
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 março do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), às 15:00
horas,  na  sala  de  reuniões  do  Viçosa-Prev,  aconteceu  a  174ª  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 referente ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa do
Ceará, sendo deliberado na reunião sobre os seguintes assuntos:  1.  Correspondências
enviadas  pelo  Viçosa-Prev  em  fevereiro  de  2022;  2.  Apresentação  e  Apreciação  do
Relatório  de  Prestação  de  Contas  do  Viçosa-Prev  do  mês  de  fevereiro  de  2022;  3.
Transferência de valores do Banco do Brasil para o Banco do Nordeste do Brasil para
aplicação em fundo de investimento; 4.  Compensação Previdenciária do mês de fevereiro
de  2022;  5.  Folha  de  Pagamento  do  Viçosa-Prev  do  mês  de  fevereiro  de  2022;  6.
Capacitação  de  membros  do  Conselho  Municipal  de  Previdência  e  da  Tesouraria  do
Viçosa-Prev;  7. Apresentação do Relatório de Investimentos do Viçosa-Prev na posição
fevereiro de 2022;  8. Aplicações e Resgates realizados durante o mês de fevereiro de
2022 em fundos de investimentos do mercado financeiro; e 9. Apresentação e discussão
do  Relatório  de  Gestão  Administrativa  2021.  A Presidente  do  Conselho  Municipal  de
Previdência, Sra. Ana Lúcia Oliveira Nascimento, iniciou a 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: Que em fevereiro de 2022, foram enviados pelo
Viçosa – Prev os seguintes memorandos:  Memorando nº  021/2022/VIÇOSA-PREV, de
01.02.22, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde  informando a quantidade de
perícias médicas realizadas no período de 03.01.22 a 31.01.22 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;
Memorando  nº  022/2022/VIÇOSA-PREV  e  Memorando  nº  023/2022/VIÇOSA-PREV
ambos de 03.02.22, encaminhados respectivamente, à Secretaria Municipal de Educação
e ao Departamento de Recursos Humanos do Município, comunicando a concessão de
Aposentadoria Voluntária por Idade em favor da servidora municipal Maria Costa Alves,
ocupante  do  cargo   efetivo  de  Auxiliar  de  Serviços  Gerais;  Memorando  nº
025/2022/VIÇOSA-PREV, de 16.02.22, encaminhado à Secretaria Geral de Administração
do Município,  contendo 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 por ser benefícios estatutários; Que em fevereiro de 2022, foram
enviados pelo Viçosa – Prev, os seguintes ofícios: Ofício nº 018/2022/VIÇOSA-PREV, de
08.02.22, encaminhado em ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com o processo de
Aposentadoria por Idade concedido em favor da servidora municipal Maria Costa Alves,
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais; Ofício nº 020/2022/VIÇOSA-
PREV,  de  08.01.22,  encaminhado  à  Comissão  de  Licitação  do  Município,  solicitando
novamente abertura de Processo de Contratação de Serviços Estratégicos de Tecnologia
da Informação entre o RPPS de Viçosa do Ceará e a Empresa DATAPREV, mediante
processo  de  Inexigibilidade  de  Licitação,  para  operacionalização  do  Novo  Sistema de
Compensação  Previdenciária;  Ofício  nº  029/2022/VIÇOSA-PREV,  de  21.02.22,
encaminhado ao Gabinete do Prefeito Municipal com a lista de professores incluídos em



folha  de  pagamento  de  aposentadoria  do  Viçosa-Prev  em  dezembro  de  2021,  cujos
processos ainda aguardam homologação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
Ofício nº 031/2022/VIÇOSA-PREV, de 24.02.22, encaminhado ao Tribunal de Contas do
Estado do Ceará, com cumprimento de diligência solicitada em relação ao processo de
Pensão por Morte concedido em favor de Maria Elenilda de Moura Pinto, na qualidade de
dependente do ex-segurado Mauro César de Souza; Ofício nº 033/2022/VIÇOSA-PREV,
de 28.02.22, encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará com cumprimento
de  diligência  solicitada  em  relação  ao  processo  de  Aposentadoria  por  Tempo  de
Contribuição da servidora, Maria de Fátima da Silva Souza, ocupante do cargo efetivo de
Auxiliar de Serviços Gerais; Ofício nº 030/2022/VIÇOSA-PREV, de 22.02.22, encaminhado
ao Banco do Brasil,  Agência de Viçosa do Ceará, solicitando resgate no valor de R$:
356.600,41 do fundo de investimentos BB IRF-M 1 RF PREVID, conta nº 24.220-9, para
pagamento  da  folha  de  aposentadorias  e  pensões  do  Viçosa-Prev  e  o  valor  de  R$
14.944,77 do fundo de investimento BB IRF-M 1 RF PREVID, conta 24.230-9(Taxa de
Administração), para pagamento da folha da Diretoria do Viçosa-Prev, todos referentes ao
