
                                                                               
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ  -

VIÇOSA-PREV

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP

Aos 29 (vinte nove) dias do mês de outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte um), às 10:00 horas, na Sala de
Reuniões do Viçosa-Prev, com a presença física da maioria dos membros e os demais de forma remota,
aconteceu assim a 169ª Reunião Ordinária, de forma semipresencial, do Conselho Municipal de Previdência
Social-CMP, em conjunto com os membros da Diretoria do Viçosa-Prev e Comitê de Investimentos, para
juntos tratarem de assuntos referente ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa do
Ceará,  sendo  deliberado  na  pauta  os  seguintes  assuntos:  1.  Apresentação,  apreciação,  discussão  e
aprovação da Política de Investimentos para 2022 elaborada pelo Comitê de Investimentos do Viçosa-
Prev; 2. Encaminhamento de memorando à Secretaria Municipal de Saúde informando as perícias realizadas
no mês de Setembro de 2021; 3. Encaminhamento de memorando à Secretaria de Administração Geral do
Município com a relação dos benefícios previdenciários de auxílio-doença e salário-maternidade concedidos;
4.  Encaminhamento  de  memorando  à  Secretaria  Municipal  de  Educação  comunicando  concessão  de
aposentadoria; 5. Encaminhado memorando à Secretaria de Administração Geral do  Município de Viçosa do
Ceará com a relação dos servidores em iminência de aposentadoria entre 2021 e 2024; 6. Encaminhamento
de ofício à Secretaria de Infraestrutura do Município de Viçosa do Ceará solicitando inspeção no Prédio Sede
do Viçosa-Prev; 7. Encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará de processos de concessão de
aposentadoria de servidora pública municipal; 8. Homologação de Pensão por Morte pelo Tribunal de Contas
do  Estado  do  Ceará;  9.  Encaminhamento  de  ofício  à  Prefeitura  Municipal  de  Tianguá  solicitando
regularização  de  repasse  de  contribuições  previdenciárias  em  atraso  referente  servidores  cedidos:  10.
Apreciação do Relatório de Compensação Previdenciária de setembro de 2021; 11. Apreciação, discussão e
aprovação  do  Relatório  de  Prestação  de  contas  do  Viçosa-Prev  na  posição  setembro  de  2021;  12.
Apresentação do Extrato Previdenciário do Município de Viçosa do Ceará com os critérios de emissão do
Certificado de Regularidade Previdenciária;  13.  Pagamento das  folhas dos benefícios previdenciários  de
aposentadoria, pensão por morte do Viçosa-Prev, da Diretoria do Viçosa-Prev e das despesas administrativas
referentes ao mês de outubro de 2021; 14.  Aplicações e Resgates feitos no mês de outubro de 2021 na
Carteira de Investimentos do Viçosa- Prev em fundos de investimento 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 Executivo do Viçosa-Prev e Presidente do
Comitê de Investimentos, Sr. José Elias Silva de Oliveira, detalhar a pauta a ser apreciada, discutida e votada
na reunião. Inicialmente o mesmo cumprimentou e agradeceu a todos os membros presentes na reunião e em
seguida apresentou a minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2022 do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará – VIÇOSA-PREV, a qual foi elaborada pelo Comitê de
Investimentos  do  Viçosa-Prev,  para  apreciação,  discussão,  e  aprovação  pelo  Conselho  Municipal  de
Previdência Social – CMP. Em seguida passou a palavra ao Sr. Vitor Leitão Rocha, sócio representante da
Empresa LEMA Economia e Finanças, prestadora de serviços de consultoria de investimentos ao VIÇOSA-
PREV, o qual participou da reunião de forma remota. Este por sua vez fez a explanação aos conselheiros e
demais  participantes  ali  presentes,  explicando  de  forma  detalhada  que  a  política  de  Investimentos  é  o
documento  que  estabelece  as  diretrizes,  fundamenta  e  norteia  o  processo  de  tomada  de  decisão  de
investimentos  no âmbito do  Regime Próprio  de Previdência  Social,  cujo  objetivo central  é  promover  a
maximização da rentabilidade dos seus ativos, ressaltando que a Política de Investimentos deve seguir as
diretrizes  vigente  e  sua  aprovação  antes  da  implementação  em  2022  é  de  competência  do  Conselho
Municipal de Previdência Social, acrescentando que ao longo do exercício, caso haja necessidade diante da
nova legislação que está por vir e mediante justificativa legal, o planejamento dos investimentos poderá ser



