
 

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 abril do ano de 2021 (dois mil e vinte um), às 16:30 horas, na Sala de
Reuniões  do  Viçosa-Prev,  aconteceu  de  forma  semipresencial,  a  163ª  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 RPPS – Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará, sendo deliberado na pauta sobre os
seguintes  assuntos:  1.  Encaminhados  os  memorandos  nº  028/2021  e  036/2021  à  Secretaria
Municipal de Saúde; 2. Encaminhado Ofício nº 032/2021 à Secretaria Municipal de Educação do
Município de Tianguá-CE.; 3. Encaminhado memorando nº 034/2021 à Secretaria Municipal de
Administração Geral;  4.  Encaminhados  os  memorandos  nºs.  029/2021,  030/2021 e  031/2021 à
Central de Compras do Município de Viçosa do Ceará; 5. Encaminhado memorando nº 035/2021 à
Comissão  de  Licitação  do Município  de  Viçosa  do  Ceará;  6.  Publicado  Decreto  Municipal  Nº
105/2021 concedendo Aposentadoria  a  servidor;  7.  Encaminhado em meio eletrônico  Ofício  nº
038/2021/VIÇOSA-PREV, ao Tribunal  de Contas  do Estado do Ceará-TCE com o processo de
aposentadoria de servidora pública municipal; 8. Enviado Ofício nº 041/2021/VIÇOSA-PREV, via
Sistema  de  Gestão  de  Consultas  e  Normas  –  GESCON  à  Secretaria  Nacional  de  Previdência
solicitando  inclusão  da  Médica  Perita  do  Município  de  Viçosa  do  Ceará  no  novo  Sistema
COMPREV; 9. Enviado os ofícios nºs. 036/2021 de 16.04.21, 037/2021 de 16.04.21, 039/2021 de
20.04.21, 042/2021 de 26.04.21 e 043/2021 de 30.04.21, ao Banco do Brasil agência de Viçosa do
Ceará com solicitações de aplicações e de resgates em fundos de investimentos; 10. Assinado termo
de contrato nº 21040601-RPPSV entre o Viçosa-Prev e a Empresa ASP – Automação, Serviços e
Produtos de Informática Ltda.; 11. Assinado o sexto termo aditivo ao contrato nº 17052601-RPPSV
entre o Viçosa-Prev e a Empresa Maia & Maia Advogados Associados; 12. Assinado o sexto termo
aditivo  ao  contrato  nº  170501901-RPPSV entre  o  Viçosa-Prev  e  a  Empresa  Matias  &  Leitão
Consultoria Associados Ltda.; 13. Apreciação do Relatório de Prestação de Contas do Viçosa-Prev,
referente ao mês anterior(março/2021); 14. Pagamento das folhas dos benefícios previdenciários,
folha da Diretoria do Viçosa-Prev e das assessorias do Viçosa-Prev referente ao mês de abril de
2021; 15. Aplicações e Resgates feitos durante o mês de abril de 2021 na Carteira de Investimentos
do  Viçosa-Prev;  16.  Nomeação  de  servidor  para  o  cargo  de  Secretário  do  Viçosa-Prev;  e  17.
