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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 

PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2021 – BIÊNIO DE 

2021-2023. 

 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um, sob a forma 

de videoconferência, através da ferramenta google.meet, às quinze horas e doze 

minutos, iniciou a Décima Primeira Reunião Ordinária do Conselho Estadual de 

Previdência do Estado do Amapá, presidida pelo Senhor RUBENS BELNIMEQUE 

DE SOUZA, que cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes. Em seguida, 

passou a palavra a secretária Lusiane Oliveira Flexa que apresentou o ITEM - 1 - 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Número dezoito de dois mil e vinte um, o qual convoca 

os membros do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, Diretoria 

Executiva, Gerente Administrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e Auditora Interna 

da AMPREV, para fazerem-se presentes na referida Reunião. ITEM - 2 - 

VERIFICAÇÃO DE QUORUM: Conselheiros (as) Titular: Joel Nogueira Rodrigues, 

presente. Titular: Suelem Amoras Távora Furtado, presente. Titular: Narson de Sá 

Galeno, presente. Titular: Gláucio Maciel Bezerra, presente. Titular: Telma Adriana 

Nery Paiva, presente. Titular: Paulo de Santana Vaz, presente. Titular: Alexandre 

Flávio Medeiros Monteiro, presente. Titular: Jackson Rubens de Oliveira, presente. 

Titular: Elias Ferreira Rodrigues, presente. Titular: Helielson do Amaral Machado, 

presente. Titular: Álvaro de Oliveira Corrêa Júnior, presente. Titular: José Casemiro 

de Souza Neto, presente. Titular: Gilmar Santa Rosa Barbosa, presente. Suplente: 

José Guilherme Santos Farias, presente. Titular: William Tavares da Silva, presente. 

ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: O Conselheiro Titular Juliano de Andrade 

Araújo, justificou sua ausência, abonando-se a falta à reunião marcada para hoje. 

ITEM - 4 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 3ª REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 31/08/2021: O Presidente 

Rubens Belnimeque, colocou em discussão a aprovação da ata da 3ª Reunião 

Extraordinária do CEP, certificando-se com os (as) Conselheiros (as) se todas as 

correções e inclusões foram realizadas a contento. O Presidente Rubens perguntou 

se os (as) Conselheiros (as) gostariam de se manifestar. Não houve manifestação. 

Nada mais havendo, prosseguiu colocando em votação. (Registrado em vídeo e 

áudio). DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 3ª Reunião 

Extraordinária do CEP, realizada em 31/08/2021. ITEM - 5 - APRECIAÇÃO E 

DELIBERAÇÃO DA ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO 

DIA 21/09/2021: O Presidente Rubens Belnimeque, colocou em discussão a 

aprovação da ata da 8ª Reunião Ordinária do CEP, certificando-se com os (as) 

Conselheiros (as) se todas as correções e inclusões foram realizadas a contento. O 

Presidente Rubens perguntou se os (as) Conselheiros (as) gostariam de se 

manifestar. Não houve manifestação. Nada mais havendo, prosseguiu colocando em 

votação. (Registrado em vídeo e áudio). DELIBERAÇÃO: Aprovada, à 

unanimidade, a Ata da 8ª Reunião Ordinária do CEP, realizada em 21/09/2021. 

ITEM - 6 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
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DO CEP, REALIZADA NO DIA 19/10/2021: O Presidente Rubens Belnimeque, 

colocou em discussão a aprovação da ata da 9ª Reunião Ordinária do CEP, 

certificando-se com os (as) Conselheiros (as) se todas as correções e inclusões foram 

realizadas a contento. O Presidente Rubens perguntou se os (as) Conselheiros (as) 

gostariam de se manifestar. Não houve manifestação. Nada mais havendo, 

prosseguiu colocando em votação. (Registrado em vídeo e áudio). DELIBERAÇÃO: 

Aprovada, à unanimidade, a Ata da 9ª Reunião Ordinária do CEP, realizada em 

19/10/2021. ITEM - 7 - APROVAÇÃO -  CALENDÁRIO DAS REUNIÕES 

ORDINÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO 

AMAPÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2022: O Presidente Rubens Belnimeque pôs à 

matéria em discussão. Ato contínuo, passou-se à votação. DELIBERAÇÃO: O 

Plenário do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, deliberou 

que as Reuniões Ordinárias do Conselho Estadual de Previdência do exercício 

de 2022, ocorrerão nas seguintes datas: Janeiro (18 terça-feira), Fevereiro (15 

terça-feira), Março (22 terça-feira), Abril (19 terça-feira), Maio (17 terça-feira), 

