
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO RPPS MUNICIPIO DE
VIÇOSA DO CEARÁ-CE

AOS 29 DIAS  DO MES DE MAIO DE 2015   NA SALA DE REUNIÃO DO VIÇOSA-PREV,
REALIZOU  A  92ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE
PREVIDÊNCIA,  REUNIRAM-SE  OS  MEMBROS  DO  CONSELHO,  DIRETORIA-
EXECUTIVA  DO  VIÇOSA-PREV   E  SERVIDORES  PARA  TRATAR  DE  ASSUNTOS
REFERENTES AO RPPS E DELIBERAREM SOBRE AS PAUTAS : 1) PRESTAÇÃO DE
CONTAS.3)  REMUNERAÇÃO  DOS  MÉDICOS  PERITOS  DO  VIÇOSA-PREV   A
presidente  Conselho, sra. Maria Antônia abriu os trabalhos, dando boas vindas , leu a
pauta da reunião e convidou para secretariar a reunião a conselheira Maria da  Assunção,
em  seguida  convidou  a  diretora  executiva  do  VIÇOSA-PREV  para  falar,  dando
continuidade  a  senhora  Maria  das  Graças  cumprimentou  a  todos  ,  representando  o
VIÇOSA-PREV   ,  deu continuidade a  reunião dando boas vindas aos participantes  e
destacando a Pauta ,prestou contas referente a abril no qual os extratos demonstram o
total  dos  recursos  previdenciários  totalizam  exatos  R$  38.634.845,05
constatando  um  superavit  financeiro  expressivo  ,  todos  aplicados  em  Fundos  de
investimentos conservadores, prosseguindo, destacou todos os dados da auditoria foram
atendidos,  estamos aguardando novos contatos para dirimir  dúvidas,  ou enviar  novos
documentos  caso  sejam solicitados,  que  fora  encaminhada  sua  conta  de  gestão.  De
acordo com o decreto municipal que alterou as disposições sobre o serviço de exame
médico pericial , o VIÇOSA-PREV poderá pagar sob a forma de horas extras, pois os
médicos teriam seus expedientes normais  e atenderiam as pericias de acordo com a
demanda da marcaçao de pericias,  trabalhando em carater  extraordinário  pagos com
recursos da taxa de administração, o que for exclusivo do atendimento as pericias dos
segurados do RPPS, portanto não sendo mais tres médicos e sim apenas dois,  pela
economicidade dos recursos públicos, assim o médico Sérgio Ricardo Florencio Lima,
contratado por licitação ficaria até o final do contrato em junho de 2015, não sendo mais
aditivado, assim perderá a eficácia do Ato em que ele compõe a Junta Médica Oficial,
pela perda do objeto do contrato finalizado .  Dando prosseguimento a presidente  colocou
em votação as  pautas e foram aprovadas por unanimidade. Sem mais a considerar,
encerro a presente Ata que depois de lida e aprovada assino com os demais membros.
Sala de reuniões do VIÇOSA-PREV, 29 de maio  de 2015.


