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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

29-01-2016 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às catorze 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, nomeados pelo decreto nº. 023, de 27 

de janeiro de 2016, conforme lista de presença anexa a esta ata. Presente ainda à reunião o Sr. 

Heliton Luiz de Oliveira, Diretor Executivo do Serraprev. Por se tratar de reunião de 

instalação do Conselho nomeado pelo decreto nº. 023/GP/2016, para o mandato de 

2016/2017, a reunião inicialmente foi aberta pelo Diretor Executivo do Serraprev que 

agradeceu a todos por terem disponibilizados seus nomes e sua dedicação para cuidar dos 

interesses do Serraprev e imediatamente deu início a votação entre os Membros do Conselho 

para a composição da mesa administrativa do Conselho que ficou com os seguintes 

Componentes: Presidente:  Mara Lucia Boligon Medeiros; Vice Presidente:  Vagner Elidio 

Yenis Suares; Secretária: Maria Dalva Specian Chaves. Empossados os membros da mesa 

diretora do conselho, o diretor executivo passou a pauta da reunião à Presidente que deu 

continuidade à reunião com a seguinte pauta:  1) Balancete do mês de Dezembro 2015; 2) 

aplicações financeiras de Dezembro/2015; 3) Assinatura de Contas Bancárias; 4) 

Despesas Administrativas: 5) Diversos.  Ante a apresentação da pauta pela Presidente do 

Conselho, passou-se a discussão da primeira pauta: 1) Balancete do mês de dezembro de 

2015: A Presidente Mara 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 dezembro de R$. 38.443.758,02, sendo o valor 

de R$. 159.669,27 em conta movimento e R$. 38.284.088,75 em contas aplicações. Em 

comparação com o mês anterior no valor de R$. 36.216.185,18, verifica-se que houve um 

acréscimo de R$. 2.227.572,84. A Conselheira Mara fez a explicação e análise da arrecadação 



 
 

Conselho Municipal Previdenciário - COMPREV 
 

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$. 20.632.046,33, ou seja, um superávit 

de R$. 5.917.025,64. Este valor contribuiu para superar a meta atuarial atualizada para o 

exercício, visto que o valor apurado pelo calculo atuarial de 2015 é R$. 38.163.641,87. 

Quanto às despesas, sobre o valor fixado de R$. 14.715.020,69 foram empenhados os 

montantes de R$. 8.640.310,59, ocasionando uma economia de dotação orçamentária no valor 

de R$. 6.074.710,10 e um superávit da receita sobre a despesa no valor de R$. 11.991.735,74 

O Balancete foi APROVADO POR UNANIMIDADE pelos Conselheiros presentes. 2) 

aplicações financeiras do mês de Dezembro: Analisando as aplicações financeiras do 

período, verifica-se que no mês de Dezembro todas as carteiras de investimentos no qual o 

Serraprev detém valores foram positivas dando um rendimento líquido de R$. 420.312,85. 

Considerando que até o mês de dezembro o saldo em aplicação é de R$. 38.284.088,75, o 

valor obtido corresponde à média de 1,097%. Analisadas as planilhas financeiras apresentadas 

pelo Diretor Executivo, verificou-se que no presente exercício acumulados de janeiro a 

novembro houve um rendimento positivo de R$. 3.857.558,75 contra o valor de R$. 

2.444.308,32 de insatisfatório. Esse valor negativo influenciou na meta atuarial anual, que 

poderia ter sido melhor.  O Diretor Executivo do Serraprev explanou que realizara uma 

reunião com os membros do Comitê de investimentos – COMIN, a fins de deliberar sobre a 

carta econômica emitida pela Assessoria Econômica do Serraprev, no qual deliberaram pela 

transferência dos valores constantes nos fundos de carteiras IMA B5+, para fundos com 

carteira IMA B5 e IDKA2. O Conselheiro Vagner questionou o Diretor Executivo sobre a 

forma da composição das carteiras e a distribuição dos valores entre elas, e a aplicação em 

bancos privados, que sempre possuem melhor rentabilidade. O Diretor Executivo explicou 

que as aplicações nas respectivas carteiras tem que obedecer ao disposto no PAI – Política 

anual de investimentos, sempre aprovadas no ano anterior para o ano subsequente. Explicou 

que a meta da policita é IPCA mais 6% (seis por cento) e que para o exercício de 2015 a 

inflação medida pelo IPCA atingiu 10,67%, significativamente acima tanto da meta (4,5%) 

quanto do limite de tolerância de 6,5%, estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN). As aplicações também foram aprovadas pelo Conselho. 3) Assinatura de Contas 

Bancárias; passando a esta pauta, ficou acordado que a assinatura conjunta nas contas 

bancárias do Serraprev continuariam com a Conselheira Maria Dalva Specian Chaves. 4) 
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Despesas Administrativas: passado esta pauta ao Diretor Executivo, este apresentou uma 

planilha dispondo do limite máximo de despesa administrativa permitida para 2015 em 

comparação com o valor gasto que ficou assim compreendido: valor autorizado para 2015: 

R$. 1.130.050,24. Valor efetivamente gasto em despesas administrativas: R$. 885.227,98, 

resultando numa economia/sobra no exercício de R$. 244.822,26. De Exercícios anteriores é 

remanescente uma economia de R$. 329.316,66 que adicionado à sobra de 2015 totalizou o 

montante de R$. 574.138,92. Este valor foi aprovado por todos os conselheiros e levado para 

uma conta especial para investimentos futuros, em especial a construção da sede do Serraprev.  

5) Diversos. Entre os assuntos diversos destacamos: a) terreno do Serraprev: foi informado 

pelo Diretor Executivo que o Sr. Prefeito Municipal fez a retrocessão do terreno 

anteriormente doado pelo município ao Serraprev localizado no jardim Europa, e fez a 

destinação de outro maior localizado no Jardim Floriza. Também informou o Diretor 

Executivo que o Sr. Prefeito autorizou a Construção do prédio próprio, e que para isso foi 

solicitado atualização do Projeto junto à AMM, para posterior encaminhamento ao 

Departamento de Licitação do Município. B) Prestação de contas de 2015: O Diretor 

Executivo informou que fez uma prestação de contas em forma de relatório que foi 

encaminhado ao Email de todos os servidores e disponibilizado no site do Instituto.  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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