Junho (21 terça-feira), Julho (26 terça-feira), Agosto (23 terça-feira), Setembro 

(20 terça-feira), Outubro (18 terça-feira), Novembro (22 terça-feira) e Dezembro 

(13 terça-feira). ITEM - 8 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 2021.140.300672PA - BALANÇO PATRIMONIAL DA 

AMPREV DO EXERCÍCIO DE 2020. RELATOR: CONSELHEIRO ALEXANDRE 

FLÁVIO MEDEIROS MONTEIRO: O Presidente Rubens Belnimeque passou a 

palavra ao Conselheiro Relator Alexandre Flávio Medeiros Monteiro, o qual iniciou 

sua apresentação com uma breve introdução da matéria, esclarecendo que quando 

do exame do Balanço Patrimonial de 2019, o Conselho Fiscal da AMPREV havia 

detectado inconsistências no ativo estoque, bem como ausência da produção de 

informações sobre a composição e critérios de mensuração do ativo imobilizado e 

depreciação, além de atrasos na entrega do relatório de investimentos, oportunidade 

em que teria aprovado o balanço patrimonial daquele ano (2019), com ressalvas, 

realizadas algumas recomendações. Teoria do venire contra factum proprium, 

originária do Direito Privado, aplica-se ao Direito Administrativo. Princípio da boa-fé 

objetiva. Proibição da Administração Pública adotar comportamento contraditório. 

Cenário de pandemia em 2020 e a notória dificuldade para os órgãos da 

Administração Pública, em suas diversas searas, onde pode ser incluída a AMPREV, 

embora se caracterize como Serviço Social Autônomo, o que trouxe reflexos, 

sobretudo para o não atendimento de melhorias na conta estoque e no maior controle 

dos bens patrimoniais imobilizados, que permanecem integrando o acervo da 

instituição. O patrimônio imobiliário é concreto, real e palpável. Apenas pode contar 

com vício de regularização, avaliação ou depreciação, o que não afeta, contudo, sua 

existência. Ato contínuo, o Conselheiro Relator Alexandre Medeiros passou ao 

Relatório informando que se trata de procedimento administrativo instaurado para 

avaliar o Balanço Fiscal da Amapá Previdência, quando do exercício de 2020. E que 

ao analisar a peça contábil observou diversos dados, dentre os quais pode-se 

apresentar, vejamos: a) informação de superávit corrente de R$ 1.091.957674,23 (um 
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bilhão, noventa e um milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta 

e quatro reais e vinte e três centavos); b) apresentação de notas explicativas; c) 

informações de créditos a receber do Poder Executivo da ordem de R$ 

1.681.987.040,06 (um bilhão, seiscentos e oitenta e um milhões, novecentos e oitenta 

e sete mil, quarenta reais e seis centavos); d) investimentos e aplicações temporárias 

a curto prazo, totalizando a quantia de R$ 5.107.453.053,53 (cinco bilhões, cento e 

sete milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, cinquenta e três reais e cinquenta e 

três centavos); e) existência de parcelamento a longo prazo de dívida previdenciária 

pelo Poder Executivo (83%), Polícia Militar (15%), Assembleia Legislativa (1%) e 

Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (1%); f) extratos bancários demonstrando o 

saldo de todas as aplicações financeiras, a exemplo da Caixa Econômica Federal, 

Banco Santander, Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Itaú Corretora, Lions 

Trust, Pátria Investimentos, Banco Safra e Vinci Partners e seguintes. Quando da 

apreciação do aludido Balanço Patrimonial, o Conselho Fiscal da Amapá Previdência 

apresentou o seguinte parecer e voto, à unanimidade: “Parecer e Voto: Examinando 

as documentações e o Balanço Patrimonial de 2020 disponibilizado pela Diretoria da 

Amapá Previdência - AMPREV aos membros do Conselho Fiscal da Amapá 

Previdência - COFISPREV/AMPREV foi identificada inconsistências por ocasião da 

avaliação de uma amostra de itens do Ativo Estoque e suas Flutuações, que culminou 

com a desaprovação da conta estoque por meio da Análise Técnica nº 016/2021 de 

30/04/2021. Além disso, foi identificada ainda a ausência da produção de informações 

sobre a composição e critérios de mensuração do Ativo Imobilizado e Depreciação, 

com vista a suportar as exigências técnicas e legais pertinentes a respeito do acervo 

patrimonial e de resultado operacional. Finalmente, atrasos recorrentes nas entregas 

dos relatórios dos demonstrativos de investimentos, os quais tem apresentado 

esclarecimentos insuficientes sobre a aplicação dos recursos financeiros da AMPREV. 

