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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

30-05-2016 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às catorze horas, estiveram reunidos 

na sala de licitações da Secretaria Municipal de Administração, situada no Prédio da 

Prefeitura Municipal, na Avenida Brasil, n° 2.351-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 à pauta da reunião, 

qual seja: pauta: 1) Relatório de Gestão fiscal – quadrimestral; 2) Balancete do mês de 

abril de 2016; 3) aplicações financeiras; 4) Diversos.  Ante a apresentação da pauta pela 

Presidente do Conselho, passou-se a discussão da primeira pauta: 1) RELATÓRIO DE 

GESTÃO FISCAL – 1º QUADRIMESTRE DE 2016: em consonância com os artigos 54 e 

55 da LRF, foi apresentado pela Cons. Mara o relatório constando dos seguintes: mapa de 

receita corrente líquida(RCL) do Município que apresentou uma RCL nos últimos doze meses 

de R$. 199.477.537,86.  Assim os gastos com pessoal do Serraprev apresentaram as seguintes 

alíquotas: despesa líquida com pessoal ativo do Serraprev: 0,02%; despesas com inativos e 

pensionistas: 0,65%, sendo que o limite legal para essas despesas são de 12,00%. O Serraprev 

não possui dívida consolidada, não prestou garantias ou contragarantias e tão pouco realizou 

operações de crédito no período. O demonstrativo das disponibilidades de caixa apresentou 

uma suficiência líquida de R$. 38.398.522,16. O Instituto não possui restos a pagar de 

exercícios anteriores. Trouxe ainda o RGF o demonstrativo de créditos a receber, valores estes 

advindos da lei municipal 3.732/2011, alterada pela lei nº. 3.798/2012 dispondo de 

autorização para que o Município faça a devolução de valores patrimoniais oriundos do ativo 

financeiro do antigo RPPS-FAPEN, cujo saldo do crédito em abril é de R$. 13.555.199,65. 

Constitui ainda créditos valores apurados pelo Ministério da Previdência cujo saldo em abril é 

de R$. 395.417,75 e também créditos resultantes de auditoria pelo MPS, com o saldo de R$. 
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71.272,81. Foram ainda apresentados os quadros de receita realizada no exercício, despesas 

administrativa no exercício, despesas previdenciárias, despesas totais, benefícios concedidos e 

andamentos, meta atuarial de investimentos, assim como portfólio e composição da carteira 

de investimentos. Verificados os índices e as metas alcançados. O RELATÓRIO DE 

GESTÃO FISCAL 01/2016, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 2) BALANCETE 

DE ABRIL DE 2016: A Presidente Mara fez uma explicação geral das receitas e despesas do 

Instituto do balancete do mês em análise 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 dos meses de abril passaram a ser de R$. 43.657.427,40, sendo o valor de R$. 

208.432,24 em contas movimentos e o valor de R$. 43.448.995,16 em contas aplicações.  O 

Conselheiro José Osório solicitou maiores explicações sobre o total arrecadado e gasto 

mensal, o que novamente demonstrado pela Conselheira Mara.  A Conselheira Joanete de qual 

conta era subsidiado as despesas administrativas, o qual explicado a origem e os recursos de 

tais despesas.  O Balancete de ABRIL foi APROVADO POR UNANIMIDADE pelos 

Conselheiros presentes. 3) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE ABRIL/2016: 

Analisando as aplicações financeiras do período em estudo,  através de planilhas apresentada 

pelo Diretor Executivo, verifica-se que no mês de abril as rendas auferiram um resultado 

positivo de R$. 689.142,24 e um resultado insatisfatório de R$. 2.444,53, resultando numa 

aplicação líquida de R$. 687.142,24.  Explicou o Diretor Executivo que as rendas de 

aplicações no exercício estão satisfatórias e já somam a casa de R$. 2.110.357,41 o que 

contribui muito para o alcance da meta financeira atuarial do exercício.  AS APLICAÇÕES 

FORAM APROVADAS. 4) Diversos. Entre os assuntos diversos destacamos: a) O censo dos 

servidores foi realização do certame Licitatório, cuja empresa vencedora da licitação foi a 

Agenda Assessoria com o valor unitário de R$. 48,50. Assim logo contratado será dado início 

ao serviço censitário; b) O Conselheiro JOSÉ OSORIO ROSA, solicitou afastamento 

temporário em face do pleito eleitoral que se aproxima, e que o mesmo tem pretensões de 

concorrer a cargo eletivo. Assim, enquanto durar o período eleitoral o mesmo será 

representado pela Conselheira Suplente Roseli Gomes de Assis Santos com direito a voz e 

voto nas reuniões. Tal substituição foi à indicada por ser a única Conselheira Suplente 

presente à reunião e acordar com os dispositivos. 
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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. 

 


