
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 junho do ano de 2021 (dois mil e vinte um), às 16:40 horas, na sala
de  reuniões  do  Viçosa-Prev,  aconteceu  a  165ª  reunião  ordinária  semipresencial  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. Assinatura do Termo de Adesão ao Novo Sistema COMPREV;  2.
Encaminhados ao TCE-Tribunal de Contas do Estado do Ceará processos de aposentadoria e de
pensão por morte de servidores públicos municipais; 3. Encaminhamento do Resultado do Cálculo
Atuarial do Ano de 2021 ao Chefe do Poder Executivo Municipal com solicitação de providências;
4. Devolução ao TCE-Tribunal de Contas do Estado do Ceará de processo de aposentadoria de
servidora  pública  municipal;  5.  Encaminhado  memorando  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde
informando  o  quantitativo  de  perícias  realizadas  no  período  de  03.05.21  a  31.05.21;  6.
Encaminhado memorando à Secretaria de Administração Geral do Município com a relação dos
benefícios de auxílio-doença e salário-maternidade concedidos; 7. Encaminhados memorandos à
Central de Compras do Município de Viçosa do Ceará solicitando pesquisas de preços para fins de
contratação  de  prestação  de  serviços  de  customização  e  manutenção  de  sistema  integrado  de
informações previdenciárias e de serviços para atender à Portaria do MPS Nº 403/2008 e software
de  monitoramento;  8.  Realização  de  revisão  administrativa  de  concessão  de  benefício;  9.
Encaminhamento de memorandos às Secretarias de Educação do Município e de Administração
Geral do Município; 10. Análise médica de processos pendentes no COMPREV; 11. Análise do
relatório de pagamento do COMPREV referente à competência de maio de 2021 e do relatório de
requerimentos COMPREV posição de junho de 2021; 12. Apreciação do relatório de prestação de
contas do Viçosa-Prev;  13. Efetuado o pagamento das folhas dos benefícios previdenciários, da
Diretoria do Viçosa - Prev e dos Contratos e Assessorias; e 14. Aplicações e Resgates feitos no mês
de junho de 2021 na Carteira de Investimentos do Viçosa-Prev em fundos de investimentos do
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. O Diretor do Viçosa-Prev iniciou suas palavras dizendo que foi assinado em
24.06.21 pelo Prefeito do Município de Viçosa do Ceará o Termo de Adesão ao Novo Sistema
COMPREV e seus anexos e encaminhado pelo Viçosa-Prev em 25.06.21 via GESCON à Secretaria
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Que foram encaminhados em 09.06.21 ao
TCE-Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Ceará  os  processos  de  aposentadoria  por  tempo  de
contribuição  da  servidora  pública  municipal  Rejane  de  Oliveira  Magalhães,  ocupante  do  cargo
efetivo de Professora e de pensão por morte previdenciária concedido em favor de Maria Elenilda
de Moura Pinto na qualidade de cônjuge dependente do ex-servidor Mauro Cesar de Souza, falecido
em 11.05.2021; Que foi encaminhado através do Ofício Nº 070/2021 de 15.06.21 ao Gabinete  do
Prefeito Municipal de Viçosa do Ceará com solicitação de providências o resultado do Cálculo
Atuarial para o exercício de 2021 acompanhado da minuta do Decreto referente ao novo plano de
equacionamento do deficit atuarial,  no qual sugere a utilização da tabela de duração do passivo
como  metodologia  de  cálculo  no  limite  de  Deficit  Atuarial-LDA,  adequando-se  às  exigências
previstas na Portaria Ministerial Nº 464/2018 de 19.11.2018 e Instrução Normativa da Secretaria de
Previdência Nº 07/2018; Que foi devolvido ao TCE-Tribunal de Contas do Estado do Ceará através
do Ofício Nº 071/2021 de 18.06.21 via Correios, o processo de aposentadoria da servidora pública



municipal  Jane  Maria  Vasconcelos  Alves,  ocupante  do  cargo  efetivo  de  Professora,  com
cumprimento de diligência na origem; Que foi encaminhado em 01.06.21 à Secretaria Municipal de
Saúde, o memorando nº 051/2021 informando o quantitativo das perícias realizadas no período de
03.05 a 31.05.21 efetuadas pelos médicos peritos Dr. Francisco Edson Portela de Aguiar Filho e