alterado. Ele continuou explicando que o Viçosa-Prev adota o Modelo de Gestão Própria, isso significa que
as decisões são tomadas pela Diretoria Executiva, Comitê de Investimentos e pelo Conselho Municipal de
Previdência Social-CMP, sem interferência externa, respeitando os parâmetros da legislação vigente; Que a
vigência desta Política de Investimentos compreenderá o ano de 2022 e deverá ser aprovada antes de sua
implementação  pelo  órgão  superior  competente;  Que  as  aplicações  dos  recursos  deverão  observar  a
compatibilidade dos ativos investidos com os prazos, montantes e taxa das obrigações atuariais presentes e
futuras com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro entre ativo e passivo do RPPS; Que o
resultado da análise do perfil do investidor (suitability) apontou o RPPS de Viçosa do Ceará como
MODERADO em relação ao perfil de risco; Que de acordo com esse perfil, foi traçada uma projeção de
rentabilidade futura de investimentos baseada no cálculo de uma Meta de Investimentos de Longo Prazo
(MILP), conforme está escrito na íntegra da Política de Investimentos.  Sendo, portanto, sua projeção de
retorno considerada de 6,18%; Que de acordo com a duração do passivo calculado na Avaliação Atuarial
de  2021  (data-base:  31  de  dezembro  de  2020),  realizada  pela  Empresa  ARIMA Consultoria  Atuarial,
contratada para este fim, é de  18,39 anos.  Tomando como base o anexo I da Portaria MF nº 6.132/21,
encontrou-se o valor de 4,89%; Que a legislação determina que a menor dentre as duas taxas encontradas
seja  adotada  como  Meta  Atuarial.  Assim  sendo  o  VIÇOSA-PREV  adotará  como  Meta  Atuarial
IPCA+4,89% para o ano de 2022 e que diante da projeção de inflação para o ano de 2022 como sendo de
4,40% temo como Meta Atuarial projetada o valor de 9,50%. Na Estratégia de Alocação para 2022 ficou
definido  que  será  adotado  como  Estratégia-Alvo 75% (setenta  e  cinco  por  cento)  das  aplicações  nos
segmentos  de Renda Fixa,  20% (vinte por cento) nos  segmentos de Renda Variável  e Investimentos
Estruturados e 5% (cinco por cento) em investimento no Exterior, observados os limites definidos na
Resolução CMN 3.922/2010 e suas alterações. Vitor Leitão salientou ainda que a execução da política de
Investimentos deve levar em consideração o intervalo compreendido entre os limites inferior e superior e que
a estratégia-alvo serve apenas como um balizador, norteando a distribuição da Carteira de Investimentos,
uma vez que as cotas dos fundos de investimentos sofrem diariamente alterações de valor pela marcação de
mercado,  sendo,  portanto,  impossível  cravar  os percentuais norteadores.  Ao final  da  sua participação,  o
mesmo falou sobre  os  demonstrativos  de  investimentos  e  os  instrumentos  de  transparência  aos  quais  a
Diretoria do Viçosa-Prev disponibiliza mensalmente aos Conselheiros, aos servidores públicos municipais e
a  população  em  geral  através  do  site  do  instituto.  Dando  continuidade  o  Diretor  fez  um  resumo  das
atividades realizadas durante o mês no Viçosa-Prev. Ele informa que em outubro de 2021 foi encaminhado
memorando nº 115/2021 de 01.10.21, à Secretaria Municipal de Saúde informando o quantitativo de perícias
realizadas no período de 01.09.21 a 30.09.21 pelos médicos peritos do Município de Viçosa do Ceará, Dr.
Francisco  Edson  Portela  de  Aguiar  Filho  e  Dra.  Helena  de  Freitas  Dias,  para  inclusão  em  folha  de
pagamento; Que foi encaminhado memorando nº 117/2021 de 15.10.21, 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 em folha de pagamento; Que foi encaminhado memorando nº
121/2021 de 26.10.21,  à Secretaria  Municipal  de  Educação comunicando a concessão de Aposentadoria
Voluntária por Idade em favor da servidora Elizabeth de Fátima Carneiro de Arruda, ocupante do cargo
efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais; Que foi encaminhado Ofício nº 134/2021 de 05.10.21, à Secretaria de
Administração Geral do Município de Viçosa do Ceará com a relação dos servidores públicos municipais em
iminência de se aposentarem entre 2021 a 2024, conforme levantamento efetuado pela Empresa ARIMA
Consultoria  Atuarial;  Que  foi  enviado  Ofício  nº  140/2021/VIÇOSA-PREV  à  Secretaria  Municipal  de
Infraestrutura solicitando inspeção “in loco” no Prédio Sede do VIÇOSA-PREV para emissão de Relatório
Conclusivo sobre algumas pendências  passíveis  de correção por parte  da Empresa Construtora;  Que foi
encaminhado Ofício nº 142/2021/VIÇOSA-PREV de 18.10.21 ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará
com cumprimento de diligência referente ao processo de Aposentadoria Voluntária por Idade concedida em
favor da servidora Maria de Nazaré de Araújo, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais;
Que foi entregue o Ofício nº 144/2021/VIÇOSA-PREV, de 19.10.21, comunicando a homologação de pensão
por  morte  pelo Tribunal  de  Contas  do Estado do  Ceará-TCE,  em favor  de  Maria  Delmira  da  Silva  na



