
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 novembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 16:00 horas, na sala de
reuniões do Viçosa-Prev, aconteceu a 158ª 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.
Encaminhado ofício nº 107/2020  ao INSS Agência de Viçosa do Ceará solicitando retificação de
certidões  de  tempo  de  contribuição  previdenciária;  2.  Encaminhado  memorando  nº  081/2020  à
Secretaria  Municipal  de  Saúde  informando  o  quantitativo  de  perícias  médicas  realizadas.
Encaminhado  memorando  à  Secretaria  de  Administração  Geral  do  Município  com  a  lista  dos
beneficiários de auxílio-doença e salário-maternidade; 3. Enviados ao TCE – Tribunal de Contas do
Estado do Ceará processos de pensão e aposentadorias para apreciação e homologação; 4. Apreciação
do relatório de prestação de contas do Viçosa Prev referente ao mês de outubro de 2020; 5. Cálculo
das  provisões  matemáticas  do mês de outubro  de 2020;  6.  Pagamento das  folhas  dos  benefícios
previdenciários, da folha da Diretoria do Viçosa-Prev, dos Contratos e Assessorias e despesas mensais
de  água  e  telefonia,  do  mês  de  novembro  de  2020;  7.  Aplicações  e  Resgates  do  mês  de
novembro/2020 feitos na Carteira de Investimento do Viçosa-Prev em fundos de investimento no
Mercado Financeiro; 8. Renovação administrativa do Certificado de Regularidade Previdenciária –
CRP: e 8. Classificação do Município de Viçosa do Ceará no 11º Prêmio ANEPREM de Boas Práticas
de Gestão Previdenciária; 9. Efetuados os atos de exoneração e nomeação do Cargo de Tesoureiro  do
Viçosa – Prev, conforme Decreto Municipal nº 194/2020; e 10. Registro do falecimento do servidor
Carlos Eduardo Costa Alves, Tesoureiro do Viçosa – Prev. 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 o Ofício nº 107/2020 de 13.11.2020 ao INSS – Instituto
Nacional da Previdência Social, Agência de Viçosa do Ceará, solicitando retificação de Certidões de
Tempo de Contribuição Previdenciária conforme a data de entrada em vigor da Lei de criação do
RPPS de Viçosa do Ceará. Que foi encaminhado em 06.11.2020, 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  01.10.20  a  30.10.2020.  Que  no  dia  17.11.2020  foi
encaminhado memorando nº 091/2020 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.  Enviados  ao TCE – Tribunal  de Contas  do Estado do Ceará  os
processos de Pensão por Morte dos ex servidores Luís Roberto da Costa Araújo e Maria de Fátima da
Silva  Sousa  com  cumprimento  de  exigência  dessa  corte  de  julgamento;  Os  processos  de
Aposentadoria  por  Idade  dos  servidores  públicos  municipais  Gentil  Gomes  da  Silva  e  Maria  do
Nascimento Rodrigues, auxiliares de serviços gerais; e os processos de Aposentadoria por Tempo de
Contribuição das servidoras públicas municipais Benedita Alves dos Santos, Iêda Maria Gomes de
Araújo  e  Francisca  Vitória  de  Brito,  todas  ocupantes  do  cargo  efetivo  de  professora.  Que  foi
apreciado o Relatório de Prestação de contas do Viçosa-Prev referente ao mês de outubro de 2020
composto pelos seguintes itens: 1. Posição dos investimentos; 2. Receitas e despesas orçamentárias;
3. Quantidade de aposentadorias e pensões; e 4. Origem de aplicações de recursos e saldo das contas
bancárias  na  posição  31/10/2020.  Que  de  acordo  com o  cálculo  das  Provisões  Matemáticas  de
outubro  de  2020,  realizado  pela  Empresa  ARIMA  Consultoria  Atuarial,  o  Viçosa-Prev  está
superavitário em R$ 17.799.492,48, resultado de um trabalho incansável da atual gestão na busca do
equilíbrio  financeiro  e  atuarial.  Ressaltando  que  na  presente  data  o  RPPS-Regime  Próprio  de



Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará encontra-se com todos os critérios regulares
junto  ao  CADPREV para  emissão  de  CRP -  Certificado de  Regularidade  Previdenciária  junto  a
Secretaria Nacional de Previdência Social. Que foi efetuado em 25.11.20 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  27.11.20 o pagamento  dos  contratos  e  assessorias,  fatura de
consumo de água e telefonia no valor de R$ 13.569,85, todos os pagamentos referentes ao mês de
novembro de 2020. As Aplicações e os Resgates feitos no mês de novembro de 2020 na Carteira de
Investimentos do Viçosa Prev em fundos de investimento do Mercado Financeiro. Aplicação feita em
fundo de investimento no mês de novembro de 2020: 1. BB IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,  aplicado  dia  13.11.20,  valor  R$  1.140.747,33  referente  a
arrecadação previdenciárias do mês de outubro de 2020; e 2. BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, aplicado dia 13.11.20, valor R$ 114.678,83, referente ao crédito
mensal efetuado pelo INSS da Compensação Previdenciária, meses de setembro e outubro de 2020.
