
                                                                     
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO

CEARÁ  -  VIÇOSA-PREV

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março do ano de 2021 (dois mil e vinte um), às 16:00 horas, na
sala de reuniões do Viçosa-Prev, aconteceu a 162ª 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 Regime Próprio de Previdência
Social  do  Município  de  Viçosa  do  Ceará,  sendo  deliberado  sobre  os  seguintes  assuntos:  1.
Encaminhado o Ofício  nº  028/2021/VIÇOSA-PREV, ao TCE-Tribunal  de Contas  do Estado do
Ceará referente a processo de Pensão por Morte de ex-servidor público municipal; 2. Encaminhados
os seguintes Memorandos: nº 020/2021, de 03.03.21 à Secretaria Municipal de Saúde informando o
quantitativo de perícias médicas realizadas no mês de fevereiro de 2021; nº 023/2021, de 15.03.21,
à Secretaria de Administração Geral do Município com a lista dos beneficiários de auxílio-doença e
salário-maternidade  concedidos  até  aquela  data;  nº  025/2021  de  30.03.21,  à  Secretaria  de
Administração Geral do Município, solicitando a cessão de servidor público municipal ao Viçosa-
Prev; nº 026/2021, de 30.03.21 e nº 027/2021 de 31.03.21, à Central de Compras do Município de
Viçosa do Ceará, solicitando pesquisas de preços para contratação de consultorias administrativas;
3. Apreciação do Relatório de Prestação de Contas do Viçosa-Prev, posição de fevereiro de 2021; 4.
Enviados os Ofícios nº 021/2021 de 02/03/21, nº 022/2021 de 05/03/21, nº 023/2021 de 05/03/21, nº
025/2021  de  10/03/21,  nº  026/2021  de  10/03/21,  nº  027/2021  de  24/03/21  e  nº  029/2021  de
31/03/21 ao Banco do Brasil Agência de Viçosa do Ceará, com solicitação de aplicações e resgates
em fundos de investimentos;  5.  Renovação e  atualização  dos credenciamentos das instituições
financeiras, com as quais o Viçosa-Prev mantém relação;  6. Pagamento das folhas dos benefícios
previdenciários,  da  Diretoria  do  Viçosa-Prev,  dos  contratos  das  assessorias,  faturas  de  água  e
telefonia. 7. Substituição de membros do Conselho Municipal de Previdência-CMP; 8. Aplicações e
Resgates realizados no mês de março de 2021 na Carteira  de Investimentos 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 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 todos e dizendo que durante o mês de
março  de  2021  foi  encaminhado  Ofício  nº  028/2021/VIÇOSA-PREV,  de  29.03.21,  em  meio
eletrônico ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE, com o processo de Pensão por Porte,
requerido por Maria Gorete Rocha de Almeida na condição de representante legal dos menores
Francivaldo Almeida Cardoso, Elisângela Almeida da Silva Cardoso e Rosângela Almeira Cardoso,
dependentes  do  ex-servidor  publico  municipal  aposentado  João  da  Silva  Cardoso,  falecido  em
13.07.2020;  Que  foram  encaminhados  os  seguintes  Memorandos:  nº  020/2021  de  03.03.21,
encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde informando o quantitativo de perícias realizadas pela
médica  perita  Dra.  Helena  de Freitas  Dias  no período de  01.02.21 a  26.02.21;  Memorando nº
023/2021 de 15.03.21, à Secretaria de Administração Geral do Município com a lista de todos os
beneficiários de auxílio-doença e salário-maternidade concedidos ou prorrogados até aquela data;
Memorando  nº   025/2021  de  30.03.21,  à  Secretaria  de  Administração  Geral  do  Município,
solicitando  cessão  de  servidor  público  municipal  ao  Viçosa-Prev;  Memorando  nº  026/2021  de
30.03.21, à Central de Compras do Município de Viçosa do Ceará, solicitando pesquisa de preço
para fins de contratação de prestação de serviços especializados de consultoria administrativa em
investimentos  e  sistema de  gestão  de  carteira  de  investimentos;  e  Memorando nº  027/2021 de
31/03.21, à Central de Compras do Município de Viçosa do Ceará, solicitando pesquisa de preço
para fins de contratação de prestação de serviços  de consultoria administrativa na aplicação da
legislação previdenciária. Em seguida foi apreciado o Relatório de Prestação de Contas do Viçosa-



