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

                                                                                 
ATA DO  CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), às 15:00hs,
na Sala de Reuniões do Viçosa-Prev, aconteceu a 172ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Previdência  –  CMP,  realizada  entre  os  membros  do  Conselho  Municipal  de  Previdência  e  da
Diretoria  Executiva  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 a pauta os
seguintes assuntos da reunião:  1.  Ofícios e Memorandos expedidos pelo Viçosa-Prev no mês de
janeiro de 2022; 2. Apreciação dos Relatórios da Compensação Previdenciária – COMPREV do mês
de janeiro de 2022;  3. Folha de Pagamento dos benefícios previdenciários, Diretoria Executiva e
pagamento das Assessorias e demais despesas administrativas do Viçosa – Prev, referente ao mês de
janeiro de 2022;  4.  Apreciação do Relatório Analítico de Investimentos em Janeiro de 2022;  5.
Contabilização da Taxa de Administração para o exercício de 2022; 6. Renovação de Contratos de
Assessorias Administrativas e Alocação de Softwares.  7. Apreciação do Relatório de Prestação de
Contas na posição Janeiro de 2022; e 8. Aplicações e Resgates feitos no mês de janeiro de 2022 em
fundos  de  investimentos  do  Mercado  Financeiro.  A  Presidente  do  Conselho  Municipal  de
Previdência, Sra. Ana  Lúcia Oliveira Nascimento abriu os trabalhos da reunião dando boas vindas a
todos os presentes e em seguida pediu para o Diretor Executivo do Viçosa – Prev, Sr. José Elias
Silva de Oliveira, detalhar a pauta a ser apreciada, discutida e votada na reunião. Inicialmente o
mesmo cumprimentou a todos os membros presentes na reunião e em seguida detalhou os seguintes
assuntos: Ofícios enviados pelo Viçosa – Prev: Ofício nº 001/2022/VIÇOSA-PREV de 11.01.2022,
enviado  à  ex-servidora  municipal  Jane  Maria  Vasconcelos  Alves,  ocupante  do  cargo  efetivo  de
Professora,  comunicando  a  homologação  do  seu  processo  de  aposentadoria  por  tempo  de
contribuição, pelo TCE - Tribunal de Contas do Estado do Ceará; Ofício nº 002/2022/VIÇOSA-
PREV  e  nº  003/2022/VIÇOSA-PREV,  ambos  de  11.01.22,  enviado  ao  Presidente  da  Câmara
Municipal de Viçosa do Ceará e ao Diretor Geral de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Viçosa do Ceará, respectivamente, informando o valor da nova alíquota patronal suplementar para
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará, vigente a partir de janeiro
de 2022, conforme Decreto Municipal nº 281/2021 de 21 de dezembro de 2022; Ofícios nºs. 010 e
011/2022/VIÇOSA-PREV, enviados ao Secretário de Administração Geral do Município de Viçosa
do Ceará com os  cálculos das  contribuições  patronal  e  do servidor,  em atraso,  referente a  dois
servidores efetivos cedidos ao Município de Alto Santo/CE; Ofício nº 013/2022/VIÇOSA-PREV de
26.01.22, enviado à Secretaria de Finanças do Município de Tianguá/CE., informando o valor da
nova alíquota patronal suplementar para o Regime Próprio de Previdência Social do Município de
Viçosa do Ceará,  vigente a partir  de janeiro de 2022, conforme Decreto nº  281/2021 de 21 de
dezembro de 2021. Que foram enviados pelo Viçosa – Prev os seguintes memorandos: Memorando
nº  001/2022/VIÇOSA-PREV  de  04.01.22,  encaminhado  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde
informando o quantitativo de perícias realizadas no período de 01.12.21 a 29.12.21 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  na  folha  de  pagamento  da  Prefeitura  Municipal;
Memorando nº 002/2022/VIÇOSA-PREV de 04.01.22, encaminhado à Comissão Permanente de
Licitação, solicitando abertura de processo licitatório de dispensa de licitação para contratação de
serviços  de  customização  e  manutenção  do  Sistema  SIPREV/GESTÃO  de  RPPS  de  utilização
contínua pelo Viçosa – Prev; Memorando nº 004/2022/VIÇOSA-PREV de 04.01.22, encaminhado à
Comissão Permanente de Licitação solicitando abertura de processo para contratação de serviços de
locação e manutenção de software contábil de utilização contínua pelo Viçosa – Prev; Memorando



nº 005/2022/VIÇOSA-PREV de 10.01.22, encaminhado à Central  de Compras do Município de
Viçosa do Ceará, solicitando cotação de preços para contratação de serviços de assessoria contábil
para atender as necessidades do Viçosa – Prev; Memorandos nºs. 006 e 007/2022/VIÇOSA-PREV
