
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 agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte um), às 16:30 horas, na
sala de reuniões do Viçosa-Prev, aconteceu a 167ª 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 na pauta os
seguintes assuntos:  1. Encaminhado memorando à Secretaria Municipal de Saúde informando as
perícias realizadas no mês;  2. Encaminhado memorando à Secretaria de Administração Geral do
Município  com a  relação  de  benefícios  concedidos;  3.  Encaminhado  memorando  à  Central  de
Compras do Município, solicitando pesquisa de preços para contratação de serviços pelo Viçosa-
Prev;  4.  Encaminhados  memorandos  a  diversas  Secretarias  e  ao  Departamento  de  Recursos
Humanos do Município sobre homologação de aposentadorias e pensões pelo Tribunal de Contas do
Estado  do  Ceará-TCE;  5. Encaminhado  memorando  à  Secretaria  Municipal  de  Educação
comunicando  a  concessão  de  aposentadoria  de  servidora  pública  municipal;  6. Encaminhados
Ofícios ao TCE com processos concessórios de aposentadorias;  7. Encaminhado Ofício ao TCE,
com juntada de documentos solicitados; 8. Assinatura de contrato com a Empresa 3IT Consultoria
Ltda., para prestação de serviços ao Viçosa-Prev;  9.  Apresentação e apreciação do Relatório de
Prestação de Contas do Viçosa-Prev referente a julho de 2021;  10. Apresentação e apreciação de
relatórios da Compensação Previdenciária do Viçosa-Prev; 11. Pagamento das folhas de benefícios
previdenciários, da folha da Diretoria Executiva, contratos e demais despesas administrativas do
Viçosa-Prev referente a agosto de 2021; e  12. Aplicações e Resgates feitos no mês de agosto de
2021  na  Carteira  de  Investimentos  do  Viçosa-Prev  em  fundos  de  investimentos  do  Mercado
Financeiro. Inicialmente 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. O Diretor do Viçosa-Prev iniciou suas palavras dizendo que duarante o
mês  de  agosto  de  2021  foi  encaminhado  o  memorando  nº  078/2021  de  04.08.21  à  Secretaria
Municipal de Saúde informando o quantitativo de perícias realizadas no período de 01.07.21 a
30.07.21 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 da
prefeitura;  Que  foi  encaminhado  o  memorando  nº  080/2021  de  12.08.21  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; Que foi encaminhado o memorando nº
081/2021 de 11.08.21 à Central de Compras do Município, solicitando pesquisa de preços para a
contratação de serviços de Assessoria Contábil para atender as necessidades do Viçosa-Prev; Que
foram encaminhados  os  seguintes  memorandos:  Nº  082/2021  de  11.08.21 ao  Departamento  de
Recurso  Humanos  e  Nº  083/2021  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  ambos  comunicando  a
homologação de Aposentadoria Voluntária por Idade, pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará,



da servidora pública municipal  Maria de Fátima Vieira Passos,  ocupante do cargo efetivo de
Auxiliar de Serviços Gerais, com inclusão em folha de pagamento de aposentadoria do Viçosa-Prev
a partir  da competência agosto de 2021;  memorando nº 086/2021 de 23.08.21 encaminhado ao
Departamento  de  Recursos  Humanos  do  Município  e  memorando  nº  087/201  de  23.08.21  à
Secretaria  Municipal  de  Educação,  ambos  comunicando  a  homologação,  pelo  TCE,  da
Aposentadoria Voluntária por Idade do servidor público municipal  Francisco Holanda da Silva,
ocupante do cargo efetivo de Motorista  Categoria  D, com inclusão em folha de Pagamento de
aposentadoria do Viçosa-Prev a partir da competência de agosto de 2021; memorando nº 088/2021
de 23.08.21, encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos do Município e memorando nº
089/2021 de 23.08.21 à Secretaria Municipal de Educação, ambos comunicando a homologação,
pelo  TCE,  da  Aposentadoria  Voluntária  por  Idade,  da  servidora  pública  municipal  Osmarina
Castelo Branco,  ocupante do cargo efetivo de Professora Classe B, com inclusão em folha de
pagamento de aposentadoria do Viçosa-Prev a partir da competência de agosto de 2021; Registre-se
que nestas mesmas datas foram entregues os comunicados de aposentadoria aos seus respectivos
titulares. Em 12 de agosto de 2021 foi feita a entrega do comunicado de homologação de Pensão
por Morte ao Sr. Carlos Rodrigo Silva de Arruda, na qualidade de dependente(companheiro) da
ex-servidora  pública  municipal  Keila  Maria  de  Araújo  falecida  em  15.01.2020  e  também
Representante Legal dos menores João Gabriel Araújo de Arruda e Ana Naira Araújo de Arruda,
filhos  menores;  Que  foi  encaminhado  o  memorando  nº  090/2021  de  24.08.21  à  Secretaria
Municipal  de  Educação  comunicando  a  concessão  de  Aposentadoria  Voluntária  por  Tempo  de
Contribuição Integral  da servidora pública municipal  Maria José de Lima Alves,  ocupante do
cargo  efetivo  de  Auxiliar  de  Serviços  Gerais;  Encaminhado  em  meio  eletrônico  o  Ofício  nº