Apresentação do Cálculo das Provisões Matemáticas de Janeiro a Março de 2021. A Presidente do
Conselho Municipal de Previdência, Sra. Rosa Ramos dos Santos abriu os trabalhos da reunião
dando boas vindas a todos os membros 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  durante  o  mês  de  abril  foram
encaminhados  os  memorandos  nº  028/2021  de  05.04.21,  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde
informando o quantitativo de perícias realizadas pela médica perita Dra. Helena de Freitas Dias no
período  de  01.03.21  a  31.03.21  e   nº  036/2021  de  16.04.21  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde
comunicando  a  concessão  de  aposentadoria  por  idade  da  servidora  pública  municipal  Maria
Carmelita do Espírito Santo, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais. Que foi
encaminhado o Ofício Nº 032/2021 de 07.04.21 à Secretaria Municipal de Educação do Município
de Tianguá-CE., solicitando regularização das contribuições previdenciárias da servidora pública
municipal do Município de Viçosa do Ceará Eulucy Fontenele de Aguiar, ora cedida à Prefeitura
Municipal  de  Tianguá-CE.  Que  foi  encaminhado  o  memorando  nº  034/2021  de  13.04.21,  à
Secretaria de Administração Geral do Município, com a relação de todos os benefícios de auxílio-
doença e salário-maternidade concedidos ou prorrogados até aquela data para inclusão dos mesmos
em folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará; Que foram encaminhados os



memorandos  nº  029/2021,  030/2021  e  031/2021  todos  de  12.04.21,  à  Central  de  Compras  do
Município  de  Viçosa  do  Ceará  solicitando  cotações  de  preços  para  aquisição  de  material  de
expediente,  material  de  higiene  e  limpeza  e  de  gêneros  alimentícios  (açúcar  e  café),
respectivamente; Que também foi encaminhado o memorando nº 034/2021 de 14.04.21, à Comissão
de Licitação do Município de Viçosa do Ceará solicitando abertura de processo de Dispensa de
Licitação para contratação de prestação de serviços de locação e manutenção de software – conjunto
de sistema de contabilidade,  licitação,  patrimônio,   almoxarifado e portal  da transparência para
atender  às necessidades do Fundo de Previdência do Regime Próprio de Previdência Social  do
Município  de  Viçosa  do  Ceará  –  VIÇOSA-PREV.  Que  foi  publicado  o  Decreto  Municipal  Nº
105/2021 de 14.04.21 concedendo Aposentadoria por Idade à servidora pública municipal Maria
Carmelita do Espírito Santo, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada junto
a Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa do Ceará. Encaminhado por meio eletrônico o Ofício Nº
038/2021/VIÇOSA-PREV de 16.04.21, ao Tribunal de Contas  do Estado do Ceará-TCE com o
processo de Aposentadoria por Idade da servidora Maria Carmelita do Espírito Santo, Auxiliar de
Serviços Gerais do Município de Viçosa do Ceará.  Enviado Ofício Nº 041/2021 de 23.04.21 à
secretaria Nacional de Previdência, via Sistema de Gestão de Consultas e Normas – GESCON,
solicitando a inclusão do cadastro da Médica Perita do Município de Viçosa do Ceará, Dra. Helena
de Freitas  Dias,  no novo Sistema COMPREV para que a  mesma realize a  análise  médica  dos
processos de Compensação Previdenciária pendentes de análise médica no Viçosa-Prev; Que foram
enviados  ofícios  ao  Banco  do  Brasil,  Agência  de  Viçosa  do  Ceará  solicitando  as  seguintes
Aplicações  e  Resgates:  Ofício  Nº 036/2021 de  16.04.21 solicitando aplicação no valor  de  R$
1.166.527,63 no fundo de investimento BB IMA-B 5 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO, C/C 24.220-
9 referente ao saldo da arrecadação previdenciária do mês de março de 2021; Ofício Nº 037/201 de
16.04.21 solicitando aplicação no valor de R$ 64.911,63 no fundo de investimento BB IRF-M 1 TP
FIC RF PREVIDENCIÁRIO,  C/C 24.210-1  referente  ao  valor  da  Compensação  Previdenciária