condição de dependente (companheira) do ex-servidor Luiz Roberto Costa Araújo, falecido em 25.06.2019;
Que  foi  enviado  Ofício  nº  146/2021/VIÇOSA-PREV,  de  27.10.21,  à  Prefeitura  Municipal  de
Tianguá/Secretaria  de  Educação  do  Município,  solicitando  o  repasse  de  contribuições  previdenciárias
patronais dos meses de julho, agosto e setembro de 2021, referente a convênio de servidores cedidos àquela
municipalidade.  Em  seguida  o  mesmo  apresentou  o  Relatório  de  Requerimentos  da  Compensação
Previdenciária  de setembro  de 2021,  onde  na  condição de  solicitante  Viçosa  do Ceará  possui  06  (seis)
processos aguardando análise, 06 (seis) processos compensados(cessados por óbito) e o total de 97 (noventa
e  sete)  processos  em  compensação,  já  no  Relatório  de  Pagamentos  referente  a  competência  anterior
(setembro/2021) o VIÇOSA-PREV possui o valor total a receber do RGPS de  R$: 72.251,52 a ser creditado
pelo INSS no 5º dia útil de novembro de 2021, referente aos 97 processos em compensação. Continuando o
mesmo apresentou aos Conselheiros presentes o Relatório de Prestação de Contas do Viçosa-Prev na posição
setembro de 2021. O referido relatório é composto pelos seguintes itens: Posição dos Investimentos; Receitas
e despesas orçamentárias; Quantidade de aposentadorias e pensões; Origem de aplicações de recursos e saldo
das contas bancárias na posição 30.09.2021. Na reunião foi apresentado também aos Conselheiros o Extrato
Previdenciário, o qual demonstra na presente data, que o Município de Viçosa do Ceará, através do Viçosa-
Prev,  encontra-se  com todos  os  critérios  de  emissão  do  Certificado de  Regularidade  Previdenciário  em
situação REGULAR junto ao sistema CADPREV da Secretaria  Nacional  de Previdência.  Em seguida o
mesmo informa que em 26.10.21, foi realizado o pagamento das folhas dos benefícios previdenciários de
aposentadorias e pensões por morte pagas pelo Viçosa-Prev no valor de R$ 274.874,44, sendo: R$ 90.021,80
referente a folha de pensão por morte, de 40 pensionistas(incluso pagamento retroativo) e R$ 184.852,64
referente ao total da folha de 141 aposentadorias, valores estes disponíveis na conta nº 24.220-9; Que na
mesma data, foi efetuado o pagamento da folha da Diretoria do VIÇOSA-PREV, no valor de R$ 12.466,00,
conta 24.230-6(Taxa de Administração), todos referente ao mês de outubro de 2021; Que em 29.10.21, foi
efetuado o pagamento das despesas administrativas do Viçosa – Prev no valor de R$: 15.722,02 referente ao
mês de outubro de 2021. Quanto às Aplicações e Resgates realizados no mês de outubro de 2021 na Carteira
de Investimentos do Viçosa- Prev em fundos de investimento do Mercado Financeiro, foram as seguintes:
Aplicações: 1. BB IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, aplicado dia
13.10.21,  valor  R$  1.193.549,38,  conta  nº  24.220-9,  referente  a  arrecadação  previdenciária  do  mês  de
