
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP
Aos 28(vinte e oito)dias do mês de fevereiro do ano de 2019(dois mil e dezenove), às 14:00 horas
na sala de reunião do Viçosa-Prev,  aconteceu a 137º reunião ordinária do Conselho Municipal de
Previdência- CMP, realizada entre os membros do Conselho, da Diretoria Executiva do Viçosa-
Prev e de servidores presentes, para tratarem de assuntos de interesse do RPPS do Município de
Viçosa do Ceará sendo deliberado sobre a pauta da reunião os seguintes assuntos: 1) Renovação
de contrato da Empresa 3IT Consultoria Ltda; 2) Contabilização da taxa de administração para o
exercício de 2019; 3) Contabilização e devolução dos rendimentos obtidos no ano de 2018, na
conta  24230-6  da  taxa  de  administração;  4)Recebimento  da  compensação  previdenciária
realizado pelo INSS referente a repasse de benefícios de aposentadorias; 5) Inclusão em folha de
pagamento  de  pensão  por  morte  do  servidor  público  municipal  Francisco  das  Chagas  do
Nascimento em favor de Luzia Silva dos Santos; 6) Requisições de aposentadorias efetuadas em
fevereiro; 7) Pagamentos das folhas previdenciárias, da Diretoria e dos Contratos; 8) Efetuação de
aplicações e resgates em fundos de investimentos e 9) Participação de membros da Diretoria e do
Comitê de Investimentos do Viçosa-Prev em evento realizados em Fortaleza-Ce. A Presidente do
Conselho Municipal de Previdência, Sra. Rosa Ramos dos Santos abriu os trabalhos da reunião
dando boas vidas a todos os presentes e em seguida pediu para o Diretor do Viçosa-Prev Sr. José
Elias Silva de Oliveira se pronunciar e detalhar a pauta a ser apreciada na reunião. O Diretor do
Viçosa-Prev iniciou dizendo que foi  feita a renovação de contrato por aditivo da Empresa 3IT
Consultória  Ltda de assessoria e locação de software com vencimento para 27.09.2019 no valor
mensal de R$ 1.000,00(hum mil reais). Foi efetuada a contabilização da taxa de administração
para o exercício de 2019 no valor de R$ 873.227,41 (oitocentos e sessenta e três mil duzentos e
vinte  e sete reais e quarenta e um centavos), através de transferência  da conta nº 24.220-9  para
a conta nº24.230-6. Que foi feita a transferência dos rendimentos da conta nº 24.230-6 da taxa de
administração  para  a  conta  nº  24.220-9  referente  a  rendimentos  de  aplicações  financeiras
auferidos no exercício de 2018, no valor de R$119.781,19 (cento e dezenove mil setecentos e
oitenta e um reais e dezenove centavos).Que foi creditado na conta nº 24.210-1 da compensação
previdenciária, o valor de R$ 505.977,11(quinhentos e cinco mil novecentos e setenta e sete reais
e onze centavos) feito pelo INSS- Instituto Nacional do Seguro Social, do fluxo de compensação
previdenciária de benefícios de aposentadorias concedidas pelo Viçosa-Prev. Que foi incluindo na
folha  de  pagamento  do  Viçosa-Prev  o  benefício  de  pensão  por  morte  do  ex-servidor  público
municipal Francisco das Chagas do Nascimento falecido dia 23/10/2017, em favor de Luzia Siva
dos Santos, viúva, concedida em outubro de 2017 e homologada pelo TCE – Tribunal de Contas
do Estado do Ceará conforme acórdão nº002 de 07.01.2019. Que foram requeridas neste mês, as
aposentadorias das servidoras municipais Miriam da Rocha Carneiro, Maria Idilvana da Silva de
Sousa, Lúcia Sousa de Morais Siqueira e Maria Assunção Cardoso Silva, todas por tempo de
contribuição no cargo de professora.  Que foi  feito  no dia  25.02.2019 o crédito das folhas de
pagamento, previdenciárias e da Diretoria do Viçosa-Prev e no dia 28.02.2019 o pagamento dos
contratos de assessorias. Que foram feitas as aplicações financeiras em 01.02.2019 nos fundos
de investimentos BB PREVID RF LP ALOCAÇÃO ATIVA no valor de R$ 605.729,15(seiscentos e
cinco mil, setecentos e vinte nove reais e quinze centavos) referentes a recursos da compensação
previdenciária e BB PREVID RF LP IRF-M1 no valor de R$ 873.466,22(oitocentos e setenta e três
mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), referente ao valor da taxa de
administração para o exercício de 2019 no dia 07.02.2019.Que foram feitos os seguintes resgates
em fundos de investimentos:  BB PREVID RF LP IRF-M1 no valor  de R$ 119.781,19(cento  e
dezenove mil, setecentos e oitenta e um reais e dezenove centavos) em 06.02.2019, referente aos
rendimentos do ano de 2018 da conta nº 24.230-6; BB PREVID RF LP IRF-M1, no valor de R$
753.466,22(setecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte dois
centavos), em 06.02.2019, da conta nº 24.220-9 referente a valor para a taxa de administração;
BB PREVID RF LP IRF-M1 no valor de R$ 297.067.84(duzentos e noventa e sete mil, sessenta e
sete reais e oitenta e quatro centavos) em 25.02.2019 da conta nº 24.220-9 para pagamento das
folhas  previdenciárias  do  mês  de  fevereiro;  BB  PREVID  RF  LP  IRF-  M1  no  valor  de  R$
27.134,90(vinte e sete mil, cento e trinta e quatro reais e noventa centavos) em 25.02 2019 da
conta nº 24.230-6 para o pagamento da folha da Diretoria do mês de fevereiro e BB PREVID RF



LP IRF-M1 no valor de R$ 14.675,80(quatorze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta
centavos) em 25.02.2019 da conta nº24.230-6 para pagamento dos contratos e assessorias. Por
fim disse da participação dos membros da Diretoria do Viçosa-Prev, José Elias Silva de Oliveira e
Carlos Eduardo Costa Alves em evento realizado em Fortaleza dia 31.01.2019 pela Empresa
LEMA  Assessoria de Investimentos sobre o tema “mercado financeiro e investimentos” e,  no
mesmo dia participou também em Fortaleza do exame de certificação CPA10 no instituto MIX de
Profissões, Antonio Carlos Rocha Lima membro do Comitê de Investimentos do Viçosa-Prev. A
seguir  a  Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Previdência  colocou  a  pauta  apresentada  em
votação,  sendo  todos  os  assuntos  apresentados,  aprovados  por  unanimidade.  Nada  mais
havendo a tratar, eu Antonio Carlos Rocha de Lima, secretário “ad hoc”  encerro a presente ata,
que depois de lida e aprovada, assino com os demais membros. Sala de reuniões do Viçosa-Prev
em 28 de fevereiro de 2019.  


