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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

08-06-2016 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às nove 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 a pauta da reunião, qual seja: pauta:  1) CALCULO ATUARIAL 

DE 2016. 2) alterações na lei complementar 153/2011 relativo às pensões, as 

quais tiveram a seguinte deliberação: 1) Cálculo atuarial 2016: Diretor 

Executivo discorreu que a Agenda Assessoria encaminhou a minuta do calculo 

atuarial para 2016. Isto posto passou para a Conselheira Maria Dalva para fazer 

a explanação dos relatórios por anexos, demonstrativos e planilhas. Ao final 

após analisar a quantidade de servidores, valor da folha, características de 

quantitativos de cada servidor disposta no relatório, o mesmo apresentou a 

alíquota final de 28,45%, sendo 11% dos servidores, 17,45% cota patronal e 

custo especial por parte do empregador. Em comparação com a alíquota atual 

observa-se que houve aumento de 0,84%, ou seja, passou de 16,61% em 2015 

para 17,45% em 2016. O relatório trouxe também a planilha de fluxo de receita 

e despesa, ou seja, caixa ao final de 2016, que deverá ser de R$. 50.130.092,92. 
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O Diretor explicou que se as rendas mensais de aplicação de capital continuar 

com o valor médio dos últimos meses, essa meta financeira será atingida. Foi 

apresentado ainda duas planilhas comparativas demonstrando a evolução de 

números de servidores desde a entrada em vigor do Instituto, o qual demonstra 

um decréscimo muito grande em relação aos servidores professores, conforme 

demonstrado: 

 

Muito embora tenha havido o ingresso de diversos servidores (normais) em 

demais secretarias, principalmente na Secretaria de Saúde, estes não suprem a 

folha de pagamento dos professores, em face do diferencial de ganhos das 

classes de funcionalismo e da tabela de evolução dos profissionais de educação. 

Os demais servidores evoluíram nos seguintes números: 
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A Conselheira Joanete e Conselheiro Wagner sugeriram que fosse feito um 

documento demonstrativo ao Chefe do executivo e Secretaria Municipal de 

Administração, o qual o Diretor Executivo, dispôs que tinha uma reunião 

agendada nesta mesma data às dezesseis horas com os mesmos, onde iria tratar 

de tal assunto além de apresentar o projeto de lei em análise. O relatório foi 

aprovado por unanimidade e ratificado por Resolução do Comprev. 2) Projeto 

de Lei:  O modelo de projeto de lei foi lido pela Conselheira Joanete e as 

dúvidas foram sanadas pelo Diretor Executivo. O modelo de Projeto dispões de 

dois temas quais sejam: a) alteração na alíquota atuarial conforme acima 

discutidos e b) alterações na lei complementar 153/2011 no tocante à parte que 

dispõe das pensões, visando atender à legislação atual do RGPS e demais 

disposições atinentes a tal matéria. O modelo de projeto de lei foi aprovado e 

deverá ser encaminhado ao legislativo, depois das formalidades legais, com 
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entrada prevista para vigor da nova alíquota para o primeiro dia do mês 

subsequente ao da publicação da lei. Ficou o encargo de elaborar o 

demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro ao Diretor Executivo e 

Conselheira Mara. 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. 

  