setembro  de  2021;  2.  BB  IMA-B  5  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA,
aplicado dia 13.10.21, valor R$ 72.294,00, conta nº 24.210-1, referente a compensação previdenciária de
agosto de 2021, creditada pelo INSS em 07.10.21.  Resgates: 1. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,  resgatado  dia  06.10.21,  valor  R$  664,75,  conta  nº  24.230-6,  para
pagamento da tarifa de energia elétrica do prédio sede do Viçosa-Prev do mês de agosto de 2021;  2. BB
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 26.10.21, valor R$
274.874,44,  conta nº 24.220-9, para pagamento das folhas dos benefícios previdenciários de aposentadoria e
pensão  por  morte  do  Viçosa-Prev,  referente  ao  mês  de  outubro  de  2021;  3.   BB  IRF-M  1  TÍTULOS
PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 26.10.21, valor R$ 12.466,00,  conta nº
24.230-6, para pagamento da folha da Diretoria do Viçosa-Prev, referente ao mês de outubro de 2021;  4. BB
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 29.10.21, valor R$
15.722,02,  conta  nº  24.230-6,  para  pagamento  das  despesas  administrativas  do  Viçosa-Prev  do  mês  de
outubro de 2021; 5. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado
dia  29.10.21,  valor  R$  21,00,  referente  a  resgate  complementar  para  pagamentos  das  despesas
administrativas  do  Viçosa-Prev,  mês  de  outubro  de  2021.  Dando  continuidade  o  Diretor  apresentou  o
Relatório  Analítico  de  Investimentos  do  Viçosa-Prev  na  posição  setembro  de  2021,  informando  que  o
Viçosa-Prev fechou o mês de setembro de 2021 com o valor de  R$ 126.312.444,64,  em sua Carteira de
Investimentos, sendo: R$ 116.390.988,34 (92,15%) aplicado no segmento de Renda Fixa e o valor de R$
9.921.456.30 (7,85%) aplicado no segmento de  Renda Variável;  Que os recursos estão distribuídos nas
seguintes  instituições  financeiras:  R$ 85.542.767,60 junto ao Banco do Brasil,  BB Gestão  de Recursos
DTVM, representado 67,72% da carteira; R$ 21.675.610,03 junto a Caixa Econômica Federal, representando



17,16% da carteira; e R$ 19.094.067,01 junto ao Banco do Nordeste do Brasil, representando 15,12% da
carteira; Que as aplicações financeiras do Viçosa-Prev apresentaram no mês de setembro de 2021 retorno
positivo de 0,12%,  equivalente  ao valor  de R$ 155.852,12.  Ao final  da reunião foi  aberto espaço para
discussão, perguntas e respostas sobre os assuntos colocados em pauta. Após perguntas e respostas, todos os
assuntos  foram aprovados  por  unanimidade  dos  membros  presentes.  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., 29 de outubro de 2021. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em
livro próprio.. 

                                                                                                            