Esses fatores dificultaram a emissão de parecer por parte deste Conselho sobre a 

Política de Investimentos da Amapá Previdência para o exercício de 2020. Daí não é 

possível afirmar que as contas de Ativo atendam às formalidades previstas na Lei nº 

0915/05 e nas Portarias MPS nº 519/2011 e nº 509/2013, bem como as normas legais 

e práticas contábeis que atendem, em seus aspectos relevantes, a situação financeira 

e patrimonial da AMPREV, em 31 de dezembro de 2020. Pelo exposto, os relatores 

votam pela desaprovação do Balanço Patrimonial de 2020 e submete o seu parecer e 

voto para a apreciação dos demais membros do Conselho Fiscal da AMPREV”. 

Instado a se manifestar, a Divisão de Controle Atuarial e de Mercado, ofertou 

considerações nos autos em 30/04/2021, oportunidade em que detalhou todos os 

fundos que apresentaram rentabilidade negativa e as providências adotadas pelo 

Comitê de Investimentos da AMPREV, informando os custos que a AMPREV possui 

com todos os investimentos, os valores das taxas, o tempo de resgate e as notas 

explicativas dos motivos da ocorrência de resgates, acrescentou sobre os riscos que 

a AMPREV possui em cada investimento (dentre os riscos declarados, qual seria o 

mais relevante e o motivo), declarou o risco de perda do recurso investido a margem 

para investimento da Política de Investimentos e informações sobre o tempo (início e 
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fim) que se obtém o dinheiro/retorno/resgate e o destino dos recursos, por fim 

acrescentou que a documentação está de acordo com o requerido pela legislação. O 

Conselheiro Relator Alexandre Medeiros ressaltou que realizou diligências em objeto 

diverso deste procedimento, por questão de cautela, avaliando o Balanço Patrimonial 

da AMPREV, relativamente ao exercício de 2019, a fim de verificar eventuais 

impropriedades que tenham sido observadas. Tal providência foi adotada por motivo 

singelo: se as recomendações já haviam sido expedidas à Diretoria Executiva, sem 

que houvesse a adoção de qualquer providência, estar-se-ia em notório campo de 

negligência, a orientar postura mais incisiva deste Conselho Estadual de Previdência, 

salvo motivo excepcional. Por outro lado, caso o aludido julgamento não tivesse 

realizadas quaisquer apontamentos, não seria de um todo razoável um 

encaminhamento no sentido da rejeição de balanço, sem que fosse ofertada a 

possibilidade da AMPREV corrigir os rumos, sanando impropriedades detectadas pelo 

Conselho Fiscal. O mesmo Conselho Fiscal da AMPREV, com composição idêntica, 

recomendou a desaprovação do Balanço Patrimonial de 2019, destacando que não 

havia produção de informações sobre a composição e critérios de mensuração do 

Ativo Imobilizado e Depreciação, ausência do Inventário e do Ativo Estoque e suas 

flutuações, bem como ausência de relatórios dos demonstrativos de investimentos, 

dentre outros pontos. Após o firmamento de compromisso pelo Diretor-Presidente, 

procedeu-se a retificação do parecer do COFISPREV, onde se opinou pela aprovação 

de contas com ressalvas, submetida a matéria ao Conselho Estadual de Previdência, 

sendo os autos distribuídos à então Conselheira Meryan Gomes Flexa, em Sessão 

realizada no dia 27/07/2020, apresentou-se voto pela aprovação do Balanço Geral, 

exercício de 2019, com ressalvas, culminando com a edição da Resolução n.º 

03/2020-CEP/AP, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá n.º 

7.221, de 29/07/2020. Assim a matéria estava posta, tendo se iniciado o ano de 2021, 

onde é de conhecimento público todas as dificuldades trazidas pela pandemia do 

coronavírus, que findou por trazer dificuldades, inclusive de funcionamento presencial, 

a todas as instituições públicas e privadas. Neste ponto, o Relator fez destaque a 

teoria contratual denominada venire contra factum proprium, ou seja, a vedação do 

comportamento contraditório, baseando-se na regra da pacta sunt servanda, muito 

aplicada no campo do Direito Civil. O venire contra factum proprium encontra respaldo 

nas situações em que uma pessoa, por um certo período de tempo, comporta-se de 

determinada maneira, gerando expectativas em outra de que seu comportamento 

permanecerá inalterado. Em vista desse comportamento, existe um investimento, a 

confiança de que a conduta será a adotada anteriormente, mas depois de referido 

lapso temporal, é alterada por comportamento contrário ao inicial, quebrando dessa 

forma a boa-fé objetiva. Existem, portanto, quatro elementos para a caracterização do 

venire: comportamento, geração de expectativa, investimento na expectativa gerada 

e comportamento contraditório. Em que pese tal teoria ser gerada no campo do Direito 

