
diretoria.vicosaprev@hotmail.com

Banco                                    Valor                    %Carteira

     Patrimônio Liquido 

GASTO/MÊS              JUL                     AGO             1ª Parc. 13º           BIMESTRE


Diretoria

Aposentadoria

R$ 13.650,00     R$ 13.650,00     R$ 6.765,31         R$ 34.065,31                   

         R$ 170.928,89   R$ 170.928,89   R$ 85.899,71       R$ 427.757,49

R$ 33.404,87      R$ 50.265,37     R$ 16.702,41       R$ 100.372,65

    R$ 217.983,76  R$ 234.844,26 R$ 109.367,43      R$ 562.195,45

Pensão

TOTAL

O Viçosa-Prev injetou na economia viçosense , nos meses de julho  e agosto do 
ano de 2020, a quantia de R$ 562.195,45 ( quinhentos e sessenta e dois mil, cento 
e noventa e cinco reais e quarenta 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 
Agosot de 2020 o Viçosa-Prev, registrou superávit atuarial 
no valor de R$ 19.847.334,07. 

Quantidade de Aposentadorias e Pensões 
em 31/08/2020


Sede do Viçosa-Prev passa por serviço de desinfecção

Banco do Nordeste    R$ 18.575.121,8          17,13

                    

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


um saldo de:  R$ 108.426.821,97 em sua Carteira 

de Investimentos. 

BB                                 R$ 68.563.450,05          63,23

Caixa                            R$ 21.288.250,03          19,63

Por ser um local de atendimentos 
ao público e como medida de 
prevenção à saúde e segurança 
dos servidores, bem como a 
redução dos riscos inerentes ao 
ambiente de trabalho, no último 
dia 21 de julho de 2020, o Prédio 
Sede do Viçosa-Prev passou por 
serviços de desinfecção como 
medida de combate ao Novo 
Coronavírus. O serviço foi 
realizado por uma equipe de 
Agentes de Endemias do 
município, a pedido da Diretoria 
Executiva do Viçosa-Prev.

O Diretor José Elias, ressalta a 
importância desse procedimentos, 
pois segundo ele, apesar de o 
atendimento ao público 
permanecer suspenso desde o 
início de abril do corrente ano, 
existem exceções em relação a 
algumas atividades consideradas 
essenciais como é o caso do 
Serviço de Perícia Médica que são 
realizadas no prédio. Ele ressalta 
que estão sendo tomados todos 
os cuidados recomendados pelos 
órgãos de saúde no combate ao 
Novo Coronavírus.Serviço de perícia médica

Agente de Endemias faz desinfecção 
do prédio
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