095/2021 de 09.08.21 ao TCE-Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o processo de Aposentadoria
por Idade da servidora pública municipal Maria Veras da Silva Santos, ocupante do cargo efetivo
de  Auxiliar  de  Serviços  Gerais  e  o  Ofício  nº  109/2021  de  24.08.21  com  o  processo  de
Aposentadoria por Tempo de Contribuição da servidora pública municipal Maria José de Lima
Alves, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais. Encaminhado em meio eletrônico
ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará o Ofício nº 096/2021 de 10.08.21, com a juntada de
documentos solicitados, relativo ao processo de Pensão por Morte requerida por Maria Gorete
Rocha de Almeida, face ao óbito do ex-servidor João da Silva Cardoso. Foi firmado em 13.08.21
novo contrato através de Dispensa de Licitação entre o Viçosa-Prev e a Empresa 3IT Consultoria
Ltda-ME, cujo objetivo é a contratação dos serviços de customização e manutenção do sistema
integrado  de  informações  previdenciária/Gestão  de  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  –
SIPREV/GESTÃO  para  o  Viçosa-Prev,  com  vigência  válida  por  05  meses.  Na  reunião  foi
apresentado e apreciado pelos membros do Conselho Municipal de Previdência o Relatório Mensal
de Prestação de Contas do mês anterior (julho 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  todos  na  posição
31.07.2021. Quanto à Compensação Previdenciária, de acordo com o relatório de requerimentos de
agosto  de  2021,  na  condição  de  solicitante  Viçosa  do  Ceará  possui  04  (quatro)  processos
aguardando análise,  06 (seis)  processos compensados(cessados por óbito) e  97 (noventa e  sete)
processos em compensação. Já no relatório de pagamentos referente a compensação anterior (julho
de 2021) o Viçosa-Prev possui o valor total a receber de R$: 90.107,27 referente ao fluxo de 97
processos em compensação, sendo R$ 72.251,52 o valor do fluxo líquido e R$ 17.856,75 o valor do
saldo retroativo referente a mais 01 (um) requerimento de compensação deferido. Valor este a ser



creditado pelo INSS no 5º dia útil de setembro de 2021. Efetuado em 25.08.21, o pagamento das
folhas dos benefícios previdenciários  do Viçosa-Prev no valor de R$ 245.138,29, conta corrente nº
24.220-9,  sendo R$ 184.852,64 referente a folha dos aposentados e R$ 60.285,65 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(Taxa de Administração),  referentes ao mês de agosto de 2021. Efetuado em
30.08.21 o pagamento no valor de R$ 16.322,16 referente a despesas administrativas do Viçosa-
Prev, conta nº 24.230-6, referentes a agosto de 2021.  Aplicações e Resgates feitos no mês de agosto
de 2021 na Carteira de Investimentos do Viçosa- Prev em fundos de investimento do Mercado
Financeiro  foram  as  seguinte:  Aplicações:  1.  BB  MULTISETORIAL  QUANTITATIVO  FIC
AÇÕES,  aplicado  dia  23.08.21,  valor  R$  407.575,40,  conta  corrente  nº  24.210-1,  referente  a
Compensação  Previdenciária  de  junho  de  2021,  creditada  pelo  pelo  INSS  no  dia  06.08.21.
Resgates:  1.  BB  IRF-M1  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA  FIXA  PREVIDENCIÁRIO,
resgatado  dia  25.08.21,  valor  R$:  12.466,00,  conta  nº  24.230-6,  para  pagamento  da  folha  da
Diretoria do Viçosa-Prev, referente ao mês de agosto de 2021; 2. BB FLUXO FIC RENDA FIXA
SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 25.08.21, valor R$ 244.478,29 para pagamento das
folhas dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte do Viçosa-Prev, referente
ao  mês  de  agosto  de  2021;  e  3.  BB  IRF-M1  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA  FIXA
PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 30.08.21, valor R$ 16.322,16, conta corrente 24.230-6, para
pagamento  das  despesas  administrativas  do  Viçosa-Prev  referente  ao  mês  de  agosto  de  2021.
Conforme o relatório analítico de Investimentos o Viçosa-Prev fechou o mês de julho de 2021 com
o  valor  de  R$  124.473.208,21  em  sua  Carteira  de  Investimentos,  sendo  R$  114.402.466,02
(91,91%) aplicado em segmento de Renda Fixa e R$ 10.070.742,19 (8,09%) aplicado em segmento
de Renda Variável,  distribuído nos  Bancos  da  seguinte  forma:  R$:  82.834.052,50 aplicados no
Banco  do  Brasil  S.A.  Gestão  de  Recursos  DTVM,  representando  66,55%  da  carteira;  R$:
22.355.332,79,  aplicados na  Caixa  Econômica  Federal  representando 17,96% da carteira;  e  R$
19.283.822,92 aplicados no Banco do Nordeste do Brasil S.A. representando 15,49% da carteira.
Ele ressalta que as aplicações financeira do Viçosa-Prev apresentaram no mês de julho de 2021
rendimentos  negativos  no  valor  de  R$  -430.525,82,  equivalente  a  -0,34%  da  Carteira  de
Investimentos e que isso se deve ao alto nível de volatilidade em torno da taxa de câmbio brasileira
que persistiu durante todo o mês de julho de 2021. 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., 31 de agosto de 2021. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada
em livro próprio...


