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

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA-CMP

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 15:30 horas, na sala
de  reuniões  do  Viçosa-Prev,  aconteceu  a  156ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Municipal  de
Previdência  –  CMP,  realizada  entre  os  membros  do  Conselho  Municipal  de  Previdência  e  da
Diretoria  do  Viçosa-Prev  para  tratar  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.  Encaminhados  memorandos  às  Secretarias  de  Saúde  do  Município  e
Secretaria de Administração Geral sobre as perícias médicas e a relação de benefícios de servidores
respectivamente; 2. Encaminhado ofício à Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza -
URBFOR;  3.  Encaminhado  ofício  à  Construtora  Lázio  Eireli  solicitando  Certidão  Negativa  de
Débito; 4. Renovação de Contrato da Empresa Fontenele Contabilidade EIRELLI; 5. Apreciado
Relatório  de  Prestação  de  Contas  referente  a  agosto  de  2020;  6.  Resultado  das  provisões
matemáticas de agosto de 2020; 7. Pagamento das folhas dos benefícios previdenciários, da folha da
Diretoria e dos Contratos e Assessorias; 8. Pagamento da anuidade de 2020 da Associação Nacional
de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios-ANEPREM; e 9.  Aplicações e Resgates
feitos  na  Carteira  de  Investimento  do  Viçosa-Prev  em  fundos  de  investimentos  no  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 se pronunciar e detalhar a pauta a ser
apreciada e votada. O Diretor do Viçosa-Prev iniciou suas palavras dizendo que foi encaminhado
em 09.09.2020 memorando à Secretaria 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
03.08.20 a 31.08.2020  e no dia 16.09.2020 memorando à Secretaria de Administração Geral do
Município de Viçosa do Ceará com a relação de todos os beneficiários de Auxílio Doença e Salário
Maternidade concedidos ou prorrogados até aquela data; Que foi enviado em 16.09.2020 o Ofício nº
093/2020 à Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza-URBFOR, autorizando adesão à ata
de registro de preço Nº 01/2019-RPPV/SRP, que tem como órgão gerenciador o Viçosa-Prev; Que
foi encaminhado no dia 24.09.2020, ofício à Construtora Lázio EIRELI reiterando solicitação da
Certidão Negativa de Débitos previdenciários – CND para fins de averbação do prédio sede do
Viçosa-Prev. Que foi renovado no dia 29.09.2020 por aditivo, o contrato com a Empresa Fontenele
Contabilidade  EIRELLI  prestadora  de  assessoria  contábil  ao  Viçosa-Prev.  Que  foi  apreciado  o
relatório  de  prestação  de  contas  do  Viçosa-Prev  referente  a  agosto  de  2020  composto  pelos
seguintes itens: Posição dos investimentos em 31.08.2020; Receitas e despesas orçamentárias de
01.01.2020 a 31.08.2020; Quantidade de aposentadorias e pensões em 31.08.2020; e Origem de
aplicações de recursos e saldo das contas bancárias em 31.08.2020. Apresentado o resultado do
cálculo das Provisões Matemáticas realizada pela Empresa ARIMA Consultoria Atuarial, posição
agosto  de  2020,  no  qual  o  Viçosa-Prev  apresenta  resultado  atuarial  superavitário  de  R$
19.847.334,07 resultado perseguido pela atual gestão na busca do equilíbrio financeiro e atuarial.
Que foi efetuado em 24.09.2020 o pagamento das folhas dos benefícios previdenciários do Viçosa-
Prev no valor de R$ 205.378,76 e da Diretoria do Viçosa-Prev no valor de R$ 14.677,40 e no dia
30.09.2020 o pagamento dos contratos e assessorias no valor de R$ 14.108,93, todos os pagamentos
referentes ao mês de setembro de 2020. Efetuados também em 30.09.2020, os pagamentos da conta
de telefonia no valor de R$ 92,14; da fatura de água da CAGECE no valor de R$ 144,54 e da fatura
de energia elétrica no valor de R$ 531,25. Efetuado o pagamento da anuidade de 2020 à Associação



Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios-ANEPREM, à qual o Viçosa-Prev
é filiado. As Aplicações e os Resgates feitos na Carteira de Investimentos do Viçosa Prev em fundos
de investimento do Mercado Financeiro.  Aplicação feita em fundo de investimento no mês de
setembro de 2020: BB IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,
aplicado dia 09.09.2020, valor R$ 1.125.808,47, referente a arrecadação previdenciárias do mês de
agosto de 2020. Resgates feitos em fundos de investimento no mês de setembro de 2020: 1. BB
IRF-M  1  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA  FIXA  PREVIDENCIÁRIO,  resgatado  dia
23.09.2020,  valor  R$ 840,00,  para pagamento  da anuidade de 2020 da  ANEPREM Associação
Nacional  de  Entidades  de  Previdência  dos  Estados  e  Municípios;  2.  BB  IRF-M  1  TÍTULOS
PÚBLICOS  FIC  RENDA  FIXA  PREVIDENCIÁRIO,  resgatado  dia  24.09.2020,  valor  R$
14.677,40, para pagamento da folha da Diretoria do Viçosa-Prev, referente ao mês de setembro de
2020; 3. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado
dia 24.09.20, valor R$ 205.378,76, para pagamento das folhas dos benefícios previdenciários do
Viçosa-Prev, referente ao mês de setembro de 2020; e 4. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 30.09.20, valor R$ 14.108,93, para pagamento
dos contratos e assessorias do Viçosa-Prev, referente ao mês de setembro de 2020. O Viçosa-Prev
fechou  o  mês  de  agosto  de  2020  com  o  valor  de  R$  108.426.821,97  em sua  Carteira  de
Investimentos,  sendo  92,13% aplicado  em Renda  Fixa  e  7,87% aplicado  em Renda  Variável,
distribuído nos Bancos da seguinte forma: R$ 68.563.450,05 aplicados no Banco do Brasil S.A.
Gestão de Recursos DTVM, representando 63,23% da carteira;  R$ 21.288.250,03, aplicados na
Caixa  Econômica  Federal  representando  16,93% da  carteira;  e  R$  18.575.121,89 aplicados  no
Banco do Nordeste do Brasil S.A. representando 17,13% da carteira. As aplicações financeiras do
Viçosa-Prev apresentaram no mês de agosto de 2020 um retorno negativo de -0,42% no valor de R$
-460.385,44. Os fundos de investimento a seguir apresentaram rentabilidade negativa no mês de
agosto  de  2020:  1.  BB  ALOCAÇÃO  ATIVA  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA  FIXA
PREVIDENCIÁRIO, -0,89%; 2. BNB RPPS PREVIDÊNCIA TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA
FIXA, -1,44%;  3.  CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO, -0,78%; 4.  BB FI
MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO, -0,42%; e 5. CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO,
-1,38%. Nada mais havendo a tratar nesta reunião eu , Antonio Carlos Rocha Lima, secretário “ad
hoc”, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. Viçosa do Ceará-CE.,
30 de setembro de 2020. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio. 