creditada pelo INSS em 08.04.21; Ofício Nº 039/2021 de 20.04.21 solicitando o resgate no valor de
R$ 1.106,61 do fundo de investimento BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO, C/C 24.230-
9(Taxa de Administração) para pagamento das faturas de energia elétrica do prédio sede do Viçosa-
Prev, referente aos meses de fevereiro e março de 2021; Ofício Nº 042/2021 de 26.04.21 solicitando
resgate  no  valor  de  R$:  212.077,43  do  fundo  de  investimento  BB  IRF-M  1  TP  FIC  RF
PREVIDENCIÁRIO, C/C 24.220-9 para  pagamento,  na  mesma data,  das  folhas  dos  benefícios
previdenciários de pensões e aposentadorias do Viçosa-Prev, mês de abril de 2021 e resgate no valor
de R$: 13.808,00 do fundo de investimento BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO, C/C
24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento da folha da Diretoria do Viçosa-Prev, referente
ao mês de abril de 2021; Ofício Nº 043/2021 de 30.04.21 solicitando o resgate de R$: 13.978,15 do
fundo  de  investimento  BB  IRF-M  1  TP FIC  RF  PREVIDENCIÁRIO,  C/C  24.230-6(Taxa  de
Administração)  para  pagamento,  na  mesma  data,  dos  contratos  de  assessorias  administrativas,
locação de softwares, faturas de água e telefonia do Viçosa-Prev, referente ao mês de abril de 2021;
Dando continuidade ele informou que foi  firmado e assinado em 06.04.21, Termo de Contrato Nº
21040601-RPPSV decorrente da Dispensa de Licitação,  Nº DL02/2021-RPPSV, entre o Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará  e a Empresa ASP-Automação,
Serviços e Produtos de  Informática Ltda., cujo objetivo é a contratação dos serviços de locação de
software – sistemas informatizados de contabilidade, licitação, patrimônio, almoxarifado e portal da
transparência  com validade  até  31.12.2021;  Que foi  efetuado  em 27.04.21 o  Sexto  Aditivo  ao
Contrato nº 1705261-RPPSV entre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa
do Ceará e a Empresa Maia & Maia Advogados Associados,  cujo objetivo é a contratação dos
serviços de consultoria administrativa na aplicação da legislação previdenciária, com prazo de 08
(oito) meses a partir de 28.04.2021; Que foi efetuado em 28.04.21 o Sexto Aditivo ao Contrato nº
17051901-RPPSV entre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará
e  a  Empresa  Matias  e  Leitão  Consultores  Associados  Ltda.,  cujo  objetivo  é  a  contratação  da
prestação de serviços especializados de consultoria administrativa em investimentos e sistemas de
gestão de carteira de investimentos para o Viçosa-Prev, pelo prazo de 08 (oito) meses a partir do dia
28.04.2021; Na reunião foi apresentado e apreciado o Relatório de Prestação de Contas do mês
anterior(março de 2021), 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 31.03.2021. Que foi efetuado em 26.04.21, o pagamento
das folhas dos benefícios previdenciários do Viçosa-Prev no valor de R$: 212.077,43,  sendo R$
175.881,78 referente a folha de Aposentadoria e R$: 36.195,65 referente a folha de Pensão Por
Morte e que foi pago também, na mesma data, a folha da Diretoria do Viçosa-Prev, no valor de R$:
12.568,00, referentes ao mês de abril de 2021; Que foi efetuado em 30.04.21 o pagamento dos
contratos, assessorias administrativas, softwares utilizados e faturas de água e telefonia do Viçosa-
Prev, no valor de 13.978,15 referente ao mês de abril de 2021.  Dando continuidade o Diretor do
Viçosa-Prev detalhou todas as Aplicações e Resgates realizados no mês de abril de 2021 na Carteira
de  Investimentos  do  Viçosa-  Prev  em  fundos  de  investimento  do  Mercado  Financeiro.  As
aplicações feitas em fundos de investimento no mês de abril de 2021 foram:  1. BB IRF-M 1
TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, aplicado dia 16.04.21, valor R$
64.911,63, referente ao crédito da Compensação Previdenciária-COMPREV feito pelo INSS em
