
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 setembro do ano de 2021 (dois mil e vinte um), às 16:00 horas, na
sala de reuniões do Viçosa-Prev, aconteceu a 168ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Previdência-CMP, reunião esta 100% presencial, com os membros da Diretoria do Viçosa-Prev e
titulares  e  suplentes  do  Conselho  Municipal  de  Previdência  Social-CMP,  bem  como,  com  as
presenças  do  contador  do  Viçosa-Prev  Sr  Francisco  das  Chagas  Fontenele,  sócio  da  Empresa
Fontenele Contabilidade e do Sr Ronaldo dos Santos Alves, representante do INSS, para tratar de
assuntos de interesse do RPPS – Regime Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa do
Ceará,  sendo deliberado sobre os  seguintes  assuntos:  1.  Novas  concessões  de  aposentadorias  a
servidores;  2.  Encaminhamento  de  processos  de  concessão  de  aposentadorias  ao  TCE;  3.
Encaminhado memorando à Secretaria Municipal de Saúde informando as perícias realizadas no
mês  de  Agosto  de  2021;  4.  Encaminhado  memorando  à  Secretaria  de  Administração  Geral  do
Município com a relação dos benefícios previdenciários de auxílio-doença e salário-maternidade
concedidos; 5. Encaminhado memorando à Central de Compras do Município solicitando pesquisa
de  preços;  Aditivo  ao  contrato  firmado entre  o  Viçosa-Prev  e  a  Empresa  Fontenele  Assessoria
Contábil  e  Tributária  Ltda.;  7.  Apresentação  do  Relatório  de  Compensação  Previdenciária-
COMPREV; 8. Apresentação e Apreciação do Relatório de Prestação de Contas do mês de agosto
do Viçosa-Prev; 9.  Apresentação do Resultado do Indicador de Situação Previdenciária- ISP-RPPS
2021  do  Município  de  Viçosa  do  Ceará;  10.  Apresentação  do  Extrato  de  Regularidade
Previdenciária do Viçosa-Prev; 11. Efetuado o pagamento das folhas de benefícios previdenciários,
da folha da Diretoria e de contratos e despesas administrativas do Viçosa-Prev; 12. Aplicações e
Resgates  feitos  no mês  de  setembro de  2021 na  Carteira  de  Investimentos  do  Viçosa-Prev  em
fundos de  investimentos  do Mercado Financeiro;  e  13.  Apresentação do Relatório Analítico da
Carteira de Investimentos do Viçosa-Prev posição de agosto de 2021. 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 foram encaminhados à Secretaria de Educação do
Município, diversos memorandos de concessão de aposentadorias de servidores públicos municipais
conforme  a  seguir:  Memorando  nº  099/2021  de  01.11.21,  comunicando  a  concessão  de
Aposentadoria Voluntária por Idade em favor da servidora pública municipal Lucinês Alves Sousa
dos Santos, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais; Memorando nº 106/2021 de
08.09.21, comunicando a concessão de Aposentadoria Voluntária por Idade em favor da servidora
pública municipal  Maria das Dores Ribeiro,  ocupante do cargo efetivo de Auxiliar  de Serviços
Gerais;  Memorando  nº  107/2021  de  08.09.2021,  comunicando  a  concessão  de  Aposentadoria
Voluntária por Tempo de Contribuição em favor da servidora pública municipal Maria Claudete
Pereira,  ocupante  do  cargo  efetivo  de  Professora;  Memorando  nº  109/2021  de  13.09.2021,



comunicando a concessão de Aposentadoria Voluntária por Idade em favor da servidora pública
municipal  Luzia Rocha de Almeida,  ocupante do cargo efetivo de Auxiliar  de Serviços Gerais;
Memorando nº 113/2021 de 24.09.21, comunicando a concessão de Aposentadoria Voluntária por
Tempo de  Contribuição  em favor  da  servidora  pública  municipal  Elienai  Rodrigues  Bento  dos
Santos,  ocupante  do  cargo  efetivo  de  Professora  e  Memorando  nº  114/2021  de  24.09.21,
comunicando a Aposentadoria Voluntária por Idade em favor do servidor público municipal Manuel
Moreira da Silva, ocupante do cargo efetivo de Agente Patrimonial; Que foram encaminhados ao
Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Ceará-TCE,  por  meio  eletrônico,  processos  concessivos  de
aposentadorias conforme a seguir: Ofício nº 112/2021 de 01.09.2021, processo de Aposentadoria
por Idade concedida em favor da servidora Lucinês Alves Sousa dos Santos, ocupante do cargo
efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais; Ofício nº 114/2021 de 08.09.21, processo de Aposentadoria