mês de fevereiro de 2022; Ofício nº 015/2022/VIÇOSA-PREV, de 01.02.22, encaminhado
ao Banco do Brasil, Agência de Viçosa do Ceará, conta  nº 24.230-6, solicitando o resgate
no valor de R$ 1.250,00 do fundo de investimentos BB IRF-M 1 RF PREV para pagamento
de contrato de locação de sistemas da Empresa 3IT Consultoria, referente a janeiro de
2022; Ofício nº 016/2022/VIÇOSA-PREV, de 04.02.11, encaminhado ao Banco do Brasil,
Agência de Viçosa do Ceará,  solicitando o resgate no valor de R$ 1.968,00, conta nº
24.230-6,  do  fundo  de  investimentos  BB  IRF-M1  RF  PREVID,  para  pagamento  de
contratos  de  assessorias  das  Empresas  Objetiva  Publicações  e  ASPEC  Informática,
referente  a  janeiro  de  2022;  OFÍCIO  Nº  021/2022/VIÇOSA-PREV,  de  10.02.22,
encaminhado ao Banco do Brasil Agência de Viçosa do Ceará, solicitando aplicação no
valor  de  R$:  72.329,89  no  fundo  de  investimentos  BB  IMA-B5  FIC  RF  LP
PREVIDENCIÁRIO, conta nº 24.210-1, referente ao valor da Compensação Previdenciária
de dezembro de 2021, creditada pelo INSS em 07.02.22; Ofício nº 024/2022/VIÇOSA-
PREV,  de  15.02.22,  encaminhado  ao  Banco  do  Brasil,  Agência  de  Viçosa  do  Ceará,
solicitando o resgate no valor de R$ 716,00 do fundo de investimentos BB IRF-M1 RF
PREVID, conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento de 04 inscrições dos
membros do Conselho Municipal de Previdência no curso preparatório para certificação
profissional  CGRPPS  promovido  pela  Empresa  LEMA  Educação;  Ofício  nº
25/2022/VIÇOSA-PREV, de 16.02.22, encaminhado ao Banco do Brasil Agência de Viçosa
do Ceará, solicitando o resgate do valor de R$ 179,00, conta nº 24.230-6, do fundo de
investimentos BB IRF-M1 RF PREVID, para pagamento da inscrição da Tesoureira do
Viçosa-Prev no curso preparatório para certificação profissional CGRPPS, promovido pela
Empresa  LEMA  Educação;  e  Ofício  nº  028/2022/VIÇOSA-PREV,  de  10.02.22,
encaminhado ao Banco do Nordeste do Brasil Agência de Viçosa do Ceará, solicitando a
aplicação do valor de R$ 1.092.536,56, conta nº 268-1, no fundo de investimentos BNB
SOBERANO FI RENDA FIXA, fundo este previamente credenciado pelo RPPS Viçosa do
Ceará e com características aderentes ao Perfil da Carteira e à Política de Investimentos
do RPPS; Que a alocação está de acordo com a resolução CMN nº 4.963/2021 e a atual
Política de Investimentos do RPPS. Dando continuidade o Diretor apresentou ao Conselho
Municipal  de Previdência o Relatório de Prestação de Contas do mês de fevereiro de
2022, o qual é composto pelos seguintes itens: Posição dos Investimentos; Receitas e
Despesas Orçamentárias; Quantidade de aposentadorias e pensões por morte; Origem de
aplicações de recursos e saldo das contas bancárias, todos na posição 28.02.2022; Que
em 16.02.22, por decisão do Comitê de Investimentos do Viçosa-Prev e visando maior
diversificação dos investimentos do RPPS, foi realizada a transferência eletrônica no valor
de R$ 1.092.536,56, da conta corrente nº 24.220-9 do Banco do Brasil Agência de Viçosa
do Ceará para o Banco do Nordeste do Brasil, Agência Viçosa do Ceará, conta nº 268-1,
referente ao saldo da arrecadação previdenciária de janeiro de 2022 para aplicação na
mesma data no fundo de investimentos BNB SOBERANO FI RENDA FIXA. Em relação à



Compensação  Previdenciária,  o  Diretor  informa  que,  de  acordo  com  o  Relatório  de
Requerimentos na posição fevereiro de 2022, na condição de solicitante, o Viçosa-Prev
possui atualmente 20 (vinte) processos de compensação aguardando análise, 06 (seis)
processos compensados e o total de 98 (noventa e oito) processos em compensação. Já
no relatório de pagamentos a receber referente à competência anterior (Janeiro/2022), o
Viçosa – Prev possui o valor do fluxo líquido a receber de R$ 80.523,68, creditado pelo
INSS no 5º  dia  útil  de março de 2022,  referente a 98 (noventa e oito)  processos em
compensação; Que foi efetuado o pagamento das folhas previdenciárias de aposentadoria
e pensão por morte do Viçosa – Prev no valor de R$ 356.600,41,  conta nº 24.220-9,
sendo:  R$  51.303,41  referente  ao  total  de  45  (quarenta  e  cinco)  pensionistas  e  R$
305.297,00 referente ao total  de 213 (duzentos e treze) servidores aposentados e, na
mesma data foi feito o pagamento da folha da Diretoria do Viçosa – Prev no valor de R$
14.944,77, conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), referentes ao mês de fevereiro de
