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

                                                                                                         
ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA-CMP

Aos 26 (vinte seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte um), às 17:00 horas, na sala de
reuniões do Viçosa-Prev, aconteceu a 161ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência – CMP,
realizada de forma semi-presencial 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 os seguintes assuntos: 1. Encaminhados memorandos nº 011/2021 de
01.02.21 e 016/2021 de 12.02.21, para a Central de Compras solicitando pesquisa de preço para fins de abertura
de novos processos  licitatórios  para  prestação de serviços para  o Viçosa-Prev,  e memorando nº 012/2021 de
05.02.21 para a comissão de licitação solicitando abertura de novo processo licitatório para serviço de publicações
oficiais. 2. Encaminhado memorando nº 013/2021 , de 09.02.21 à Secretaria Municipal de Saúde informando o
quantitativo  de  perícias  realizadas  em janeiro/2021  e  memorando  nº  017/2021  de  15/02/21  à  Secretaria  de
Administração Geral do Município informando a quantidade a lista de licenças concedidas. 3. Encaminhados os
memorandos  nºs.  014/2021  e  015/2021  de  12/02/21  à  Secretaria  Municipal  de  Educação  comunicando  a
aposentadoria de servidoras públicas municipais. 4. Enviados os Ofícios nºs. 017/2021 de 18/02/21, 007/2021 de
01/02/21, 008/2021 de 02/02/21, 018/2021 de 22/02/21, 019/2021 de 22/02/21 e 020/2021 de 26/02/21, ao Banco
do Brasil Agência de Viçosa do Ceará, com solicitação de aplicações e resgates em fundos de investimento do
Viçosa-Prev; 5. Encaminhado os Ofícios nºs. 009/2021 de 03/02/21, 010/2021 de 03/02/21, 014/2021 de 16/02/21
e 015/2021 de 16/02/21, ao TCE-Tribunal de Contas do Estado do Ceará com encaminhamento de processos de
aposentadorias de servidores públicos municipais;  6.  Encaminhado Ofício nº  011/2021 de 09/02/21 ao TCE-
Tribunal de Contas do Estado do Ceará em resposta à solicitação de extratos bancários. 7. Apreciado o Relatório
de Prestação de Contas referente a janeiro de 2021 do Viçosa-Prev. 8. Apresentado o Planejamento Estratégico do
Viçosa-Prev para o Biênio 2021/2022. 9. Assinado em 09/02/201 Termo de Contrato nº 21021201-RPPSV com a
Empresa Hedelita Nogueira Vieira – EIRELI para serviços de publicações oficiais do Viçosa-Prev. 10. Efetuado
em 22/02/21 o pagamento das folhas dos benefícios previdenciários e da Diretoria do Viçosa-Prev e em 26/02/21
o pagamento dos contratos das assessorias, faturas de água e telefonia. 11. Aplicações e Resgates do mês de
fevereiro de 2021 feitos na Carteira de Investimentos do Viçosa-Prev 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  do Viçosa-Prev,  Sr.  José  Elias  Silva de Oliveira  se
pronunciar e detalhar a pauta a ser apreciada e votada na reunião. O Diretor do Viçosa-Prev iniciou suas palavras
dizendo que em fevereiro de 2021 foi encaminhado Memorando nº 011/2021 de 01.02.21, à Central de Compras
solicitando pesquisa de preço para fins de abertura de novo processo licitatório para os serviços de publicações
oficiais do Viçosa-Prev; encaminhado Memorando nº 016/2021 de 12.02.21, à central de compras solicitando
pesquisa de preços para fins de abertura de novo processo licitatório para contratação de prestação de serviços de
locação e manutenção de software de sistema de contabilidade, licitação, almoxarifado e portal de transparência
para o Viçosa-Prev e Memorando nº 012/2021 de 05.02.21, à comissão de licitação do Município de Viçosa do
Ceará, solicitando a abertura de novo processo para os serviços de publicações oficiais do Viçosa-Prev. Que foi
encaminhado Memorando nº 013/2021 de 09.02.21, à Secretaria Municipal de Saúde informando o quantitativo de
perícias médicas realizadas pela médica perita Dra. Helena de Freitas Dias no período de 04.01.21 a 29.01.21 e
Memorando nº 017/2021 de 15.02.21, à Secretaria de Administração Geral do Município com a relação de todos