Prev,  posição  fevereiro  de  2021,  o  qual  é  composto  pelos  seguintes  itens:  Posição  dos
Investimentos,  Receitas  e  Despesas  Orçamentárias,  Quantidade  de  aposentadorias  e  pensões,
Origem de aplicações de recursos e saldo das contas bancárias em 26.02.2021; Que foram enviados
ao Banco do Brasil S.A. Agência de Viçosa do Ceará, os seguintes ofícios: nº 021/2021 de 02.03.21,
solicitando o resgate no valor de R$: 1.034.817,01 do fundo de investimento BB IRF-M 1 TP RF
FIC PREVIDENCIÁRIO, conta nº 24.220-9, equivalente a 2% (dois por dento) do valor total das
remunerações, subsídios, proventos de aposentadorias e pensões pagos no exercício financeiro de
2020 aos segurados e beneficiários do RPPS, para cobertura da taxa de administração do Viçosa-
Prev no exercício de 2021, ressaltando que o referido valor foi transferido na mesma data da conta
previdenciária nº 24.220-9 para a conta nº 24.230-6 (Taxa de Administração), ambas de titularidade
do Viçosa-Prev; Ofício nº 022/2021 de 05.02.21, solicitando aplicação do valor de R$ 999.563,52
no fundo de investimento BB IRF-M 1 TP RF FIC PREVIDENCIÁRIO, conta nº 24.230-9(Taxa de
Administração),  referente  ao  valor  da  taxa  de  administração do Viçosa-Prev  a  ser  utilizada  no
exercício  de  2021(ano  base  2020),  já  descontados  os  rendimentos  no  valor  de  R$:  35.348,79
auferidos nesta conta no exercício de 2020, devolvidos em 04/03/2021 para a conta previdenciária
nº 24.220-9; Ofício nº 023/2021 de 05.03.21, solicitando aplicação do valor de R$: 35.348,79 no
fundo de investimento BB IMA-B R TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO, conta nº 24.220-9 referente a
devolução dos rendimentos acumulados na taxa de administração do Viçosa-Prev no exercício de
2020; Ofício nº 025/2021 de 10.03.2021, solicitando aplicação do valor de R$:1.171.315,89 no
fundo de investimento BB IMA-B 5 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO, conta nº 24.220-9 referente
ao  saldo  da  arrecadação  previdenciária  do  mês  de  fevereiro  de  2021;  Ofício  nº  026/2021  de
10.03.2021, solicitando aplicação do valor de R$: 59.649,31 no fundo de investimento BB IDKA 2
TP  FIC  RF  PREVIDENCIÁRIO,  conta  nº  24.210-1,  referente  ao  valor  da  Compensação
Previdenciária  creditada  pelo  INSS  em  05.03.21;  Ofício  nº  027/2021  de  24.03.21,  solicitando
resgate  do  valor  de  R$:  212.077,43  do  fundo  de  previdência  BB  IRF-M  1  TP  FIC  RF
PREVIDENCIÁRIO, conta nº 24.220-9, para pagamento da folha dos benefícios previdenciários de
pensões e aposentadorias do Viçosa-Prev, referente ao mês de março de 2021 e o resgate do valor de
R$ 12.568,00 do fundo de investimento BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO, conta nº
24.230-6, para pagamento da folha da Diretora do Viçosa-Prev referente ao mês de março de 2021;
e Ofício nº 029/2021 de 31.03.21, solicitando o resgate do valor de R$: 12.540,97, do fundo de
investimento  BB  IRF-M  1  TP  FIC  RF  PREVIDENCIÁRIO,  conta  nº  24.230-6(Taxa  de
Administração), para pagamento dos contratos das assessorias administrativas, locação de sofwares
utilizados pelo Viçosa-Prev, tarifas de água e  telefonia referente ao mês de março de 2021; Ele
informa que o Comitê de Investimentos do Viçosa-Prev efetuou em março de 2021 a renovação e
atualização dos credenciamentos das instituições financeiras, com as quais o Viçosa-Prev mantém
relacionamentos,  quais  sejam:  Banco  do  Brasil  Gestão  de  Recursos  Distribuidora  de  Títulos  e
Valores Mobiliários – BB DTVM, CNPJ: 30.822.936/0001-69, Gestor e Administrador, credenciado
em 22.03.2021. Termo de credenciamento nº 01/2021; Banco do Nordeste do Brasil S.A. CNPJ:
07.237.373/0001-20, Gestor,  credenciado em 22.03.2021. Termo de credenciamento nº 02/2021;
Caixa Econômica Federal,  CNPJ:  00.360.305/0001-04, Gestor e  Administrador,  credenciado em
18.03.2021.  Termo  de  credenciamento  nº  03/2021;  Santander  Securities  Services  Brasil
Distribuidora  de  Títulos  e  Valores  Mobiliários  S.A.  CNPJ:  62.318.407/0001-19,  Administrador,
credenciado em 22.03.2021. Termo de credenciamento nº 04/2021; Que foi efetuado em 24.03.21, o
pagamento das folhas dos benefícios previdenciários do Viçosa-Prev, no valor de R$: 212.077,43  e
folha da Diretoria do Viçosa-Prev, no valor de R$: 12.568,00, referente ao mês de março de 2021;
Que foi efetuado em 31.03.21 o pagamento dos contrato das assessorias administrativas, locação de
softwares utilizados no Viçosa-Prev, faturas de água e telefonia, no valor de R$:12.540,97, referente
ao mês de março de 2021; Que foi efetuada através do Decreto Municipal nº 085/2021 de 29.03.21
a substituição de membros do Conselho Municipal de Previdência - CMP, face ao falecimento de
um  membro  titular  representante  do  Poder  Executivo  e  de  mudança  de  membros  do  Poder
Legislativo  decorrente  das  eleições  municipais  de  2020,  sendo  nomeado  o  servidor  Helder
Fontenele de Brito e Silva, como 2º representante do Poder Executivo, o Senhor Francisco José
Alves  de  Arruda,  como  representante  do  Poder  Legislativo  e  Senhor  José  Océlio  Brito  Silva,
suplente  do  representante  do  Poder  Legislativo.  Dando  continuidade  o  diretor  falou  sobre  as



