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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

18-12-2015 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 que agradeceu a presença de todos, e apresentou a seguinte 

PAUTA DA REUNIÃO: 1) Balancete do mês de novembro 2015; 2) aplicações 

financeiras de novembro; Ante a apresentação da pauta pelo Presidente do Conselho, 

passou-se a discussão da primeira pauta: 1) Balancete do mês de novembro de 2015: 

Passado o balancete para a Conselheira 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 30 de novembro de 

R$. 36.216.185,18, sendo o valor de R$. 46.413,36 em conta movimento e R$. 36.169.771,82 

em contas aplicações. Em comparação com o mês anterior no valor de R$. R$. 35.416.379,27 

verifica-se que houve um acréscimo de R$. 799.805,91.   A Conselheira Dalva fez a 

explicação e análise da arrecadação rubrica por rubrica de arrecadação e confirmou que a 

arrecadação já apresentou um superávit da receita arrecadada sobre a receita orçada para 

2015. Sobre a receita orçada de R$. 14.715.020,69 verifica-se uma receita arrecadada de R$. 

17.783.188,18, ou seja, um superávit de R$. 3.068.167,49. Contudo ainda persiste uma 

preocupação com o valor a ser atingido como meta atuarial para o exercício, visto que o valor 

apurado pelo calculo atuarial de 2015 é R$. 37.403.388,86. Assim ainda é necessário um 

suporte financeiro de R$. 1.187.203,68. Este valor pode ser suprido com a arrecadação de 

dezembro, visto que os encargos do 13º salário devem ser recolhidos até o mês de dezembro. 

O Balancete foi APROVADO POR UNANIMIDADE pelos Conselheiros presentes. 2) 
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aplicações financeiras do mês de novembro: Considerando que até o mês de novembro o 

saldo em aplicação é de R$. 36.169.771,82, e fora comentado na reunião anterior, manteve-se 

o mesmo relato. 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. 

 