os beneficios de auxílio-doença e salário-maternidade concedidos ou prorrogados até aquela data para fins de
inclusão dos mesmos na folha de pagamento.  Que foi  encaminhado Memorando nº 014/2021 de 12.02.21,  à
Secretaria de Educação do Município, comunicando a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da
servidora  pública  municipal  Rosângela  Oliveira  de Sousa Santos,  ocupante  do cargo efetivo de Professora  e
Memorando nº 015/2021 de 12.02.21,  à Secretaria de Educação do Município,  comunicando a concessão de
aposentadoria por idade da servidora pública municipal Maria Erismar da Silva, ocupante do cargo efetivo de
Auxiliar  de  Serviços  Gerais.  Que foi  enviado ao Banco do Brasil  Agência de Viçosa do Ceará os seguintes
Ofícios:  Ofício  nº  007/2021  de  01.02.21,  solicitando  aplicação  do  valor  de  R$  3.000.000,00  no  fundo  de
investimento  BB IMA-B 5  FIC RF  LP PREVIDENCIÁRIO,  conta  nº  24.220-9,  referente  a  arrecadação  da
contribuição previdenciária dos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021e Ofício nº 008/2021 de 02.02.21,
solicitando  aplicação  do  valor  de  R$  3.883,85  no  fundo  de  investimento  BB  IMA-B  5  FIC  RF  LP
PREVIDENCIÁRIO, conta nº 24.220-9, referente ao saldo remanescente da arrecadação previdenciária dos meses
de dezembro de 2020 e janeiro de 2021; Ofício nº 017/2021 de 18.02.21 solicitando aplicação do valor de R$:
495.449,45  no  fundo  de  investimento  BB  PREVID  RF  IDKA  2,  conta  24.210-1  referente  ao  valor  da
Compensação Previdenciária  de  dezembro/2020 creditada  pelo  INSS em 08.02.2021;  Ofício  nº  018/2021 de
22.02.21, solicitando os resgates do fundo de investimento BB PREVID IRF-M 1 RF FIC LP, conta nº 24.220-9



no  valor  de  R$  205.378,76,  para  pagamento  das  folhas  dos  benefícios  previdenciários  de  pensões  e
aposentadorias, referente ao mês de fevereiro de 2021 e o resgate no valor de R$ 12.019,00, conta nº 24.230-
6(Taxa de Administração) para pagamento da folha da Diretoria do Viçosa-Prev, mês de fevereiro de 2021; Ofício
nº 019/2021 de 22.02.21, solicitando o resgate no valor de R$ 6.698,67 do fundo de investimento BB PREVID
IRF-M  1  TP  FIC  RF,  conta  24.220-9  para  complementação  do  pagamento  das  folhas  dos  benefícios
previdenciários do mês de fevereiro de 2021 e Ofício nº 020/2021 de 26.02.21 solicitando o resgate no valor de
R$ 13.654,83 do fundo de investimento BB IRF-M1 TP FIC RF, conta nº 24.230-9(Taxa de Administração), para
pagamento  dos  contratos  das   assessorias,  locação  de  software  utilizados  no  Viçosa-Prev,  faturas  de  água  e
telefonia referente a fevereiro de 2021. Encaminhados ao TCE-Tribunal de Contas do Estado do Ceará: Ofício nº
009/2021  de  03.02.21,  com  o  processo  de  Aposentadoria  por  Tempo  de  Contribuição  da  servidora  pública
municipal Lúcia Rosa de Carvalho, ocupante do cargo efetivo de Professora; Ofício nº 010/2021 de 03.02.21, com
o processo de Aposentadoria por Idade da servidora pública municipal Maria Eudes de Arruda, ocupante do cargo
efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais; Ofício nº 014/2021 de 16.02.21, com o processo de Aposentadoria por
Tempo de Contribuição da servidora pública municipal Rosângela Oliveira de Sousa Santos, ocupante do cargo
efetivo de Professora e Ofício nº 015/2021 de 16.02.21, com o processo de aposentadoria por idade da servidora
pública  municipal  Maria  Erismar  da  Silva,  ocupante  do  cargo  efetivo  de  Auxiliar  de  Serviços  Gerais.
Encaminhado tempestivamente em meio eletrônico Ofício nº 011/2021 de 09.02.21, ao TCE-Tribunal de Contas
do Estado do Ceará em resposta ao Ofício nº 1948/2020-SEC. GER/TCE, no qual solicitou-se extratos bancários
do Banco do Nordeste do Brasil Agência de Viçosa do Ceará, de titularidade do Viçosa-Prev referente ao final da
Gestão 2014 e início de 2015. Foi apreciado na reunião, o Relatório de Prestação de contas, posição janeiro de
2021, composto pelos seguintes itens: 1. Posição dos investimentos; 2. Receitas e despesas orçamentárias; 3.