por Idade concedido em favor da servidora pública municipal Maria das Dores Ribeiro, ocupante do
cargo  efetivo  de  Auxiliar  de  Serviços  Gerais;  Ofício  nº  115/2021  de  08.09.2021,  processo  de
Aposentadoria  por  Tempo de  Contribuição  concedido em favor  da servidora  pública  municipal
Maria Claudete Pereira, ocupante do cargo efetivo de Professora; Ofício nº 118/2021 de 13.09.2021,
processo de Aposentadoria por Incapacidade concedido em favor do servidor público municipal,
Cleyton de Freitas Araújo, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais e o Ofício nº
119/2021  de  13.09.21,  processo  de  Aposentadoria  por  Idade  concedido  em favor  da  servidora
pública municipal Luzia Rocha de Almeida,  ocupante do cargo efetivo de Auxiliar  de Serviços
Gerais; Que foi encaminhado o memorando nº 098/2021 de 01.09.21, à Secretaria Municipal de
Saúde informando o quantitativo de perícias realizadas no período de 02.08.21 a 31.08.21 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 enviado Memorando nº
112/2021 de 15/09.21, à secretaria Geral de Administração do Município com a lista 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 108/2021 de 09.09.21, à
Central  de Compras do Município, solicitando pesquisa de preços para aquisição de capas para
processos, para atender às necessidades do Viçosa-Prev; Que foi firmado em 27.08.21 o 5º aditivo
ao contrato nº 17020601-RPPSV entre o Viçosa-Prev e a Empresa Fontenele Assessoria Contábil e
Tributária  Ltda.,  cujo  objeto  é  a  prorrogação  de  vigência  contratual,  referente  a  prestação  dos
serviços  de  assessoria  contábil  para  atender  às  necessidades  do  Viçosa-Prev,  com  prazo  de
vencimento para 27.01.2022; Dando continuidade foi apresentado aos conselheiros o Relatório da
Compensação  Previdenciária  do  mês  de  setembro  de  2021,  onde  na  condição  de  solicitante  o
Município de Viçosa do Ceará possui 06 (seis) processos aguardando análise, 05 (cinco) processos
compensados  e  no  total  97  (noventa  e  sete)  processos  em  compensação,  já  no  relatório  de
pagamentos referente à competência anterior (agosto de 2021) o Viçosa-Prev tem o valor total a
receber de R$ 72.251,52 a ser creditado pelo INSS no 5º dia útil de outubro de 2021 referente a 97
(noventa e sete) processos em compensação. Em seguida  foi apresentado, explicado e apreciado
pelos  membros  do Conselho Municipal  de Previdência  o  Relatório  de Prestação de Contas  do
Viçosa-Prev,  na posição agosto 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 na posição 31.08.2021. Posteriormente foi
apresentado  o  Resultado  do  Indicador  de  Situação  Previdenciária-ISP,  ano  2021,  no  qual  o
Município de Viçosa do Ceará, através do Viçosa-Prev obteve a melhor avaliação no Estado do
Ceará independente de categoria e o melhor RPPS do Nordeste na categoria Médio Porte, obtendo



avaliação do tipo “A” nos índices de regularidade, informações, suficiência financeira, acumulação
de  recursos,  classificação  em  finanças  e  liquidez,  cobertura  previdenciária  e  classificação  em
atuária. Saindo do perfil atuarial II para o perfil III, com classificação “B” no resultado final do
indicador de situação previdenciária – ISP. Continuando foi apresentado aos conselheiros o extrato
de  regularidade  previdenciária  demonstrado  que  o  Município  de  Viçosa  do  Ceará  encontra-se
REGULAR com todos os critérios de emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária junto
ao sistema CADPREV da Secretaria Nacional de  Previdência. Em continuação o diretor fez uma
apresentação de todas as receitas e despesas do Viçosa-Prev durante o mês de setembro de 2021,,
informando que em 24.09.21, foi efetuado o pagamento das folhas dos benefícios previdenciários
de aposentadoria e pensão por morte no valor de R$ 248.377,28 sendo:  R$ 63.524,64 referente a
folha de pensão por morte e R$ 184.852,64 referente a folha de aposentadorias, bem como, da folha
da Diretoria do Viçosa-Prev no valor de  R$ 12.106,66, todas referentes ao mês de setembro de
2021;  Que foi  efetuado em 29.09.21,  o  pagamento  dos  contratos,  assessorias  administrativas  e
tarifas de água, energia elétrica e telefone do Viçosa – Prev referente ao mês de setembro de 2021.
