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

                                                                    
ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA-CMP

Aos 29(vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 16:00horas, na sala de
reuniões do Viçosa-Prev, aconteceu a 160ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência –
CMP,  realizada  de  forma  remota,  entre  os  membros  do  Conselho  Municipal  de  Previdência  e  da
Diretoria Executiva 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 os seguintes assuntos:
1.  Elaboração  do  novo  calendário  de  reuniões  do  conselho  para  o  ano  2021;  2. Encaminhados
memorando  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  do  Município  de  Viçosa  do  Ceará  informando  a
quantidade  de  perícias  médicas  realizadas  em  dezembro  de  2020  na  sede  do  Viçosa-Prev;  3.
Encaminhados memorandos à Secretaria de Administração Geral do Município de Viçosa do Ceará
informando  a  relação  dos  beneficiários  de  auxílio-doença  e  salário-maternidade.  4. Encaminhados
memorandos à secretaria de Educação do Município de Viçosa do Ceará comunicando a concessão de
aposentadoria de servidoras públicas municipais; 5. Encaminhado memorando à Procuradoria Geral do
Município de Viçosa do Ceará informando a lista dos servidores notificados sobre recebimento indevido
de Auxílio Emergencial;  6. Nomeação do Gestor de Recursos, do Controlador Interno e  do Gestor de
Contratos do Viçosa-Prev;  7. Compensação Previdenciária;  8. Apreciação dos Relatórios de Prestação
de Contas do Viçosa-Prev e Relatório de Gestão Administrativa 2020;  9.  Resultado do Cálculo das
Provisões Matemáticas do mês de dezembro de 2020;  10. O reajuste dos benefícios previdenciários
pagos  pelo  Viçosa-Prev;  11.  Pagamento  das  folhas  dos  benefícios  previdenciários,  da  Diretoria  do
Viçosa-Prev, dos Contratos de Assessorias e despesas mensais de energia elétrica, água e telefonia, do
mês  de  janeiro  de  2021;  12. Apresentação  do  Relatório  Analítico  dos  Investimentos  na  posição
dezembro,  4º  trimestre  e  todo  o  ano  de  2020; e  13.  Aplicações  e  Resgates  realizados  no  mês  de
janeiro/2021  na  Carteira  de  Investimento  do  Viçosa-Prev  em fundos  de  investimento  no  Mercado
Financeiro.  Inicialmente a Presidente do Conselho Municipal de Previdência,  Sra. Rosa Ramos dos
Santos abriu os trabalhos da reunião agradecendo a presença de todos os membros(física e remota) e
desejando a todos um ano novo cheio de paz e realizações. 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 agradecendo a presença de todos e logo em
seguida expôs as ações realizadas do Viçosa-Prev durante o mês de janeiro 2020, informando que foi
encaminhado  memorando  nº  001/2021,  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 01.12.2020 a 30.12.2020 na sede do Viçosa-Prev;  Que foi  encaminhado memorando nº
002/2021,  de  13.01.2021  à  Secretaria  de  Administração  Geral  do  Município  de  Viçosa  do  Ceará
informando  a  relação  dos  beneficiários  de  auxílio-doença  e  salário-maternidade  concedidos  e/ou
prorrogados até aquela data e memorando nº 007/2021, de 20/01/2021 complementando a relação de
todos os beneficiários de auxílio-doença e salário-maternidade concedidos e/ou prorrogados até aquela
data; Que foi encaminhado à Secretaria de Educação do Município de Viçosa do Ceará Memorandos nº
006/2021, de 20.01.2021 comunicando a concessão de aposentadoria por Idade da servidora pública
municipal  Maria  Eudes  de  Arruda,  ocupante  do  cargo  efetivo  de  Auxiliar  de  Serviços  Gerais  e
memorando nº  008/2021 de 25.01.2021 comunicando a concessão de Aposentadoria  por  Tempo de
Contribuição da servidora pública municipal Lúcia Rosa de Carvalho, ocupante do cargo efetivo de
Professora;  Que em 20.01.2021 foi encaminhado memorando nº 003/2021 à Procuradoria Geral do
Município de Viçosa do Ceará informando a lista dos servidores inativos notificados sobre recebimento
indevido de Auxílio Emergencial; Que foi feita através do Decreto Municipal nº 034 de 27.01.2021 a
nomeação do Sr. José Elias Silva de Oliveira, já ocupante de cargo em comissão, para exercer a função
de Gestor de Recursos do Regime Próprio de Previdência Social de Viçosa do Ceará, função esta que
será exercida pelo mesmo sem acúmulo de vencimentos;  Que também foi  feita  através  do Decreto
Municipal nº 035 de 27.01.2021, a nomeação do Sr. Antônio Carlos Rocha de Lima,  já ocupante de
cargo em comissão, para exercer a função de  Controlador Interno do Viçosa-Prev, função esta que será