Privado, é indiscutível sua aplicação no Direito Administrativo, tanto na jurisprudência 

quanto na doutrina pátria. Feitas tais ponderações iniciais, avalia-se o mérito do 

procedimento em questão, registrando que não só a Amapá, mas a sociedade em 
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geral enfrentou cenário desafiador no ano de 2021, dado agravamento da crise 

sanitária provocada pelo coronavírus. O Relator esclareceu ainda que segundo se 

extrai do Balanço Patrimonial do ano de 2020, juntamente com notas explicativas 

apresentadas, objeto do procedimento sob relatoria, observa-se notória preocupação 

em demonstrar Ativos circulante e não circulante, em especial os créditos 

previdenciários a receber de parcelamentos a curto prazo Planos Financeiro e 

Previdenciário, com informações de conferência física de estoques de materiais, Ativo 

realizável a longo prazo reparcelamentos a longo prazo, imobilizado, passivo 

circulante e não circulante. As Notas Explicativas esclarecem que, quanto aos 

estoques, foram realizados lançamentos físico/contábil após conferência física, 

procurando fazer com que a informação do balanço, de fato, espelhasse a realidade. 

Quanto ao patrimônio imobilizado, havia dificuldade pela ausência de documentação 

comprobatória ou mesmo registro, chegando a ser nomeada Comissão de Inventário. 

Nas notas explicativas, sugere-se que o COFISPREV, como órgão orientador, 

aconselhasse a Diretoria da Amapá Previdência a contratar uma empresa 

especializada para a realização de inventário físico e reavaliação dos bens 

patrimoniais, assim resolvendo pendências de forma definitiva. Na mesma ocasião, 

foram apresentados extratos de Instituições Financeiras, destacando-se os recursos 

em variadas aplicações financeiras, em fundos de investimento ou outras espécies 

vinculadas à Caixa Econômica Federal, Banco Santander, Banco do Brasil, Banco 

Bradesco, BTG Pactual, Itaú Corretora, Lions Trust Administradora de Recursos 

LTDA, Pátria Brasil Infraestrutura III Fundo de Investimentos, Banco Safra, Vinci 

Partners. Destaca-se ainda, que iniciada a análise do Balanço Patrimonial de 2020, o 

Conselho Fiscal da AMPREV expõe que “após a apuração do resultado do período, 

as contas patrimoniais de Ativo e de Passivo apresentam situação de equilíbrio, atos 

esses elementares aos procedimentos contábeis”. De modo relevante, observa-se 

que ocorrera um aumento patrimonial da ordem de 9,40%, representando um 

montante de R$ 720.170.314,80, com destaque para o aumento do Ativo Circulante 

+24,12%, redução do Ativo não Circulante -27,40%, aumento do Passivo Circulante 

+35,29%, sendo que o Passivo não Circulante teve expressivo aumento +351,29%, 

decorrente da Avaliação Atuarial do exercício de 2020. Quando das conclusões, o 

COFISPREV considerou ser imperiosa a rejeição do balanço, destacando três aspetos 

fundamentais: a) inconsistência do Ativo Estoque e suas flutuações; b) critérios de 

mensuração do Ativo Imobilizado e Depreciação; e c) atrasos recorrentes nas 

entregas dos relatórios dos demonstrativos de investimentos. Sobre tais pontos 

específicos que levaram ao posicionamento de rejeição do balanço, seria o caso do 

