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Banco                                    Valor                    %Carteira

BB                                 R$ 66.158.990,88          62,83

Caixa                            R$ 20.941.498,02          19,89

Banco do Nordeste    R$  18.197.817,24          17,28

     Patrimônio Liquido 

GASTO/MÊS              MAI                   JUN                 BIMESTRE


Diretoria

Aposentadoria

R$ 13.650,00     R$ 13.697,04     R$ 27.300,00

         R$ 171.973,89   R$ 171.973,89  R$ 343.947,78

R$ 32.359,87      R$ 55.811,37     R$ 88.171,24

    R$ 217.983,76  R$ 241.435,26 R$ 459.419,02

Pensão

TOTAL

O Viçosa-Prev injetou na economia viçosense , nos meses de maio  

e junho do ano de 2020, a quantia de R$ 459.419,02 ( quatrocentos 

e trinta e seis mil, quatorze reais e cinquenta e seis centavos), 

através dos pagamentos a servidores ativos e inativos, na forma 

a seguir  relacionada :






Injeção de recursos na economia   viçosense.


Resultado Atuarial

De acordo com o Cálculos da Provisões Matemáticas em 
Junho de 2020 o Viçosa-Prev, registrou superávit atuarial 
no valor de R$ 19.148.362,16. 

Novas alíquotas de contribuição previdenciária 
para servidores do Município de Viçosa do Ceará 
entram em vigor 

Os servidores públicos do Município de Viçosa do 
Ceará,  – ativos e inativos – têm novas alíquotas de 
contribuição previdenciária. A alteração foi trazida 
pela Lei Municipal nº 741/2020, publicada em 17 de 
março, no Diário Oficial do Município(DOM).

As novas alíquotas passaram a vigorar em 16 de 
junho de 2020, conforme a tabela abaixo: 

       ALÍQUOTA              FATO GERADOR
                     

                      14%               

                       14%          

                         2%         Cota Suplementar Patronal conforme a

tabela definida no cálculo atuarial 

Cota Patronal, incidentes sobre a totalidade

de remuneração de contribuição do servidor

 ativo


Cota Servidor, incidentes sobre a totalidade 

de remuneração de contribuição do servidor

ativo e inativo, este último desde que 

receba proventos de aposentadoria superior

ao teto de benefício previdenciário 

definido no Regime Geral da Previdência

Social.


O Município de Viçosa do Ceará, através do Viçosa-Prev, obteve 

mais uma vez de forma administrativa a renovação do seu  
Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP emitido em 
21.05.2020 com validade até 17.11.2020, comprovando a 
regularidade previdenciária do município em relação a todos os 
critérios exigidos pela Secretaria da Previdência Social. 

	O CRP é um dos documentos mais importante na gestão do 
RPPS pois é o documento institucional fornecido pelo Governo 
Federal via Secretaria da Previdência Social, o qual atesta que o 
Viçosa-Prev atende todos os critérios e exigências estabelecidos 
na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e Decreto nº 
3.788/2001, cumprindo normas de boa gestão de forma a 
assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos 
segurados do Regime Próprio de Previdência Social. 

	Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da 
união deverão observar, previamente, a regularidade dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios quanto ao seu 
Regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos: 

    • Realização de transferências voluntárias de recursos pela 
união;

    • Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem 
como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em 
geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta 
da união;

    • Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por 
instituições financeiras federais;

	O Certificado é emitido em nome do Ente Federativo e válido 
para todos os órgãos e entidades do Município.

VIÇOSA DO CEARÁ TEM CERTIFICADO DE REGULARIDADE

 PREVIDENCIÁRIA RENOVADO JUNTO À SECRETARIA DE 


PREVIDÊNCIA SOCIAL

                    

O VIÇOSA-PREV fecha o terceiro bimestre de 2020, com 


um saldo de:  R$ 105.298.306,14 em sua Carteira 

de Investimentos. 
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