
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO
CEARÁ  -  VIÇOSA-PREV

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP

Aos 31 (trinta) dias do mês de agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 16:30 horas, na sala de
reuniões do Viçosa-Prev, aconteceu a 155ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Previdência
–  CMP,  realizada  entre  os  membros  do  Conselho Municipal  de  Previdência  e  da  Diretoria  do
Viçosa-Prev para tratarem de assuntos  de interesse do RPPS – Regime Próprio de Previdência
Social do Município de Viçosa do Ceará, sendo deliberado sobre a pauta os seguintes assuntos da
reunião:  1.  Encaminhado ofício  à  Prefeitura  Municipal  de  Tianguá CE.,  solicitando repasse  de
diferença  de  contribuição  previdenciária  de  servidora  cedida;  2.  Encaminhado  memorando  à
Secretaria  Municipal de Saúde do Município de Viçosa do Ceará informando o quantitativo de
perícias  médicas  realizadas  em  julho  2020;  Encaminhado  memorando  à  Secretaria  de
Administração  Geral  do  Município  informando  os  benefícios  concedidos  até  18.08.2020;  3.
Incluído em Folha de Pagamento pensão por morte do ex-servidor Antonio Aírton Vieira Oliveira
em favor da menor Kelly Raiane Alves Oliveira; 4. Encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado
do Ceará-TCE, processos de aposentadorias dos servidores públicos municipais Raimundo Nonato
de Sá, Hilda Castelo Branco Daniel, Virgínia Araújo Brandão Thomaz dos Santos e Antônia Maria
Soares Rodrigues; 5. Apreciado o Relatório de Prestação de Contas referente a julho de 2020; 6.
Apresentação do Resultado do cálculo das Provisões Matemáticas atuariais de julho de 2020; 7.
Efetuado o pagamento dos benefícios  previdenciários,  da folha da Diretoria e dos contratos do
Viçosa-Prev  do mês  de  agosto  de  2020;  8.  Renovação  de  Contratos  de  Assessorias  através  de
Aditivos; e, 9. Aplicações e Resgates feitos na Carteira de Investimento do Viçosa-Prev em fundos
de investimento do mercado financeiro. A Presidente do Conselho Municipal de Previdência, Sra.
Rosa Ramos dos Santos abriu os trabalhos da reunião dando boas vindas a todos os presentes e em
seguida pediu para o Diretor Executivo do Viçosa Prev, Sr. José Elias Silva de Oliveira detalhar a
pauta a ser apreciada e votada na reunião. O Diretor do Viçosa-Prev iniciou suas palavras dizendo
que foi encaminhado em 12.08.2020 ofício nº 078/2020 à Prefeitura Municipal de Tianguá CE,
solicitando o repasse de diferença da contribuição previdenciária no período de dezembro de 2019 a
julho de 2020 da servidora pública municipal Eulucy Fontenele de Aguiar, cedida a essa prefeitura;
Que foi encaminhado memorando em 06.08.2020, à Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Viçosa do Ceará, informando o quantitativo de perícias realizadas pela médica perita Dra. Helena de
Freitas Dias no período de 01.07.2020 a 31.07.2020 e, encaminhado memorando em 18.08.2020 à
Secretaria de Administração Geral do Município de Viçosa do Ceará com a relação de todos os
benefícios de auxílio-doença e salário-maternidade concedidos ou prorrogados até 18.08.2020; Que
foi feita a inclusão em folha de pagamento neste mês de agosto, do benefício de Pensão por Morte
do ex-servidor público municipal Antonio Aírton Vieira Oliveira, falecido em 30.05.2019, em favor
da menor Kelly Raiane Alves Oliveira, representada por sua genitora Cristiane Alves, requerido em
10.06.2019, concedido através do Decreto Municipal  nº 139 de 01.07.2019 e homologado pelo
Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE; Que foi encaminhados ao Tribunal de Contas do
Estado do Ceará-TCE, para apreciação e homologação, o processo de aposentadoria do servidor
público municipal  Raimundo Nonato de Sá ocupante do cargo de vigia,  por idade e  tempo de
contribuição e os processos das servidoras públicas municipais professoras Hilda Castelo Branco
Daniel, Virgínia Araújo Brandão Thomaz dos Santos e Antonia Maria Soares Rodrigues, por tempo
de contribuição. Dando continuidade o mesmo apresentou aos conselheiros o Relatório de Prestação
de  Contas  do  Viçosa-Prev  referente  a  julho  de  2020,  composto  pelos  itens:  Posição  dos
investimento  em  31.07.2020;  Receitas  e  despesas  orçamentárias  de  01.01.2020  a  31.07.2020;
Quantidade de aposentadorias e pensões em 31.07.2020; Origem de aplicações de recursos e saldo
das  contas  bancárias  em 31.07.2020;  Apresentou também o resultado do cálculo  das  provisões



