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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 

11-03-2016 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às treze e trinta 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. Aberta a reunião a Presidente do 

Conselho Mara agradeceu a presença de todos e apresentou a pauta da reunião, qual seja: 

pauta:  1) Balnaço geral de 2015; 2) Balancete do mês de janeiro de 2016; 3) aplicações 

financeiras; 4) despesas administrativas para 2016; 5) recadastramento de ativos e 

inativos; 6) Diversos.  Ante a apresentação da pauta pela Presidente do Conselho, passou-se a 

discussão da primeira pauta: 1) BALANÇO DE 2015: A Presidente Mara fez uma explicação 

geral das receitas e despesas anual demonstradas nos anexos que compõem o Balanço 

Geral/2015 do Instituto e demonstrou que no balanço financeiro (anexo 13) 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 2015 um saldo 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. Fez uma explanação do superávit da 

receita arrecadada sobre a receita orçada e a economia de dotação orçamentária, constantes do 

anexo 12 (balanço orçamentário) assim demonstrado: 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 o montante 

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.  Ao 
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analisar o anexo 14 e 15, O Diretor Executivo chamou a atenção para a substituição do bem 

imóvel terreno, conforme já analisado em reuniões anteriores. Balanço anual de 2015 foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE pelos Conselheiros presentes. 2) BALANCETE DE 

JANEIRO DE 2016: 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 2015 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 razão da movimentação do mês de janeiro passaram a 

ser de R$. 39.807.774,02, sendo o valor de R$. 9.771.160,23 em contas movimentos e o valor 

de R$. 30.036.613,79 em contas aplicações. Questionado o Diretor Executivo do Instituto 

sobre o montante em contas movimentos, o mesmo explicou que conforme analisado na 

reunião anterior seriam transferidos valores de um fundo de aplicação para outro, e, como são 

solicitadas as baixas de um dia para aplicar no outro, cujo montante retorna a conta 

movimento, para posterior aplicação em outro dia, o valor permanece um dia na conta 

movimento, que justamente coincidiu com a passagem de mês, ou seja, dia do encerramento 

do mês, mas que tais recursos imediatamente no dia primeiro de fevereiro foram aplicados. 

Em comparação com o mês anterior (dezembro/2015) verifica-se que houve um acréscimo de 

R$. 1.363.016,00 em face da arrecadação líquida e das rendas de aplicação auferidas no mês 

de janeiro.   A Conselheira Mara fez a explicação e análise da arrecadação rubrica por rubrica 

de arrecadação e apresentou que a receita orçada para 2016 é de R$. 16.166.525,35 o qual 

exige uma arrecadação mensal de R$. 1.347.210,45. Verifica-se que no mês em analise, esse 

valor foi superado, pois atingiu a cifra de R$. 1.922.072,17.  Para as despesas que foram 

fixadas em igual valor da previsão da receita, o valor empenhado no mês de janeiro foi de R$. 

1.428.601,19. Neste montante, segundo o Diretor Executivo, está registrado os contratos 

anuais para 2016. Registra-se que foi liquidada a importância de R$. 575.851,55 e pagos o 

valor de R$. 555.248,51. O Balancete foi APROVADO POR UNANIMIDADE pelos 

Conselheiros presentes. 3) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE JANEIRO E 

FEVEREIRO/2016: Analisando as aplicações financeiras do período, verifica-se que no mês 

de janeiro todas as carteiras de investimentos no qual o Serraprev detém valores foram 

positivas dando um rendimento líquido de R$. 527.139,81. Em relação ao valor aplicado o 

valor obtido corresponde à média de 1,79%. O Diretor apresentou também a planilha de 

investimentos do mês de fevereiro, cujas carteiras, com exceção de uma carteira, todas foram 

positivas, apresentando um rendimento líquido no mês de fevereiro de R$. 525.351,46. Desta 
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feita o rendimento positivo acumulado no exercício é de R$. 1.054.456,96, que descontados 

um rendimento desfavorável de R$. 1.965,69 obtém um rendimento líquido no exercício de 

R$. 1.052.491,27. As aplicações foram aprovadas. 4) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

PARA 2016; O Diretor Executivo apresentou aos Conselheiros uma planilha dispondo sobra 

a folha de pagamento individualizada e mensal dos órgãos que detém pessoal ativo e inativo, 

dispostas mês a mês, o qual apresenta um montante ano de R$. 69.843.938,99. Explicou aos 

Conselheiros que sobre este montante é calculo a taxa de 2% (dois por cento) para suprir as 

despesas administrativas do Instituto para o exercício de 2016, cujo calculo apresentou o valor 

de R$. 1.396.878,78. Explicou que este valor é para suprir as despesas de folhas de 

pagamentos dos ativos do Instituto, material de consumo, serviços, manutenções, encargos e 

demais serviços administrativos necessários à manutenção do Instituto no decorrer do 

exercício. Explicou que assim como em anos anteriores, a tendência é ter um gasto a menor 

que o valor limite autorizado, a fim de aumentar a reserva administrativa, com a finalidade de 

utilização desses reservas na construção da sede própria do Instituto. A planilha e o valor 

destinado para as despesas administrativas foram aprovadas pelos Conselheiros.  5) 

RECADASTRAMENTO DE ATIVOS E INATIVOS; O Diretor Executivo explicou aos 

senhores conselheiros que para chegar a um valor atuarial mais definido e realmente conhecer 

a individualidade de contribuição de cada servidor, faz-se necessário a realização de um 

recadastramento geral, incluindo ativos e inativos. Explicou que é de interesse do Instituto 

recadastrar principalmente os ativos, visto que, no calculo atuarial é conhecido apenas à vida 

contributiva dos mesmos dentro do Município. Questionados sobre a forma de execução e o 

tumulto que isto geraria no INSS com a debandada de servidores àquele órgão a fins de 

solicitar extrato do tempo de contribuição, o Diretor explicou que todos os trabalhos serão 

feitos em parceria com o Executivo, que baixará Decreto regulamentando as formas de 

execução e as obrigações e finalidades aos servidores que não contribuírem para tal feito. 

Explicou que o Decreto dará ao mesmo, poderes específicos para requerer junto ao INSS, 

extrato do tempo de contribuição dos servidores, que em parceria com aquele órgão tais 

informações serão repassadas sigilosamente ao Instituto, evitando assim o desgaste do 

servidor junto ao INSS. Questionado ainda do procedimento, o Diretor informou que será 

realizado processo licitatório e o recadastramento será feito por empresa especializada 

vencedora do certame. 6) Diversos. Entre os assuntos diversos destacamos: a) Sugestão para 

vídeo conferencia com Economista; foi solicitado pelo Cons. Wagner a possibilidade de 
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uma visita do Assessor Econômico do Instituto para proferir palestra aos Conselheiros, visto 

que são na maioria novos no Instituto e carecem de maiores informações para poder analisar 

as planilhas econômicos e de aplicação. O Diretor disse da possibilidade de estar fazendo uma 

vídeo conferência com o Economista, assim como se dispôs a entrar em contato com a 

Empresa de Assessoria para verificar uma forma de atendimento a tal solicitação do 

Conselheiro. Assim ficou acordado, e todos ficam na espera de uma confirmação de data para 

tal evento. b) PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO -  o Diretor 

explicou que esteve na AMM e solicitou a atualização do projeto existente, visto que o 

mesmo fora executado no exercício de 2015, para posterior encaminhamento ao Setor de 

Licitações do Município. Desta feita fica-se no aguardo de retorno dos projetos atualizados, 

para apresentação aos Conselheiros. 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. 

 


