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Banco                                    Valor                    %Carteira

     Patrimônio Liquido 

   O Viçosa-Prev injetou na economia viçosense, nos meses de 
julho  e agosto do ano de 2021, incluindo o adiantamento da 
primeira parcela do décimo terceiro salário, a quantia de R$ 
601.483,44( seiscentos e um mil, quatrocentos e oitenta e três 
reais e quarenta e quatro centavos),  através dos pagamentos a 
servidores ativos e inativos, na forma a seguir  relacionada :






Injeção de recursos na economia viçosense.


      Membros da atual Diretoria Executiva do Viçosa-Prev 
e do Comitê de Investimentos obtem Certificação de 
Gestores de Regime Próprio de Previdência Social - 
CGRPPS, após aprovação em exame teórico realizado 
pela Associação dos Analistas e Profissionais de 
Investimento do Mercado de Capitais - Apimec, em 
parceria com a Associação Brasileira de Instituições de 
Previdência de Estados e Municípios - ABIPEM.

   O exame CGRPPS visa comprovar a qualificação 
técnica necessária dos profissionais que atuam nas 
instituições de previdência estadual e municipal e tem 
por objetivo elevar os padrões dos profissionais que 
atuam nos Institutos de Previdência dos Estados e dos 
Municípios e potencializar a gestão de investimentos, 
com um comitê certificado e bem engajado na tomada 
de decisões.








Capacitação Profissional



Banco do Nordeste      R$ 19.283.822,92          15,49%

                    

O VIÇOSA-PREV fecha o mês de julho de 2021, com 


um saldo de:   R$ 124.473.208,21  em sua Carteira 

de Investimentos. 

BB                                 R$ 82.834.052,50           66,55%

Caixa                             R$ 22.355.332,79          17,96%

JULHO+50% do 
décimo terceiro
 AGOSTO            BIMESTRE
GASTO/MÊS       


Quantidade de Aposentadorias e 
Pensões em 31/08/2021


Resultado Atuarial

   De acordo com o último cálculo das Provisões 
Matemáticas do mês de julho de 2021, o município de 
Viçosa do Ceará está superavitário em R$ 
15.719.326,05. 
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Diretoria

Aposentadoria

R$ 17.445,00    R$ 11.630,00     R$ 29.075,00

 

        R$ 269.676,70 R$ 184.852,64    R$ 454.529,34


R$ 57.593,45      R$ 60.285,65    R$ 117.879,10


    R$ 344.715,15  R$ 256.768,29 R$ 601.483,44


Pensão

TOTAL