Resgates feitos em fundos de investimento no mês de novembro de 2020: 1. BB IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 25.11.20, valor R$ 14.677,40,
para pagamento da folha da Diretoria do Viçosa-Prev, referente ao mês de novembro de 2020; 2. BB
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 25.11.20,
valor  R$  205.378,76,  para  pagamento  das  folhas  dos  benefícios  previdenciários  do  Viçosa-Prev,
referente ao mês de novembro de 2020; e 3. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 27.11.20, valor R$ 13.569,85, para pagamento dos contratos e
assessorias e despesas mensais de telefonia e água (CAGECE) do Viçosa-Prev, referente ao mês de
novembro  de  2020.  O  Viçosa-Prev  fechou  o  mês  de  outubro  de  2020  com  o  valor  de  R$
109.585.200,60 em sua Carteira de Investimentos, sendo 92,54% aplicado em Renda Fixa e 7,46%
aplicado em Renda Variável, distribuído nos Bancos da seguinte forma: R$ 70.365.252,78 aplicados
no  Banco  do  Brasil  S.A.  Gestão  de  Recursos  DTVM,  representando  64,21%  da  carteira;  R$
20.855.582,48,  aplicados  na  Caixa  Econômica  Federal  representando  19,03%  da  carteira;  e  R$
18.364.365,34 aplicados no Banco do Nordeste do Brasil S.A. representando 16,76% da carteira. As
aplicações financeiras do Viçosa-Prev apresentaram no mês de outubro de 2020 um retorno positivo
de 0,01% no valor de R$ 9.736,50. Os fundos de investimento a seguir apresentaram rentabilidade
negativa  no  mês  de  outubro  de  2020:  1.  BB  ALOCAÇÃO  ATIVA TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC
RENDA  FIXA  PREVIDENCIÁRIO,  -0,07%; 2.  CAIXA  BRASIL  GESTÃO  ESTRATÉGICA
TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  -0,11%;  3.  CAIXA RV  30  FI
MULTIMERCADO LONGO PRAZO, -0,38%; 4. BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO, -
0,21%; e 5. CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO, -2,40%. Dando continuidade foi destacado
também que  o Município  de  Viçosa  do  Ceará,  através  do  Viçosa-Prev,  obteve  mais  uma vez  a
renovação do seu Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP de forma administrativa com
validade de 17.11.2020 a 16.05.2021, após a comprovação da sua regularidade previdenciária em
relação  a  todos  os  critérios  exigidos  pela  Secretaria  da  Previdência  Social. Destacado  ainda  a
classificação do Município de Viçosa do Ceará alcançando o 9º lugar na classificação final a nível
nacional  do  11º  Prêmio  ANEPREM  de  Boas  Práticas  de  Gestão  Previdenciária,  na  Modalidade
Governança,  Categoria  Médio  Porte,  em evento  híbrido  promovido pela  Associação Nacional  de
Entidades de Previdência dos Estados e Município – ANEPREM, realizado no Rio de Janeiro nos
dias 23 a 25 de novembro de 2020. O Prêmio conhecido como “ O Oscar da Previdência”, destaca as
ações  de  responsabilidades  previdenciárias  desenvolvidas  no  Município,  contribuindo  para  a
sustentabilidade e reconhecimento da Previdência do Servidor Público. Foram publicados os Decretos
nº. 199/2020 de 25.11.2020 e 197/2020 de 18.11.2020, respectivamente de exoneração do servidor
público municipal Sr. Carlos Eduardo Costa Alves do Cargo de Tesoureiro do Viçosa – Prev por
motivo de morte e nomeação da servidora pública municipal Sra. Suziane Rodrigues Tavares para
ocupar o cargo de Tesoureira do Viçosa – Prev. Registramos com profunda tristeza e dor o trágico
falecimento do Tesoureiro do VIÇOSA – PREV e membro deste Conselho Municipal de Previdência
Sr. Carlos Eduardo Costa Alves, ocorrido em 14.11.2020, pessoa esta que com muita dedicação e
entusiasmo contribuiu para o desenvolvimento,  engrandecimento e sucesso do VIÇOSA – PREV.
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
novembro de 2020. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio. 


