
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 julho do ano 2021 (dois mil e vinte um), às 17:00 horas, na Sala de
Reuniões  do  Viçosa-Prev,  aconteceu  a  166ª  Reunião  Ordinária  semi-presencial  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  sobre  os
seguintes assuntos: 1. Entrega de carta de benefícios de aposentadorias homologados pelo TCE-
Tribunal de Contas do Estado do Ceará;  2. Encaminhamento de processos de aposentadorias  ao
TCE-Tribunal de Contas do Estado do Ceará; 3. Devolução de processo de aposentadoria ao TCE-
Tribunal de Contas do Estado do Ceará; 4. Encaminhamento de memorandos Nº 062/2021 e Nº
064/2021 de 02.07.21 à Secretaria Municipal de Saúde informando a homologação de aposentadoria
de servidora pública municipal e o quantitativo de perícias realizadas no período de 01.06.21 a
30.06.21; 5. Encaminhamento de memorandos Nº 066/2021 de 06.07.21, Nº 072/2021 de 13.07.21 e
Nº 077/2021 de 23.07.21 à Secretaria Municipal de Educação, comunicando a homologação de
aposentadorias de servidoras públicas municipais lotadas naquela secretaria; 6. Encaminhamento de
memorandos Nº 059/2021 de 18.06.21 e Nº 073/2021 de 15.07.21 à Secretaria de Administração
Geral do Município com a lista de benefícios de auxílio-doença e salário-maternidade e a relação
dos benefícios concedidos, e os memorandos Nº 063/2021 de 02.07.21 e Nº 071/2021 de 13.07.21
ao  Departamento  de  Recursos  Humanos  comunicando  a  homologação  pelo  TCE/CE  de
aposentadoria de servidores públicos municipais; 7. Encaminhamento de memorando em 02.07.21
ao Setor de Licitação do Município de Viçosa do Ceará solicitando abertura de novo processo
licitatório; 8. Apresentação e Apreciação do Relatório de Prestação de Contas do Viçosa-Prev; 9.
Análise do relatório de pagamento do COMPREV referente à competência de junho de 2021 e do
relatório de requerimentos COMPREV posição de julho de 2021;. 10. Efetuado o pagamento de
50% do valor das folhas dos benefícios previdenciários do Viçosa-Prev e da folha da Diretoria do
Viçosa-Prev, referente à primeira parcela do 13º do ano de 2021. 11. Efetuado o pagamento das
folhas dos benefícios previdenciários, da Diretoria do Viçosa - Prev e dos Contratos e Assessorias; e
12. Aplicações e Resgates feitos no mês de julho 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 informando que em julho de 2021 foram realizadas as seguintes ações no âmbito do RPPS
de Viçosa do Ceará: Foi feita a entrega de comunicado de Aposentadoria por Idade em favor de
Maria de Fátima Vieira dos Santos Sousa, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem;
em 06.07.21 a entrega do comunicado de Aposentadoria Por Tempo de Contribuição em favor de
Assunção de Maria Costa Ramos, ocupante do cargo efetivo de Professora e em 13.07.21 a entrega
do  comunicado  de  Aposentadoria  Por  Tempo  de  Contribuição  em  favor  de  Elizabeth  Dias



Fernandes, ocupante do cargo efetivo de Professora, todos devidamente homologados pelo TCE-
Tribunal de Contas do Estado do Ceará e inclusas em folha de pagamento de aposentadoria na
competência julho de 2021;  Que foram encaminhados por meio eletrônico ao TCE-Tribunal de
Contas do Estado do Ceará os Ofícios Nº 085/2021 de 12.07.21 e Nº 091/2021 de 23.07.21, os
processos de Aposentadoria Por Tempo de Contribuição das servidoras públicas municipais Rosa
Ramos dos Santos e de Irinedes Souza Pereira, ambas ocupantes do cargo efetivo de Professora;
Que através do Ofício Nº 092/2021 de 23.07.21 foi devolvido, via Correios, ao TCE-Tribunal de
Contas do Estado do Ceará, o processo de Aposentadoria por Idade da servidora pública municipal
Maria da Paz de Souza Pereira, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais com cumprimento
de diligência na origem; Que foram encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde os Memorandos
Nº 062/2021 de 02.07.21, comunicando a homologação pelo TCE-Tribunal de Contas do Estado do
Ceará,  de Aposentadoria  Por  idade da servidora pública municipal  Maria  de Fátima Vieira  dos
Santos Sousa, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem com inclusão em folha de pagamento