Dra.  Helena  de  Freitas  Dias,  para  inclusão  em  folha  de  pagamento  do  Município.  Que  foi
encaminhado  em  15.06.21  à  Secretaria  de  Administração  Geral  do  Município  memorando  nº
057/2021  com  a  lista  de  todos  os  beneficiários  de  auxílio-doença  e  de  salário-maternidade
concedidos ou prorrogados até aquela data. Que foram encaminhados em 02.06.21 à Central de
Compras do Município de Viçosa do Ceará os memorandos nºs. 052/2021 e 053/2021 solicitando
pesquisas  de  preços  para  fins  de  contratações  de  prestação  de  serviços  de  customização  e
manutenção de sistema integrado de informações  previdenciárias/Gestão de Regime Próprio de
Previdência Social-SIPREV GESTÃO DE RPPS e para atender às necessidades do Viçosa-Prev no
que tange ao dispositivo da Portaria MPS Nº 403/2008, avaliações atuariais e incluindo software de
monitoramento  mensal.  Por  iniciativa  da  Diretoria  do  Viçosa-Prev  foi  realizada  a  revisão
administrativa de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte concedido em favor
de Francisco Gelson da Silva e Julita Maria Carneiro da Silva, ambos na qualidade de dependentes,
esposo e  filha,  respectivamente,  da ex-servidora pública municipal  Andréa  Ribeiro  Carneiro da
Cunha, falecida em 25.10.2017. A cota parte da pensão de Julita Maria Carneiro Silva foi cessada
em virtude da constatação do benefício ativo em folha de pagamento após o atingimento da idade
regulamentar por parte da mesma, revertendo-se em benefício do dependente vitalício Francisco
Gelson da Silva, que passou a receber o benefício de forma integral, tudo conforme a legislação
pertinente  à  matéria.  Durante  o  processo  da  revisão  foi  facultado  prazo  para  apresentação  do
contraditório e ampla defesa, porém, não houve manifestação da parte. Que foram encaminhados os
memorandos  nº  055/2021  de  08.06.21  e  nº  059/2021  de  18.06.21  às  Secretarias  Municipal  de
Educação e de Administração Geral do Município respectivamente, comunicando a concessão de
aposentadoria  por  tempo  de  contribuição  da  servidora  pública  municipal  Rejane  de  Oliveira
Magalhães, ocupante do cargo efetivo de Professora e com a relação de todos os benefícios de
aposentadoria e pensão concedidos pelo Viçosa-Prev no período de 01.01.2020 a 18.06.2021. Que
foram realizadas perícias médicas pela Dra. Helena de Freitas Dias, médica perita do Município de
Viçosa  do  Ceará,  em  04  (quatro)  processos  de  aposentadoria  por  invalidez  com  pedidos  de
compensação previdenciária até então pendentes de análise médica no Sistema COMPREV, sendo
eles: Processos de Antônio Pedro da Silva, Nilza Araújo Aguiar, Fábio Dourado Pereira e Raimunda
Alves  de  Oliveira,  justifica-se  que  tal  procedimento  não  era  possível  antes,  pois  só  com  a
implantação do novo Sistema COMPREV efetuado neste ano de 2021 foi que esse tipo de análise
passou para a competência do médico perito do Município, antes estava parado na competência do
INSS. De acordo com o relatório da folha definitiva de pagamento de compensação previdenciária
do mês de maio de 2021 fechada em 16.06.21 o Viçosa-Prev tem o valor total a receber de R$
635.937,79 a ser creditado pelo INSS no 5º dia útil de junho de 2021, referente a 92 (noventa e
dois) processos em compensação, sendo R$ 68.879, 96 o valor do saldo fluxo e R$ 567.057,83 o
valor  do  saldo  retroativo.  Em  junho  de  2021  tivemos  mais  05  (cinco)  requerimentos  de
compensação  previdenciária  concedidos  em favor  do  Viçosa-Prev,  sendo  eles  os  processos  de
aposentadoria por invalidez de Antonio Pedro da Silva, requerido em 16.06.2011; Raimundo dos
Santos Fontenele, requerido em 11.09.2013; Maria das Graças de Oliveira Ferreira, requerido em
16.06.2011;  Arminda  Alves  de  Sousa,  requerido  em  21.06.2011;  e  Nilza  Araújo  de  Aguiar,
requerido  em  12.06.2018.  Processos  de  aposentadoria  por  tempo  de  contribuição  de  Luzimar
Oliveira Tavares, requerido em 19.04.2018; e Francimeire Siqueira da Silva, requerido em 29.04.21.