Em seguida falou sobre as Aplicações e Resgates feitos no mês de setembro de 2021 na Carteira de
Investimentos do Viçosa- Prev: Aplicações: 1. BB IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA
FIXA PREVIDENCIÁRIO, aplicado dia 13.09.21, valor R$ 90.148,98, conta nº 24.220-9, referente
a  parte  da  arrecadação  previdenciária  do  mês  de  agosto  de  2021;  2.  BB IMA-B 5  TÍTULOS
PÚBLICOS  FIC  RENDA  FIXA  PREVIDENCIÁRIA,  aplicado  dia  14.09.21,  valor  R$
1.842.240,53, conta nº 24.220-9, referente ao saldo da arrecadação previdenciária do mês de agosto
de 2021; 3. BB IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA, aplicado
dia 14.09.21, valor R$ 90.163,78, conta nº 24.210-1, referente a compensação previdenciária de
julho de 2021, creditada pelo INSS em 08.09.21. Resgates: 1. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,  resgatado dia  24.09.21,  valor  R$ 12.940,32,  conta  nº
24.230-6, para pagamento da folha da Diretoria do Viçosa-Prev, referente ao mês de setembro de
2021;  2. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado
dia 24.09.21, valor R$ 248.377,28,  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 setembro
de  2021;  e  3.  BB  IRF-M  1  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,
resgatado  dia  29.09.21,  valor  R$ 15.224,55,  conta  nº  24.230-6,  para  pagamento  dos  contratos,
assessorias administrativas e tarifas de água, energia elétrica e telefone do Viçosa-Prev, referente ao
mês  de  setembro  de  2021.  Na  reunião  foi  apresentado  aos  conselheiros  e  demais  membros
presentes, um vídeo explicativo de autoria do Sr. Vítor Leitão Rocha, representante da Empresa
LEMA Economia & Finanças, no qual o mesmo explica detalhadamente a situação da Carteira de
Investimentos  do  Viçosa-Prev  na  posição  agosto  de  2021,  tais  como,  composição  da  carteira,
política  de  investimentos,  aplicações,  resgates,  percentual  aplicado  em  renda  fixa  e  em  renda
variável,  rendimentos  acumulados,  cenário  econômico,  político,  taxas  de  juros,  meta  atuarial
perseguida, legislação aplicada, principais dificuldades enfrentadas pelos RPPS diante do cenário
atual, principalmente no período da pandemia da COVID 19. O mesmo explica que o Viçosa-Prev
tem uma Carteira de Investimento bastante conservadora, falou das principais questões que afetam o
Mercado Financeiro. Em seguida fez apresentação da Carteira de Investimentos do Viçosa-Prev na
posição  agosto  de  2021,  onde  o  RPPS  fechou  o  mês  com  R$  125.149.466,10 sendo:  R$
214.893.085,76 (91,80%) aplicado no seguimento de Renda Fixa e  R$  10.256.380,34 (8,20%)
aplicado em segmento de Renda Variável, distribuído da seguinte forma: R$ 84.135.372,87 junto ao
Banco  do  Brasil  BB  Gestão  de  Recursos  DTVM,  representando  67,23%  da  carteira;  R$



21.917.172,94  junto  a  Caixa  Econômica  Federal,  representando  17,51%  da  carteira  e  R$
19.096.920,29 junto ao Banco do Nordeste do Brasil, representando 15,26% da carteira. Ele explica
que as aplicações financeiras do Viçosa-Prev apresentaram no mês de agosto de 2021 rendimentos
negativos de -0,48%, equivalente ao valor de R$ -609.497,12, que isso é devido à alta volatilidade
do Mercado Financeiro. Ao final explicou os principais motivos que levaram à essa desvalorização
e que tais valores não caracterizam perdas, mas sim, uma desvalorização que poderá ser revertida a
médio e longo prazo; Que o Viçosa – Prev possui a maior parte de seus recursos em fundos de
investimentos  bastante  conservadores.  Após  as  discussões  e  explicações  todos  os  assuntos
colocados em pauta foram aprovados por unanimidade dos membros presentes. Nada mais havendo
a tratar nesta reunião  a presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
reunião. Eu Danilo Martins Oliveira, secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por
todos os membros presentes. Viçosa do Ceará-CE, 30 de setembro de 2021. A presente ata é cópia
fiel da que foi lavrada em livro próprio...


