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ATA DA SETIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 

26-08-2015 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às oito horas, 

estiveram reunidos na sala de reunião dos Conselhos situada no Prédio da 

Prefeitura Municipal, 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. 

Aberta a reunião pelo presidente apresentou a seguinte PAUTA DA 

REUNIÃO: 1) Balancete do mês de julho 2015; 2) aplicações financeiras; 3) 

Compensação financeira. Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho Sr. 

José Sampaio da Silva, passou-se a discussão da primeira pauta: 1) Balancete 

do mês de julho de 2015: Passado o balancete para a Conselheira Maria Dalva, 

fez uma explicação geral das receitas e despesas do Instituto e demonstrou que 

no balancete financeiro o saldo disponível que passaram 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 passaram a ser em 31 de julho de R$. 

35.106.659,09, sendo o valor de R$. 17.650,55 em conta movimento e R$. 

35.089.008,54 em contas aplicações. Em comparação com o mês anterior no 

valor de R$. R$. 34.939.422,74 verifica-se que houve um incremento de R$. 

181.063,75.  Explicou o Diretor Executivo, que a movimentação financeira do 

mês de julho também foi afetada pela baixa rentabilidade e até em alguns 

fundos, rentabilidade insatisfatória, diante do cenário econômico nacional e ante 

a folha de pagamento do Município, que se mantém estável. O Balancete foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE pelos Conselheiros presentes. 2) 

aplicações financeiras: Analisando as aplicações financeiras do período, 

verifica-se que no mês de julho teve rendimento negativo nas carteiras atreladas 

ao índice IMA B5+. O Instituto mantém 72,40% de seu disponível aplicados 

nesse fundo. Isto contribuiu para o baixo rendimento do saldo financeiro do mês 

de julho em relação à junho. Analisadas as planilhas financeiras apresentadas 
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pelo Diretor Executivo, acordaram os Conselheiros que as aplicações 

permanecerão nas devidas aplicações até nova orientação econômica, por parte 

da Assessoria Econômica do Serraprev. 3) Compensação Previdenciária: Foi 

apresentado pelo Diretor Executivo a minuta de projeto de lei que solicitou 

suplementação orçamentária para suprir valor de orçamento na rubrica de 

compensação previdenciária junto RGPS. Explicou que a referida suplementação foi 

necessária para adequação orçamentária de tal rubrica, tendo em vista a alteração da Portaria 

nº 6.209/1999, pela nº 288/2015, ambas do MPS, que trata da compensação 

previdenciária entre RPPS e INSS.  Explicou o Diretor Executivo que a Portaria 

nº 288/2015 determina que todos os requerimentos protocolados a mais de 

noventa dias nos referidos órgãos previdenciários deverão ser analisados e 

decididos pelo ente devedor de forma proporcionalizada não inferior a oitenta e 

cinco por cento, sob pena de bloqueio na compensação, ficando impossibilitado 

o ente de emitir o CRP Certidão de Regularidade Previdenciária. Ante essa 

determinação o Serraprev foi obrigado a fazer a análise e deferir a compensação 

dos requerimentos solicitados pelo INSS que totalizou um débito de R$ 

1.424.806,06, que depois de efetuada a compensação mensal de direito do 

Serrapev no valor de R$ 15.686,44, restou um saldo devedor de R$ 

1.415.394,47. Este valor compreende o montante que o Serraprev terá que 

ressarcir ao RGPS por conta de compensação previdenciária, dos processos de 

servidores públicos que se aposentaram no INSS e que foram implantados. 

Explicou que esse valor não é o montante final. Apenas o valor dos processos 

analisados até o momento pelo INSS. Assim sendo deverá ter novas 

compensações entre estes órgãos. Foi questionado o valor apresentado pelo 

INSS ao Serraprev e vice versa pela quantidade de processos, visto que do 

Serraprev foi apurado um valor bem inferior. Explicou o Diretor que buscou 

analisar tais processos, junto a equipe de Assessoria contratada e constatou que 

os valores são bem diferentes pela quantidade de anos das aposentadorias 

concedidas, visto que o Serraprev é um órgão recente, e o INSS tem processos 

implantados desde 2000. Assim os conselheiros acordaram que o Diretor deverá 

proceder de acordo com a legislação, sempre buscando as recomendações da 

Assessoria Contratada. 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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