do Viçosa-Prev a partir da competência de julho de 2021 e Nº 064/2021 de 02.07.21, informando o
quantitativo de perícias realizadas no período de 01.06.21 a 30.06.21 pelos médicos peritos do
Município de Viçosa do Ceará,  Dr.  Francisco Edson Portela de Aguiar Filho e Dra.  Helena de
Freitas Dias, para inclusão dos mesmos em folha de pagamento; Que foi enviado à Secretaria de
Educação  do  Município  os  seguintes  memorandos:  Nº  066/2021  de  06.07.21  e  072/2021  de
13.07.21 comunicando a homologação de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição das
servidoras públicas municipais, Assunção de Maria Costa Ramos, Elizabeth Dias Fernandes, ambas
ocupantes do cargo efetivo de Professora com inclusão em Folha de Pagamento de Aposentadoria
do  Viçosa-Prev  a  partir  da  competência  julho/2021  e  memorando  Nº  077/2021  de  23.07.21,
comunicando a concessão de aposentadoria  por Tempo de Contribuda servidora Irinedes  Souza
Pereira, ocupante do cargo efetivo de Professora; Que foi encaminhado o memorando Nº 073/2021
de 15/07/2021 à Secretaria de Administração Geral do Município com a lista de todos os benefícios
de  Auxílio-Doença  e  Salário-Maternidade  concedidos  ou  prorrogados  até  aquela  data;  Que  foi
encaminhado memorando  ao Setor de Licitação, solicitando processo de dispensa de licitação para
contratação  de  serviços  de  customização  e  manutenção  de  sistema  integrado  de  informações
previdenciárias/Gestão de Regime Própria de Previdência Social-SIPREV GESTÃO para o Viçosa-
Prev;  Que  em  reunião  foi  apreciado  o  Relatório  de  Prestação  de  Contas  do  mês  anterior
(junho/2021),  o  qual  é  composto  pelos  seguintes  itens:  Posição  dos  Investimentos;  Receitas  e
Despesas  Orçamentárias:  Quantidade  de  Aposentadorias  e  Pensões;  Origem  de  Aplicações  e
Recursos e Saldo das Contas Bancárias em 30.06.21. De acordo com o relatório de pagamento da
Compensação Previdenciária do mês de junho de 2021, o Viçosa-Prev tem o valor total a receber de
R$ 407.002,68 a ser creditado pelo INSS no 5º dia útil de agosto de 2021 referente a 97 processos
em compensação, sendo: R$ 72.251,52 o valor do fluxo líquido mensal e R$ 334.751,16 o valor do
saldo retroativo devido à aprovação pelo INSS de  mais 06 (seis) requerimentos; Que o relatório de
requerimentos do COMPREV apresenta na competência julho de 2021 na condição de solicitante
04 (quatro) processos aguardando análise, 05 (cinco) processos compensados e 98 (noventa e oito)
processos em compensação; Que foi efetuado em 08.07.21, o pagamento de 50% do 13º salário do
ano de 2021 das folhas dos benefícios previdenciários do Viçosa-Prev, valor R$ 107.321,86, da
conta nº 24.220-9, sendo R$ 88.124,06 relativo a folha dos aposentados e R$ 19.197,80, relativo a
folha de pensão por morte e da Diretoria do Viçosa-Prev, o valor de R$ 5.815,00, conta nº 24.230-6;
Que foi efetuado em 27.07.21, o pagamento das folhas dos benefícios previdenciários  do Viçosa-
Prev no valor de R$ 219.948,29, conta corrente nº 24.220-9,  sendo R$ 181.552,64 referente a folha



dos aposentados e R$ 38.395,64 referente a folha de pensão por morte, e da folha da Diretoria do
Viçosa-Prev, no valor de R$ 12.468,00, conta corrente nº 24.230-6,  referentes ao mês de julho de
2021; Que foi efetuado em 30.07.21 o pagamento no valor de R$ 12.262,00, conta nº 24.230-6, dos
contratos,  assessorias administrativas,  softwares utilizados e fatura de água referente a julho de
2021, e também, faturas de energia elétrica e de telefone do Viçosa-Prev, referentes a junho de
2021: Que as Aplicações e Resgates feitos no mês de julho de 2021 na Carteira de Investimentos do
Viçosa-  Prev  em  fundos  de  investimento  do  Mercado  Financeiro  foram:  Aplicações: 1.  BB
MULTISETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES, aplicado dia 07.07.21, valor R$ 635.937,79,
conta corrente nº 24.210-1,  referente ao crédito de maio/2021, da Compensação Previdenciária-
COMPREV, efetuado pelo INSS no dia 08.07.21.  Resgates: 1. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 05.07.21, valor R$ 560,00, conta corrente nº