Quantidade de aposentadorias e pensões; 4. Origem de aplicações de recursos e 5. Saldo das contas bancárias em
31.01.2021. Na reunião foi apresentado, discutido e aprovado o Planejamento Estratégico do Viçosa-Prev com as
metas para o Biênio 2021/2022. Foi assinado termo de contrato nº 01/2021-RPPSV, entre o Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará e a Empresa Hedelita Nogueira Vieira – EIRELLI, cujo
objeto é  a contratação de serviços  para  publicação na imprensa oficial  e  comum de avisos provenientes  das
licitações  e  atos  oficiais  do  Viçosa-Prev.   Efetuado  em  22.02.21,  o  pagamento  das  folhas  dos  benefícios
previdenciários  do Viçosa-Prev,  no valor  de R$ 212.077,43 e   da  Diretoria  do Viçosa-Prev,  no valor  de R$
12.019,00,  referente  ao  mês  de  fevereiro  de  2021.  Efetuado  em  26.02.21  o  pagamento  dos  contratos  das
assessorias do Viçosa-Prev, faturas de água e telefonia, totalizando o valor de R$: 13.654,83, referente ao mês de
fevereiro de 2021. Aplicações e Regates feitos no mês de fevereiro de 2021 na Carteira de Investimentos do
Viçosa-Prev em fundos de investimento do Mercado Financeiro foram as seguintes: Aplicações: 1. BB IMA-B 5
TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, aplicado dia 01.02.21, valor R$: 3.000.000,00
referente a arrecadação previdenciárias dos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021; 2.  BB IMA-B 5
TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,  aplicado  dia  02.02.2,  valor  R$  3.883,85,
referente a saldo remanescente da arrecadação previdenciária dos meses de dezembro de 2020 e de janeiro de
2021; e 3. BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, aplicado dia 18.02.21,
valor R$: 495.449,45, referente a repasse da Compensação Previdenciária efetuado em 08.02.2021 pelo INSS.
Resgates:  1.  BB  IRF-M  1  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,  resgatado  dia
22.02.21,  valor  R$:  12.019,00,  para  pagamento  da  folha  da  Diretoria  do  Viçosa-Prev,  referente  ao  mês  de
fevereiro de 2021; 2. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia
22.02.21,  valor  R$:  205.378,76,  para  pagamento  das  folhas  dos  benefícios  previdenciários  do  Viçosa-Prev,
referente  ao  mês  de  fevereiro  de  2021;  3.  BB  IRF-M  1  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA  FIXA
PREVIDENCIÁRIO,  resgatado dia  22.02.21,  valor  R$:  6.698,67,  resgate  complementar  para  pagamento  das
folhas dos benefício previdenciários do Viçosa-Prev, referente ao mês de fevereiro de 2021 e 4. BB IRF-M 1
TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 26.02.21, valor R$: 13.654,83,
para pagamento dos contratos das assessorias e despesas mensais de água e telefonia do Viçosa-Prev, referente ao
mês de fevereiro de 2021. Conforme o relatório analítico de Investimentos o Viçosa-Prev fechou o mês de janeiro
de 2021 com o valor de R$: 116.922.833,81 em sua Carteira de Investimentos, sendo 92,30% aplicado em Renda
Fixa e 7,70% aplicado em Renda Variável, distribuído nos Bancos da seguinte forma: R$ 75.636.741,51 aplicados
no Banco do Brasil  S.A.  Gestão  de Recursos  DTVM, representando 64,69% da carteira;  R$ 21.965.545,37,
aplicados na Caixa Econômica Federal representando 18,79% da carteira; e R$ 19.320.546,93 aplicados no Banco
do Nordeste  do  Brasil  S.A.  representando  16,52% da  carteira.   As  aplicações  financeiras  do  Viçosa  -  Prev
apresentaram no mês de janeiro de 2021 um retorno negativo de -0,31% no valor de R$ -364.345,56. tendo em
vista  que  no mercado financeiro, os índices apresentaram, em sua maioria, queda. A abertura das curvas de juros
ocorreu em função do aumento das incertezas dos investidores em relação ao avanço da pandemia e da piora do
quadro fiscal brasileiro, explicou o Diretor. Ao final da reunião, todos os assuntos colocados em pauta foram
votados e aprovados por unanimidade. 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,
26 de fevereiro de 2021. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio. 