matemáticas de julho de 2020, realizado pelo Empresa Arima Consultoria Atuarial o Viçosa Prev o
qual está superavitário no total  de R$ 20.592.657,15, ressaltando que este é o resultado de um
trabalho incansável da atual gestão na busca do equilíbrio financeiro e atuarial; Que foi efetuado em
24.08.2020 o pagamento das folhas dos benefícios previdenciários do Viçosa-Prev no valor de R$:
221.194,26 e da folha da Diretoria do Viçosa-Prev no valor de R$ 14.677,40 e no dia 31.08.2020 o
pagamento dos contratos de assessorias administrativas e de locação de softwares do Viçosa-Prev,
todos do mês de agosto de 2020; Que foi efetuado também, o pagamento das faturas do consumo
mensal de telefonia,  valor R$ 92,53, água R$ 133,95, energia elétrica R$ 530,19 e material  de
expediente e limpeza no valor de R$ 2.620,86; Que atualmente o Viçosa-Prev recebe do INSS –
Instituto Nacional do Seguro Social referente ao fluxo de Compensação Previdenciária o total de 80
benefícios, totalizando mensalmente o valor de R$ 57.337,50.  Que foram renovados os contratos
através  de  aditivos  com  as  empresas:  Matias  e  Leitão,  Consultores  Associados  LTDA,  em
29/08/2020; Arima Consultoria Atuarial, Financeira e Mercadológica LTDA, em 28/08/2020 e Maia
& Maia Advogados Associados, em 28/08/2020. Em seguida o Diretor do Viçosa-Prev detalhou
todas as Aplicações e os Resgates feitos na Carteira de Investimentos do Viçosa-Prev em fundos de
investimento do Mercado Financeiro no mês de agosto 2020: Aplicações: 1. BB IDKA 2 TÍTULOS
PÚBLICOS  FIC  RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,  dia  18.08.2020,  valor  R$  1.066.846,63,
referente  a  contribuição  previdenciária  do mês  de  julho  de  2020;  e  2.  BB IDKA 2 TÍTULOS
PÚBLICOS  FIC  RENDA  FIXA  PREVIDENCIÁRIO,  dia  18.08.2020,  valor  R$  57.350,95,
referente ao crédito feito neste mês pelo INSS da Compensação Previdenciária.  Resgates: 1. BB
IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, dia 24.08.2020, valor R$
14.677,40, referente ao pagamento da folha da Diretoria do Viçosa-Prev, mês de agosto de 2020; 2.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,  dia  24.08.2020,
valor R$ 221.194,26, referente ao pagamento das folhas dos benefícios previdenciários do Viçosa-
Prev,  mês  de  agosto  de  2020;  e  3.  BB  IRF-M  1  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO, dia 31.08.2020, valor R$ 16.718,53, referente ao pagamento dos contratos e
assessorias do mês de agosto de 2020, faturas de telefonia, água, energia elétrica e de compra de
material de expediente e limpeza. Ao final informou que o Viçosa-Prev obteve no mês de julho o
montante de R$ 107.956.429,96 em sua Carteira de Investimentos, sendo 92,02% aplicado em renda
fixa e 7,98% aplicado em renda variável, distribuídos entre os seguintes bancos: 1. Banco do Brasil
S.A. Agência de Viçosa do Ceará, valor R$: 67.668.615,10, equivalente a 62,68% da carteira; 2.
Caixa Econômica Federal, Agência de Tianguá-CE., valor R$ 21.441.813,81, equivalente a 19,86%
da  carteira;  e  Banco  do  Nordeste  do  Brasil  S.A.  Agência  de  Viçosa  do  Ceará,  valor  R$
18.846.001,05, equivalente a 17,46% da carteira. A seguir a Presidente do Conselho Municipal de
Previdência,  colocou  a  pauta  apresentada  em  votação,  sendo  todos  os  assuntos  apresentados,
discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu Antônio Carlos
Rocha Lima, secretário “ad hoc” encerro a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais
membros presentes. Sala de reuniões do Viçosa Prev, em 31 de agosto de 2020. A presente ata é
cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio. 