exercida  pelo  mesmo  sem  acúmulo  de  vencimentos;  Que  foi  designada  através  da  Portaria  nº
01/2021/VIÇOSA-PREV, a servidora Francisca Iracema Silva, já ocupante de cargo em comissão, para
exercer a função de Gestora de Contratos do Viçosa-Prev, função esta, que será exercida sem acúmulo
de  vencimentos.  Dando  continuidade,  José  Elias,  explicou  ao  conselheiros  presentes  que  devido  a
migração de dados para o Novo Sistema de Compensação Previdenciária, em desenvolvimento pelo
Governo Federal, através da DATAPREV, ainda não houve crédito da Compensação Previdenciária em
favor do Viçosa-Prev em janeiro/2021,  pois segundo a Secretaria  Especial  do Previdência junto ao
Ministério  da  Economia,  o  pagamento  referente  a  dezembro/2020  está  previsto  para  o  início  de
fevereiro/2021.  Dando  continuidade  foi  apresentado  o  Relatório  de  Gestão  Administrativa  2020
elaborado pela Diretoria Executiva do Viçosa-Prev e em seguida foi feita a apresentação do  Relatório
de  Prestação  de  Contas  do  Viçosa-Prev  na  posição  Dezembro  de  2020  o  qual  é  composto  pelos
seguintes  itens:  Posição  dos  investimentos  em  31/12/2020;  Receitas  e  despesas  orçamentárias  em
31/12/2020;  Quantidade  de  aposentadorias  e  pensões  em  31/12/2020;  e  Origem  de  aplicações  de
recursos  e  saldo  das  contas  bancárias  em  31/12/2020;  Que  de  acordo  com  o  último  cálculo  das
Provisões Matemáticas de Dezembro de 2020, realizado pela Empresa Arima Consultoria Atuarial, o
Viçosa-Prev encontra-se  superavitário em R$ 19.710.915,97, que segundo ele tudo isso é o resultado de
um trabalho incansável da atual gestão na busca do equilíbrio financeiro e atuarial; Que os proventos de
aposentadorias e pensões pagos pelo Viçosa-Prev, com direito ao reajuste de acordo com o índice de
reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social foram reajustados em 5.45% a partir de
1º de janeiro de 2021,  conforme prevê o art. 15 da Lei Federal n°. 10.887,  de 18 de junho de 2004,
Medida Provisória n° 1021, de 30 de dezembro de 2020 e Portaria SEPRT/ME nº 477 de 12.01.2021.
Que foi efetuado em 25.01.2021 o pagamento das folhas dos benefícios previdenciários do Viçosa-
Prev(pensão e aposentadorias) no valor de  R$: 212.077,43 e a folha da Diretoria do Viçosa-Prev no
valor de  R$: 12.010,20 referentes ao mês de Janeiro de 2021 e no dia 29.01.2021 o pagamento dos
contratos e assessorias, faturas de energia elétrica, água e telefonia no valor de R$ 14.163,43, todos os
pagamentos referentes ao mês de janeiro de 2021; Que não houve pedido de aplicações de recursos do
VIÇOSA-PREV durante o mês janeiro/2021 e quanto aos Resgates feitos no mês de janeiro de 2021 na
Carteira de Investimentos do Viçosa-Prev em fundos de investimento do Mercado Financeiro foram os
seguintes:  1. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado
dia 20.01.2021, valor R$ 2.323,98 para pagamento da tarifa de energia e Boleto de Anuidade 2021 da
Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios – ANEPREM, informando
que neste valor foi incluído o valor devido ao INSS por engano, todavia não foi efetuado o pagamento
da  GPS  através  deste  resgate;  2.  BB  IRF-M  1  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA  FIXA
PREVIDENCIÁRIO,  resgatado  dia  25.01.2021,  no  valor  R$:  10.996,66 para  complementar  o
pagamento da folha da Diretoria do Viçosa-Prev, referente ao mês de janeiro de 2021; 3. BB IRF-M 1
TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 29.01.2021, valor  R$:
14.163,43 para pagamento dos contratos e assessorias e despesas mensais de telefonia, água e energia
elétrica e locação softwares utilizados no Viçosa-Prev,  referente ao mês de janeiro de 2021.  Dando
continuidade o diretor apresentou o Relatório Analítico de Investimentos na posição dezembro de 2020,
informando que o Viçosa-Prev fechou o mês de dezembro de 2020 com o valor de R$: 116.527.450,43
aplicado em sua Carteira de Investimentos, sendo 92,14% aplicado em renda fixa e 7,86% aplicado em
renda variável, distribuídos da seguinte forma: R$: 74.944.327,11 junto ao Banco do Brasil, BB Gestão
de Recursos DTVM, representando 64,31% da carteira; R$: 22.110.320,68, junto a Caixa Econômica
Federal,  representando  18,97%  da  carteira;  e  R$:  19.472.802,64,  junto  ao  Banco  do  Nordeste,
representando  16,71% da  carteira  de  investimentos.  Que  as  aplicações  financeiras  do  Viçosa-Prev
apresentaram no mês de dezembro de 2020 um retorno positivo de 2,03% equivalente ao valor  R$:
2.323.635,85,  já  no  acumulado  do  ano  2020  os  investimentos  tiveram retorno  positivo  de  4,81%,
equivalente  a  R$:  5.275.353,24 em  rendimentos. Na  reunião  foi  apresentado  pela  presidente  de
conselho, Sra.  Rosa Ramos dos Santos,  o novo Calendário de Reuniões do Conselho Municipal de
Previdência para o exercício 2021, o qual ficará acessível a todos na página oficial do Viçosa-Prev. Ao
final da reunião,  o diretor do Viçosa-Prev,  ressalta que 2020 foi um ano atípico para investimentos
devido à instabilidade do mercado financeiro causada pela pandemia do covid 19, o que resultou no
retorno anual abaixo da meta atuarial planejada, ou seja, 4,81% contra uma meta atuarial de 9,89%.
Nada mais havendo a tratar nesta reunião eu, Antônio Carlos Rocha Lima, secretário “ad hoc”, lavrei a
presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. Viçosa do Ceará-CE, 29 de janeiro de
2021. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio. 