de 11.01.22, encaminhados ao Departamento de Recursos Humanos e à Secretaria Municipal de
Educação, respectivamente,  comunicando a homologação do ato de aposentadoria  por tempo de
contribuição em favor da servidora municipal Jane Maria Vasconcelos Alves, Professora Classe C;
Memorando nº 011/2022-VIÇOSA-PREV de 13.01.22, encaminhado 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,  para inclusão em folha de pagamento da Prefeitura
Municipal;  Memorandos  nºs.  012  e  013/2022/VIÇOSA-PREV  de  18.01.22,  encaminhados  à
Secretaria  Municipal  de  Educação  e  ao  Departamento  de  Recursos  Humanos,  respectivamente,
comunicando a concessão de aposentadoria voluntária por idade em favor da servidora municipal
Raimunda  Lima  Ferreira,  ocupante  do  cargo  efetivo  de  Auxiliar  de  Serviços  Gerais,  conforme
Decreto Municipal nº 010/2022; Memorandos nºs. 014 e 015/2022/VIÇOSA-PREV de 18.01.22,
encaminhados  à  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  ao  Departamento  de  Recursos  Humanos,
respectivamente, comunicando a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição
em  favor  da  servidora  municipal  Valderisse  Vieira  de  Morais,  ocupante  do  cargo  efetivo  de
Professora Classe B, conforme Decreto Municipal nº 013/2022; Memorando nº 016/2022-VIÇOSA-
PREV de 18.01.22, encaminhado à Comissão Permanente de Licitação do Município, solicitando a
abertura de processo de contratação de empresa especializada na locação e manutenção de sistema
informatizado de folhas de pagamento para o Viçosa – Prev; Memorando nº 018/2022-VIÇOSA-
PREV de 27.01.22, encaminhado à Comissão Permanente de Licitação do Município, solicitando a
abertura de processo licitatório para a contratação de serviços de assessoria contábil para atender às
necessidades do Viçosa-Prev; Que de acordo com o relatório de requerimentos de janeiro de 2022 da
Compensação Previdenciária, na condição de solicitante, o Viçosa-Prev possui 20 (vinte) processos
aguardando análise, 06 (seis) processos compensados e o total de 98 (noventa e oito) processos em
compensação. Já no relatório de pagamentos referente à competência anterior (dezembro/2021), o
Viçosa – Prev possui o valor fluxo total a receber de R$ 72.251,52, a ser creditado pelo INSS no 5º
dia útil de fevereiro de 2022 referente a 97(noventa e sete) processos em compensação até dezembro
de 2021; Que foi efetuado o pagamento das folhas previdenciárias de aposentadoria e pensão por
morte  do Viçosa – Prev no valor de R$:  353.652,98, sendo: R$ 51.303,41 referente à folha de
pensão,  no  total  de  45  (quarenta  e  cinco)  pensionistas  e  R$  302.349,57  referente  à  folha  de
aposentadorias, no total de 211(duzentos e onze) aposentados; Na mesma data foi feito o pagamento
da folha da Diretoria do Viçosa – Prev no valor de R$ 12.526,00, referente ao mês de janeiro de
2022. Registre-se que todos os benefícios que tem reajuste com base no INPC tiveram reajuste de
10,16% e  os  benefícios  concedidos  com base  no salário  mínimo passaram para  o  valor  de  R$
1.212,00, na competência janeiro de 2022; Em 31.01.2022 foi efetuado o pagamento das despesas
administrativas do Viçosa – Prev no valor de R$ 12.569,22, referente ao mês de janeiro de 2022. De
acordo com o Relatório Analítico de Investimentos do Viçosa-Prev na posição janeiro de 2022, o
Viçosa – Prev fechou o mês de janeiro de 2022 com o valor de  R$ 132.548.195,48, sendo: R$
122.735.624,11,  equivalente  a  92,60%  aplicado  no  segmento  de  Renda  Fixa  e  o  valor  de  R$
9.812.571,37,  equivalente  a  7,40%  aplicado  no  segmento  de  Renda  Variável,  distribuídos  nas
seguintes  instituições  financeiras:  R$  91.656.668,04  junto  ao  Banco  do  Brasil,  BB  Gestão  de
Recursos DTVM, representando 69,15% da carteira; R$ 21.731.193,29 junto a Caixa Econômica
Federal,  representando 16,31% da carteira;  e  R$ 19.160.334,15 junto ao Banco do Nordeste  do
Brasil,  representando  14,46%  da  carteira.  Que  as  aplicações  financeiras  do  Viçosa  –  Prev
apresentaram no mês de janeiro de 2022 retorno positivo de 0,32%, equivalente ao valor de R$
426.812,09; Que a Taxa de Administração disponível para o ano de 2022(ano-base: 2021) será de
R$:  1.108.397,53,  equivalente  a  2%  do  valor  total  das  remunerações,  subsídios,  proventos  de
aposentadorias e pensões por mortes pagos no exercício de 2021 aos segurados e beneficiários do