Por fim o processo de aposentadoria compulsória de Eduvirges Magalhães da Frota, requerido em
28.04.21. Na reunião foi apreciado o Relatório de Prestação de Contas do mês anterior (maio de
2021), composto pelos seguintes itens: Posição dos investimento; Receita e despesas orçamentárias;
Quantidade  de  aposentadorias  e  pensões;  Origem de aplicações  de recursos  e  saldo das  contas
bancárias em 31.05.2021; Que foi efetuado em 24.06.21, o pagamento das folhas dos benefícios
previdenciários  do Viçosa-Prev no valor de R$ 215.377,43, conta corrente nº 24.220-9,  sendo R$
176.981,78 referente a folha de aposentadoria e R$ 38.395,65 referente a folha de pensão por morte,
e da folha da Diretoria do Viçosa-Prev,  no valor  de R$ 12.466,00, conta corrente nº 24.230-6,



referentes ao mês de junho de 2021.  Efetuado em 30.06.21 o pagamento dos contratos, assessorias
administrativas,  softwares  utilizados  e  faturas  de  água  e  telefonia  do  Viçosa-Prev,  no  valor  de
14.643,44, conta corrente nº 24.230-6, referente ao mês de junho de 2021. Aplicações e Resgates
feitos  no  mês  de  junho  de  2021  na  Carteira  de  Investimentos  do  Viçosa-  Prev  em fundos  de
investimento do Mercado Financeiro.  Aplicações feitas em fundos de investimento no mês de
junho  de  2021: 1.  BB  ALOCAÇÃO  ATIVA  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA  FIXA
PREVIDENCIÁRIO,  aplicado  dia  15.06.21,  valor  R$  64.921,81,  conta  corrente  nº  24.210-1,
referente ao crédito de abril/2021, da Compensação Previdenciária - COMPREV feito pelo INSS
em  08.06.21;  2.  BB  ALOCAÇÃO  ATIVA  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA  FIXA
PREVIDENCIÁRIO, aplicado dia 30.06.21, valor R$ 2.356.610,62, referente ao saldo da conta nº
24.220-9 da arrecadação previdenciária dos meses de maio e junho de 2021.  Resgates feitos em
fundos de investimento no mês de junho de 2021: 1. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 07.06.21, valor R$ 300,00, conta corrente nº
24.230-6, para pagamento de boleto de inscrição do Diretor Executivo do Viçosa-Prev no curso de
capacitação COMPREV na prática, turma 01, promovido pela ABIPEM;  2. BB IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 24.06.21, valor R$ 12.466,00,
conta corrente nº 24.230-6, para pagamento folha da Diretoria do Viçosa-Prev, referente ao mês de
junho de 2021; 3. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,
resgatado dia 24.06.21, valor R$ 215.377,43, conta corrente nº 24.220-9, para pagamento das folhas
dos benefícios previdenciários, sendo o valor de R$ 176.981,78 da folha dos aposentados e R$
38.395,65 da folha de pensão por morte do Viçosa-Prev, referente ao mês de junho de 2021; 04. BB
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 28.06.21,
valor R$ 279,00, conta corrente 24.230-6, para pagamento de boleto de inscrição do servidor Danilo
Martins Oliveira, membro do Comitê de Investimentos do Viçosa-Prev para participação em curso
online  de  CGRPPS  promovido  pela  Empresa  LEMA Educação.  e  5.  BB  IRF-M  1  TÍTULOS
PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 30.06.21, valor R$ 14.643,44,
conta corrente 24.230-6,  para pagamento dos  contratos  e  assessorias administrativas,  faturas  de
água e telefonia e locação de softwares utilizados pelo Viçosa-Prev, referente ao mês de junho de
2021. Conforme o Relatório Analítico de Investimentos o Viçosa-Prev fechou o mês de maio de
2021  com  o  valor  de  R$  122.456.789,93 em  sua  Carteira  de  Investimentos,  sendo  R$
112.832.548,38 (92,14%) aplicado em Renda Fixa e R$ 9.624.241,55 (7,86%) aplicado em Renda
Variável, distribuído nos Bancos da seguinte forma: R$ 80.518.431,56 aplicados no Banco do Brasil
S.A. Gestão de Recursos DTVM, representando 65,75% da carteira; R$ 22.664.066,61, aplicados na
Caixa  Econômica  Federal  representando  18,51% da carteira;  e  R$ 19.274.291,76  aplicados  no
Banco do Nordeste do Brasil S.A. representando 15,74% da carteira.  O Diretor do Viçosa-Prev
ressalta que as aplicações financeira apresentaram no mês de maio de 2021 um retorno positivo no
valor de R$ 923.295,32 equivalente a 0,76%. 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 junho de 2021. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro
próprio.