2022; Que em atendimento às disposições previstas na Portaria SEPRT/ME Nº 9.907 de
14.04.20, a qual estabelece parâmetros para o atendimento pelos dirigentes, gestores de
recursos e membros dos conselhos e comitês dos Regimes Próprios de Previdência Social
da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  aos  requisitos  mínimos
previstos no Art. 8º-B da Lei Nº 9.717 de 27.11.1998, a Diretoria Executiva do Viçosa-Prev
disponibilizou em fevereiro de 2022 aos membros titulares do Conselho Municipal  e à
Tesoureira do Viçosa-Prev um  curso preparatório para a prova de certificação CGRPPS, o
qual foi ministrado, de forma remota, pela Empresa Lema Educação, no período de 07 a
11 de fevereiro de 2022, sendo que dos 06 membros titulares, apenas 04 se dispuseram
inicialmente a realizar o curso. Dando continuidade ele apresentou aos conselheiros o
resultado dos investimentos na posição fevereiro de 2022. De acordo com o Relatório de
Investimentos de fevereiro de 2022, o Viçosa-Prev fechou o mês com o valor  de R$
134.429.871,24, sendo: R$ 124.740.965,22 (92,79%) aplicados no seguimento de Renda
Fixa, R$ 4.086.453,30 (3,04%) aplicados em Renda Variável e R$ 5.601.714,75 (4,17%)
aplicados em Fundos Estruturados. Os recursos do RPPS estão distribuídos nas seguintes
instituições  financeiras:  R$  92.342.860,25  junto  ao  Banco  do  Brasil,  BB  Gestão  de
Recursos  DTVM,  representando  68,69% da  Carteira;  R$  21.716.358,64  junto  à  Caixa
Econômica  Federal,  representando  16,15% da  Carteira;  e  R$  20.368.914,38  junto  ao
Banco  do  Nordeste  do  Brasil,  representando  15,15% da  Carteira;  Que  as  aplicações
financeiras do Viçosa-Prev apresentaram no mês de fevereiro de 2022 retorno positivo de
0,68% correspondente ao valor de R$ 900.937,36, resultado este, ainda abaixo da meta
atuarial. As aplicações e resgates realizados no mês de fevereiro de 2022 na Carteira de
Investimentos do Viçosa – Prev, em fundos de investimentos do Mercado Financeiro foram
as seguintes:  Aplicações: 1.  BB IMA-B 5 FIC RF LP PREVIDENCIÁRIO, aplicado dia
10.02.22,  valor  R$ 72.329,89,  conta  nº  24.210-1,  referente  ao valor  da Compensação
Previdenciária  de  dezembro  de  2021,  creditada  pelo  INSS  em  07.02.22;  2.  BNB
SOBERANO FI RENDA FIXA, aplicado dia 10.02.22, valor R$ 1.092.536,56, conta nº 268-
1, referente a saldo da arrecadação previdenciária do mês de janeiro de 2022. Resgates:
1. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia
01.02.22,  valor  R$  1.250,00,  conta  nº  24.230-6,  para  pagamento  a  Empresa  3IT
Consultoria, referente ao contrato de locação de sistemas, mês de janeiro de 2022; 2. BB
IRF-M  1  TÍTULOS  PÚBLICOS  FIC  RENDA FIXA  PREVIDENCIÁRIO,  resgatado  dia
04.02.22,  valor  R$  1.968,00,  conta  nº  24.230-6,  para  pagamento  de  contratos  de
assessorias referente ao mês de janeiro de 2022; 3. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,  resgatado  dia  15.02.22,  valor  R$  716,00,  conta  nº
24.230-6,  para  pagamento  de  04  inscrições  de  membros  do  Conselho  Municipal  de
Previdência no curso preparatário para prova de certificação CGRPPS;  4.  BB IRF-M 1
TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 16.02.22, valor
R$ 179,00, conta nº 24.230-6, para pagamento de 01 inscrição da Tesoureira do Viçosa-
Prev no curso preparatário para prova de certificação CGRPPS; 5. BB IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS  FIC  RENDA FIXA  PREVIDENCIÁRIO,  resgatado  dia  22.02.22,  valor  R$



356.600,41,  conta  nº  24.220-9,  para  pagamento  dos  benefícios  previdenciários  de
aposentadoria e pensão por morte do Viçosa-Prev, mês de fevereiro de 2022; e 6. BB IRF-
M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, resgatado dia 22.02.22,
valor R$ 14.944,77, conta nº 24.230-9(Taxa de Administração), para pagamento da folha
da Diretoria Executiva do Viçosa-Prev, no mês de fevereiro de 2022. E por fim foi feita a
apresentação e discussão do Relatório de Gestão Administrativa referente ao ano 2021
elaborado pela Diretoria Executiva do Viçosa-Prev. Ao final da reunião, todos os assuntos
colocados em pauta foram votados e aprovados por unanimidade dos membros presentes.
Nada mais havendo a tratar a Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. Eu,
Danilo Martins Oliveira, secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por
todos os presentes. Viçosa do Ceará, 31 de março de 2022. A presente ata é uma cópia
fiel da que foi lavrada em livro próprio...