RPPS, a ser transferida da conta nº 24.220-9 (conta previdenciária) para a conta nº 24.230-6 (taxa de
administração), conforme previsto no Art. 13, §3º da Lei Municipal nº 530 de 22 de dezembro de
2008;  Continuando  ele  informa  que  em 06/01/2022  foi  firmado  contrato  nº  22010601-RPPSV,
resultante da Dispensa de Licitação nº 01/2022-RPPSV, entre o Viçosa-Prev e a Empresa Hidelita



Nogueira Vieira – EIRELI, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Publicações na Imprensa Oficial
e  Comum de  Avisos  Provenientes  das  Licitações  e  Atos  Oficiais  do  Fundo  de  Previdência  do
Município de Viçosa do Ceará, no valor global de R$ 15.320,00 (quinze mil, trezentos e vinte reais),
com  validade  até  31/12/2022;  Que  em  06/01/2022  foi  firmado  contrato  nº  22010501-RPPSV,
resultante  da  Dispensa  de  Licitação  nº  02/2022-RPPSV,  entre  o  Viçosa-Prev  e  a   Empresa
Interpública Assessoria  e  Consultoria  Municipal  LTDA, cujo objeto é  a  contratação de empresa
especializada na locação e manutenção de sistema informatizado de folhas de pagamento para o
Fundo de Previdência do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará –
Viçosa-Prev, com validade de 12 meses, no valor mensal de R$: 800,00; Que em  07/01/2022 foi
firmado contrato nº 22010701-RPPSV, resultante da Dispensa de Licitação nº 03/2022-RPPSV, entre
o Viçosa-Prev e  Empresa APS - Automação,  Serviços de Produtos de Informática LTDA, cujo
objeto é a Contratação de Serviços de Locação de Software - Sistemas de Contabilidade, Licitação,
Patrimônio,  Almoxarifado e Portal  da Transparência,  para atender  as necessidades  do Fundo de
Previdência do Município de Viçosa do Ceará, Viçosa-Prev , com validade de 12 meses, no valor
mensal de R$: 1.438,00; Que em 07/01/2022 foi firmado Contrato nº 22010702-RPPSV, resultante
da Dispensa de Licitação nº 04/2022-RPPSV, entre o Viçosa-Prev e Empresa 3IT Consultoria Ltda,
cujo objeto é a  Contratação do Serviço de Customização e Manutenção de Sistema Integrado de
Informações Previdenciárias/Gestão de Regime Próprio de Previdência Social - SIPREV/GESTÃO
RPPS,  com validade  de  12  meses,  no  valor  mensal  de  R$:  1.250,00.   Dando continuidade  foi
apresentado  e  apreciado  pelos  membros  do  Conselho  Municipal  de  Previdência  o  Relatório  de
Prestação de Contas referente a janeiro de 2022, o qual é composto pelos seguintes itens: Posição
dos investimentos, Rendimentos, Receitas e Despesas Orçamentárias, Quantidade de aposentadorias
e pensões  por  morte,  Origem de aplicações  de recursos  e  saldo  das  contas  bancárias,  todos na
posição 31.01.2022; Continuando o mesmo listou todas as Aplicações e Resgates feitos no mês de
janeiro de 2022 na Carteira de Investimentos do Viçosa – Prev, em fundos de investimentos do
Mercado  Financeiro,  quais  sejam:  Aplicações:  BB  IMA-B  5  TP  FIC  RENDA  FIXA  LP
PREVIDENCIÁRIO, aplicado dia 13.01.22, valor R$ 72.341,43, conta nº 24.210-1, referente ao
crédito da Compensação Previdenciária de novembro de 2021, creditada pelo INSS em 07.01.2022.
conforme  Ofício  nº  004/2022/VIÇOSA-PREV,  enviado  à  Agência  do  Banco  do  Brasil,  em
13.01.2022.  Resgates:  1.  BB  IRF-M  1  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA  FIXA
PREVIDENCIÁRIO,  resgatado  dia  25.01.22,  valor  R$  12.526,00,  conta  nº  24.230-6,  conforme
ofício nº 012/2022/VIÇOSA-PREV enviado à Agência do Banco do Brasil,   para pagamento da
folha da Diretoria do Viçosa – Prev referente ao mês de janeiro de 2022; 2. BB IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 25.01.22, valor R$ 353.652,98,
conta nº 24.220-9, conforme ofício nº 012/2022/VIÇOSA-PREV enviado à Agência do Banco do
Brasil,  para pagamento das folhas dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por
morte  do  Viçosa  –  Prev  referente  ao  mês  de  janeiro  de  2022;  e  3.  BB  IRF-M  1  TÍTULOS
PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 31.01.22, valor R$ 12.569,22,
conta nº 24.230-6, ofício nº 014/2022/VIÇOSA-PREV enviado à Agência do Banco do Brasil, para
pagamento das despesas administrativas do Viçosa – Prev referente ao mês de janeiro de 2022. Ao
final da reunião, todos os assuntos colocados em pauta foram votados e 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,
25 de fevereiro de 2022. A presente ata é uma cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio...