Aplicações e Resgates realizados no mês de março de 2021 na Carteira de Investimentos do Viçosa-
Prev em fundos de investimento do Mercado Financeiro.  Aplicações: 1. BB IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS  FIC  RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,  aplicado  dia  04.03.21,  o  valor  de  R$:
999.563,52, conta nº 24.230-6 (Taxa de Administração), referente a taxa de administração para o
exercício de 2021, já deduzidos os rendimentos auferidos no exercício de 2020 no valor de R$:
35.348,79,  transferido  para  a  conta  previdenciária  nº  24.220-9;  2.  BB  IMA-B5  TÍTULOS
PÚBLICOS  FIC  RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,  aplicado  dia  04.03.21,  o  valor  de  R$:
35.348,79, referente a transferência dos rendimentos auferidos na conta nº 24.230-6 no exercício de
2020; 3. BB IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, aplicado dia
10.03.21, o valor de R$ 1.171.315,89, referente ao saldo da conta previdenciária nº 24.220-9 da
arrecadação previdenciária do mês de fevereiro de 2021; BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, aplicado dia 10.03.21, o valor de R$: 59.649,31, referente ao
valor da  Compensação Previdenciária creditado pelo INSS em 05.03.21.  Resgates: 1. BB IRF-M 1
TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 02.03.21, o valor de
R$ 1.034.817,01,  equivalente a  2%(dois por cento)  do valor  total  das  remunerações,  subsídios,
proventos de aposentadorias e pensões pagos no exercício de 2020 aos segurados e beneficiários do
RPPS para cobertura da taxa de administração do Viçosa-Prev no exercício de 2021(ano base 2020),
transferido  para  a  conta  nº  24.230-6(Taxa  de  Administração);  2.  BB  IRF-M  1  TÍTULOS
PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 24.03.21, valor R$: 12.568,00,
para pagamento da folha da Diretoria do Viçosa-Prev, referente ao mês de março de 2021;  3. BB
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 24.03.21,
o  valor  de  R$:  212.077,43,  para  pagamento  das  folhas  dos  benefícios  previdenciários  de
aposentadorias e pensões do Viçosa-Prev, referente ao mês de março de 2021; e  4. BB IRF-M 1
TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 31.03.21, o valor de
R$: 12.540,97, para pagamento dos contratos e assessorias administrativas e locação de softwares
utilizados  pelo  Viçosa-Prev,  faturas  de  água  e  telefonia,  referente  ao  mês  de  março  de  2021.
Conforme relatório analítico de Investimentos o Viçosa-Prev fechou o mês de fevereiro de 2021
com o valor de R$: 117.515.220,99 em sua Carteira de Investimentos, sendo 92,43% aplicado em
Renda Fixa e 7,57% aplicado em Renda Variável, distribuído nos bancos da seguinte forma: R$
76.689.888,02  aplicados  no  Banco  do  Brasil  S.A.  Gestão  de  Recursos  DTVM,  representando
65,26%  da  carteira;  R$:  21.780.951,13,  aplicados  na  Caixa  Econômica  Federal  representando
18,53%  da  carteira;  e  R$  19.044.381,84  aplicados  no  Banco  do  Nordeste  do  Brasil  S.A.
representando 16,21% da carteira.  O Diretor ressalta que as aplicações financeiras do Viçosa-Prev
apresentaram no  mês  de  fevereiro  de  2021  um retorno  negativo  no  valor  de  R$  -836.496,49,
equivalente a -0,71%, resultando retorno acumulado de -1,02 contra uma meta atuarial de 1,92%,
tendo em vista que no cenário nacional os índices de renda fixa apresentaram, em sua maioria,
queda de rentabilidade em função da atual instabilidade social, econômica e política verificada ao
longo de fevereiro, que geraram abertura nas curvas de juros. 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., 31 de março de 2021. A presente ata é cópia
fiel da que foi lavrada em livro próprio.


