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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

13-02-2015 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos treze 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 ÚNICA: ANALÍSE DO BALANÇO 

GERAL DE 2014 – Tendo em vista a ausência do Presidente do Conselho 

Cons. José Sampaio da Silva, a reunião foi Presidida pela Vice Presidente 

Conselheira Rosemeire Aparecida dos Reis da Silva. Inicialmente também foi 

apresentado a todos a Conselheira Maria Aparecida Barbosa Cera, que foi 

nomeada conselheira representando os pensionistas. Iniciada a reunião pela 

Presidente, que agradeceu a presença de todos, o balanço geral foi apresentado e 

repassado a Cons. Maria Dalva, para fazer uma explanação dos anexos que 

compõem o mesmo. A Conselheira iniciou apresentando a parte formal do 

balanço cujos relatórios devem conter relatório e parecer da controladoria, notas 

técnicas, declarações do gestor e demonstrativo de que o gestor é certificado 

pela Anbima, assim como por todos os anexos exigidos pela lei 4.320/64 e 

normativas do TCE – Tribunal de Contas do Estado e também do MPS – 

Ministério da Previdência Social. Em seguida passou a discorrer inicialmente 

sobre os anexos 12 a 17. No anexo 12, explanou que o Instituto obteve Superávit 

de receita orçamentária, visto que havia uma previsão orçamentária de 
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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. Também demonstrou que da despesa fixada no mesmo valor da 

receita prevista foi gasto o valor de R$. 6.123.457,72, havendo uma economia 

de dotação orçamentária de R$. 6.942.571,35, e um superávit financeiro de R$. 

9.338.399,60. Em seguida apresentou o anexo 13 – Balanço financeiro, 

demonstrando que em face da movimentação financeira da receita e despesa 

orçamentária e extraorçamentária no exercício, o saldo vindo do exercício de 

2013 de R$. 19.966.510,94 passaram a ser no final de 2014 de R$.   

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

28.872.994,06 em contas aplicação.  Seguindo a ordem foi apresentado o anexo 

14 balanço patrimonial, demonstrando o ativo e passivo do Instituto que 

apresenta um passivo a descoberto em face das previsões atuariais que são 

lançadas em registros contábeis. Quanto ao anexo 15 discorreu sobre a 

movimentação no exercício que transferiu os valores constantes do anexo 14 de 

2013 para o anexo 14 de 2014. Informou que o anexo 16 – demonstração de 

dívida fundada é zerado, tendo em vista que o instituto não possui dívidas 

fundadas e quanto a divida flutuante foi apresentado o anexo 17 – dispondo que 

o mesmo apresentava um saldo de R$. 21.623,35 de restos a pagar processados e 

R$. 13.465,40 de consignações, valor esse irrisório face ao financeiro do 

Instituto. Apresentou também os demais anexos de receita e despesa do 01 ao 11 

e relatórios auxiliares apresentados pelo Diretor Executivo. Foi feita a 

apresentação da movimentação financeira/Aplicações financeiras de 2014 e 

resultado patrimonial em 2014 apresentando a composição da carteira de 

investimentos composta de R$. 28.872.994,06. O balanço apresentado indica 

ainda o índice financeiro do Calculo atuarial que 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 
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atuarial no exercício de 2014. Também foram apresentadas as despesas 

administrativas e sobras de recursos administrativos de 2014 que do valor 

apurado 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, resultando numa 

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

contabilizados em uma conta específica totalizando uma reserva Administrativa 

do RPPS ao final de 2014 no montante de R$. 329.316,66. O Balanço geral foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE pelos Conselheiros presentes. 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. 

 


