa para contribuição e a possibilidade de 

contribuição sobre a base variável de remuneração. Ao primeiro assunto, foi 

solicitado que o Sindicato efetuasse um pedido formal a fins de buscar junto ao 

jurídico do Instituo a possibilidade e havendo a possibilidade ser levado para 

discussão no conselho para elaborar um regimento sobre as formas de possíveis 

liberações.  Quanto ao segundo assunto foi explicado pela Conselheira Joanete 

que está sendo feita as informações devidas, cabendo ao servidor analisar e fazer 

as opções de contribuição previdenciária. Todos os presentes agradeceram à 

conselheira Lizete pela dedicação como presidente do Conselho no exercício de 

2014, parabenizando-a pela gestão e externando ao novo Presidente cons. 

Sampaio o apoio necessário á sua gestão nos assuntos de interesse do Instituto. 

O Conselheiro Neto externou que está sempre pronto a defender os interesses do 

Instituto e não interesses do Gestor do Município ou do Instituto. Explicou o 

Diretor Executivo que no lugar da Cons. Adélia foi nomeada a servidora Mara 

Lucia Boligon Medeiros, e que está no aguardo para fazer a nova nomeação do 

substituto de conselheiro para a Luzia (pensionistas). 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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