24.230-6,  para  pagamento  de  boleto  de  taxa  de  inscrição  em  prova  de  Certificação  de
CGRPPS/APIMEC dos Diretores José Elias Silva de Oliveira e Danilo Martins Oliveira, Gestor e
Secretário do Viçosa-Prev, respectivamente;  2. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA
FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 08.07.21, valor R$ 5.815,00, conta corrente nº 24.230-6,
para pagamento de 50% da folha do 13º salário da Diretoria do Viçosa Prev, referente ao exercício
de  2021;  3.  BB  IRF-M  1  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,
resgatado dia 08.07.21, valor R$ 107.321,86, conta nº 24.220-9, para pagamento de 50% da folha
dos  benefícios  previdenciários  do  Viçosa-Prev,  sendo  R$  88.124,06  referente  a  folha  dos
aposentados e R$ 19.197,80, referente a folha de pensão por morte, do exercício de 2021;  4.  BB
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 09.07.21,
valor R$ 380,00, conta corrente nº 24.230-6, para pagamento de boleto de renovação de assinatura
anual  da  Revista  RPPS;  5.  BB  IRF-M  1  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA  FIXA
PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 13.07.21, valor R$ 145,00, para pagamento de 02 (duas diárias)
para o Diretor Executivo do Viçosa-Prev José Elias Silva de Oliveira, valor R$ 100,00 e para o
Secretario e Membro do Comitê de Investimentos do Viçosa-Prev, Danilo Martins Oliveira, valor
R$ 45,00, para estada dos mesmo na Cidade de Sobral-CE, no dia 14.07.21, para realização de
Exame de Certificação CGRPPS/APIMEC;  6. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA
FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia  20.07.21, valor  R$ 1.250,00, conta nº 24.230-6,  para
pagamento de Boleto da Anuidade da ACEPREM-Associação Cearense dos RPPS do Estado do
Ceará e dos Municípios, relativo ao exercício de 2021. 7. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 27.07.21, valor R$ 12.466,00, conta nº 24.230-6,
para pagamento da folha da Diretoria do Viçosa-Prev, referente ao mês de julho de 2021; 8. BB
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 27.07.21,
valor R$ 219.948,29, conta nº 24.220-9, para  pagamento das folhas dos benefícios previdenciários
do Viçosa-Prev, sendo o valor de R$ 181.552,64 da folha dos aposentados e R$ 38.395,64 da folha
de pensão por morte, referente ao mês de julho de 2021; e 09. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
FIC  RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,  resgatado  dia  30.07.21,  valor  R$  12.262,23,  conta
corrente 24.230-6, para pagamento dos contratos e assessorias administrativas, locação de softwares
e tarifa de água referente a julho de 2021, e também, tarifas de energia elétrica e telefone do mês de
junho de 2021, do Viçosa-Prev.  Conforme o relatório analítico de Investimentos o Viçosa-Prev
fechou  o  mês  de  junho  de  2021  com  o  valor  de  R$  123.609.107,78  em  sua  Carteira  de
Investimentos,  sendo R$ 113.922.759,77 (92,16%) aplicado em segmento  de  Renda Fixa e  R$
9.686.348,01 (7,84%) aplicado em segmento de Renda Variável, distribuído nos Bancos da seguinte
forma:  R$  81.547.171,58  aplicados  no  Banco  do  Brasil  S.A.  Gestão  de  Recursos  DTVM,



representando  65,97%  da  carteira;  R$  22.721.000,04,  aplicados  na  Caixa  Econômica  Federal
representando 18,38% da carteira; e R$ 19.340.936,16 aplicados no Banco do Nordeste do Brasil
S.A. representando 15,65% da carteira. As aplicações financeira do Viçosa-Prev apresentaram no
mês de junho de 2021 rendimentos positivos no valor de R$ 149.804,24, equivalente a 0,12% da
carteira. O Diretor do Viçosa-Prev ressalta a necessidade de se fazer uma maior diversificação nos
ativos da Carteira de Investimento do Viçosa-Prev, visando melhor retorno. 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 julho de 2021. A presente ata é cópia
fiel da que foi lavrada em livro próprio...

                                                                           


