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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA 

05-09-2016 

MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ 

DA SERRA /MT  

SERRAPREV 

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às nove horas, estiveram reunidos na sala 

da Mulher, 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. Presentes 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) balancete do mês de julho de 2016; 2) aplicações financeiras; 3) diversos. Apresentada a pauta, 

inicia-se a discussão do primeiro assunto: 1) balancete do mês de julho de 2016 - A Presidente Mara 

fez uma explicação geral das receitas e despesas do Instituto do balancete do mês de julho 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 do mês de julho passaram a ser de R$. 47.758.576,42, sendo o 

valor de R$. 170.140,98 em contas movimentos e o valor de R$. 47.588.435,44 em contas aplicações.  

Observa-se que houve nos sete meses financeiros um acréscimo de R$. 9.314.818,40 o que permite 

atingir a meta atuarial para o exercício. Tal elevação deve-se também que o mercado financeiro vem 

respondendo considerável, e as aplicações estão rendendo positivamente. O Conselheiro Sampaio 

indagou sobre o montante em contas movimentos, o que foi devidamente explanado pelo Diretor, visto 

que são recursos em trânsito na conta, seja por depósitos ou por movimentação contábil no fechamento 

do mês por consignações e descontos em folhas, mas que todos os recursos são aplicados, ou pagos 

aos seus credores contábeis.  O Balancete de julho foi APROVADO POR UNANIMIDADE pelos 

Conselheiros presentes. 2) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MÊS DE JULHO/2016: 

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

Diretor Executivo, verifica-se que no mês de julho as rendas auferiram um resultado positivo de R$. 

635.425,46 e um resultado insatisfatório de R$. 366,62, resultando numa aplicação líquida de R$. 

635.058,84.  Explicou o Diretor Executivo que as rendas de aplicações no exercício estão satisfatórias 

e já somam a casa de R$. 3.487.451,76 o que contribui muito para o alcance da meta financeira 

atuarial do exercício.  No Tocante às carteiras, verificou-se que o momento é para manter as carteiras 

de investimentos estáveis, não havendo necessidade de mudanças de valores entre fundos. AS 
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APLICAÇÕES FORAM APROVADAS. 3) Diversos. Entre os assuntos diversos o diretor expôs que: 

a) censo dos servidores: já está na fase de homologação, visto que falta menos de 50 servidores para se 

cadastrarem. b) Construção da sede; a Licitação para abertura da licitação será no dia 16 de setembro a 

partir das 8 horas, na sala de licitações da Secretaria Municipal de Administração. c) dia de reunião: 

ficou acordado entre os membros presentes que a reunião do Serraprev  será todas as segundas feiras 

da ultima semana do mês. Assim a próxima reunião já ficou agendada para o dia 26 de setembro 

do corrente ano. d) O Diretor Executivo dispôs que os Membros do Comin, fizeram a prova Anbima 

–CPA 10 e CGRPPS, sendo que o Comitê agora possui quatro membros certificados, bem como o 

Direto Executivo que além da certificação CPA 10 agora também é certificado CGRPPS. 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. 

 