08.04.21;  2.  BB  IMA-B  5  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,
aplicado dia 16.04.21, valor R$ 1.166.527,63, referente ao saldo da conta previdenciária nº 24.220-9
da  arrecadação  previdenciária  do  mês  de  março  de  2021;  Os  resgates  feitos  em  fundos  de
investimento  no  mês  de  abril  de  2021  foram:  1.  BB  IRF-M 1  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 20.04.21, valor R$ 1.106,61, para pagamento
das faturas de energia elétrica do prédio sede  do Viçosa-Prev, dos meses de fevereiro e março de
2021;  2. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado
dia 26.04.21, valor R$ 13.808,00, para pagamento da folha da Diretoria do Viçosa-Prev, referente ao
mês  de  abril  de  2021;  3.  BB  IRF-M  1  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA  FIXA
PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 26.04.21, valor R$ 212.077,43, para pagamento das folhas dos
benefícios previdenciários de aposentadorias e pensões do Viçosa-Prev, referente ao mês de abril de
2021; e 4. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado
dia  30.04.21,  valor  R$  13.978,15,  para  pagamento  dos  contratos  e  assessorias  administrativas,
faturas de água e telefonia e locação de softwares utilizados pelo Viçosa-Prev, referente ao mês de
abril  de  2021;  Que  de  acordo  com  o  Relatório  Analítico  dos  Investimentos fornecido  pela
Empresa LEMA Assessoria, referente ao mês anterior, o Viçosa-Prev fechou o mês de março de
2021 com o valor de R$ 118.717.208,31 em sua Carteira de Investimentos, sendo 92,32% aplicado
no seguimento de Renda Fixa e 7,68% aplicado no seguimento de Renda Variável, distribuído nos
bancos  da  seguinte  forma:  R$:  77.708.741,52  aplicados  no  Banco  do  Brasil  S.A.  Gestão  de
Recursos BB DTVM, representando 65,46% da carteira; R$: 22.042.701,83, aplicados na Caixa
Econômica Federal representando 18,57% da carteira; e R$: 18.965.764,96 aplicados no Banco do
Nordeste  do  Brasil  S.A.  representando  15,97% da  carteira,  informações  estas  disponibilizadas
mensalmente  na  pagina  oficial  do  Viçosa-Prev;  Que  as  aplicações  financeiras  do  Viçosa-Prev
apresentaram  no  mês  de  março  de  2021  um  retorno  positivo  no  valor  de  R$:  214.877,97,
equivalente a 0,18%, já o retorno acumulado ainda resultou negativo em -0,84%, contra uma meta
atuarial  de 3,37%, tendo em vista que no cenário nacional novamente os índices de renda fixa
apresentaram queda de rentabilidade em função do agravamento do cenário interno. Além disso, a
elevação da SELIC em 0,75 pontos percentuais veio acima das expectativas de mercado, o que
levou a uma abertura nas curvas de juros. Foi informado sobre a nomeação através do Decreto
Municipal  nº  097/2021,  do  servidor  Danilo  Martins  Oliveira,  já  ocupante  do  cargo  efetivo  de
Auxiliar Administrativo, cedido pela Secretaria de Educação ao Viçosa-Prev, para ocupar também o
cargo em comissão de Secretário do Viçosa-Prev, sem acúmulo de vencimentos. Ele informa ainda
que de  acordo com os últimos Cálculo das Provisões Matemáticas efetuado pela empresa ARIMA
Consultoria  Atuarial,  o RPPS do Município de Viçosa do Ceará apresentou resultados atuariais
superavitários:  Janeiro/2021  resultou  superavitário  em  R$  19.327.940,46;  em  fevereiro/2021
resultou  superavitário  em  R$  18.148.941,79  e  em  março/2021  resultou  superavitário  em  R$
17.362.165,99, resultado de muito esforço e dedicação da atual gestão previdenciária sempre na
busca do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS de Viçosa do Ceará, ele informa ainda que esses
cálculos estarão disponíveis na página oficial do Viçosa-Prev. Nada mais havendo a tratar nesta
reunião eu, Danilo Martins Oliveira, secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por
todos os presentes. Viçosa do Ceará-CE., 30 de abril de 2021. A presente ata é cópia fiel da que foi
lavrada em livro próprio.