Conselho Estadual de Previdência se debruçar, sendo que os demais apontamentos 

não são dignos de nota ou observação por parte deste Relator, na medida em que o 

próprio Conselho Fiscal da AMPREV não encontrou maiores irregularidades. Assim, 

seria o caso de examinar, individualmente, os três vícios apontados, que o Relator 

passa a fazer: Inconsistência do Ativo Estoque e suas flutuações. O primeiro dos 

pontos que levaram o COFISPREV a apresentar parecer pela rejeição das contas se 

refere às inconsistências por ocasião da avaliação de uma amostra de itens do Ativo 
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Estoque e suas flutuações, na medida em que no encerramento do exercício de 2020, 

a conta estoque registrava um saldo de R$ 140.154,75, enquanto do encerramento 

do exercício de 2019, a conta estoque registro um saldo de R$ 222.418,74. No mês 

de março e abril de 2021, os relatores do COFISPREV realizaram a conferência física 

do estoque físico da Amapá Previdência com a posição em 31/12/2020 e foi feita a 

comparação com o saldo do sistema de gestão INTEGRA. Em seguida, foi feita a 

comparação do saldo financeiro com o saldo contábil. O resultado do trabalho 

apresentado pela Análise Técnica nº 16 - COFISPREV de 30/04/2021 revelou a 

avaliação da amostra de 35 itens de um total de 180 itens do estoque da Amapá 

Previdência, chegando-se a índice de problema muito acima do permitido pela Tabela 

Philips, que é de 3 problemas. Do total da amostra 35 itens, 26 apresentaram 

problemas acerca da divergência entre o saldo do estoque físico e o saldo virtual que 

se encontra no sistema de gestão do estoque INTEGRA. Feitas tais ponderações, o 

Relator sugere que o caso mereça uma avaliação diversa daquela tratada pelo 

Conselho Fiscal. As pessoas jurídicas que possuem registro permanente de estoques, 

integrado e coordenado com a contabilidade, sendo que devem ajustar os saldos 

contábeis, em relação à contagem física, ao final de cada ano-calendário, ou no 

encerramento do período de apuração, nos casos de incorporação, fusão, cisão ou 

encerramento de atividades. Primeiro, deve ser pontuado que a mesma inconsistência 

fora verificada nos autos do Balanço Patrimonial da AMPREV de 2019, sendo que, 

ainda assim, o COFISPREV não havia se manifestado pela rejeição do balanço, sendo 

que o posicionamento fora acompanhado pelo CEP, que decidiu, naquela ocasião, 

aprovar as contas com ressalvas. Na contabilidade, a regularização das divergências 

entre o estoque físico e o contábil deve ser efetuada mediante registro a débito ou a 

crédito da conta de Estoques, conforme sejam apuradas faltas ou sobras, 

respectivamente. Na maioria das vezes, tais divergências, além de serem pouco 

significativas, são decorrentes de erros no registro da movimentação dos estoques. 

Uma das inovações importantes trazidas pelo pronunciamento contábil que rege a 

matéria é a necessidade de divulgação do montante de estoque baixado como perda 

no período, do montante da reversão de perdas no período e das circunstâncias que 

promoveram as reversões de baixas efetuadas. Pode ocorrer, todavia, que as faltas 

detectadas no confronto dos saldos apurados no inventário físico e aqueles 

registrados nas fichas de estoque e, consequentemente, na escrituração contábil 

sejam de grande monta, o que conduz à suposição de que as divergências sejam 

decorrentes de eventos não relacionados com as operações normais da entidade, ou 

seja, que as divergências provenham de furto, roubo, desvio ou motivos outros. O fato 

é que se está diante de uma baixa patrimonial de estoques de materiais da ordem de 

R$ 82.264,00, valor que, apesar de considerável para imensa maioria da população 

nacional, torna-se de pouca relevância, se tomado por parâmetro o patrimônio da 

AMPREV. Em verdade, a diferença de saldo de material de consumo em almoxarifado 

transparece falta de controle na gestão do almoxarifado, é inquestionável a 

necessidade de se melhorar o critério de evidenciação de tal conta do Ativo Circulante. 

Sabe-se que o fato, em que pese ter sido digno de Nota no Balanço Patrimonial do 
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ano de 2019, não gerou a rejeição da peça contábil. No ano de 2020, presume-se que 

pouco ou nada pode ser executado em termos de melhorias, sobretudo nas boas 

práticas da gestão e contabilidade pública, dado que fomos assolados por uma 

pandemia, que dentre várias consequências nefastas, afastou-nos do ambiente 

ordinário de trabalho por muito tempo, comprometendo a evolução de 

comportamentos visando aprimoramento da administração da AMPREV, assim, o 

vício apontado deve ser reconhecido, bem como a sugestão para que haja o 

aperfeiçoamento da gestão, sobretudo o controle do estoque. Também como 

sugestão, deve a Diretoria Executiva da AMPREV realizar visita em outras estruturas 

da Administração Pública, sobretudo as divisões de material e patrimônio, para fins 

de melhoria da gestão. Por outro lado, não se pode descurar que a imprecisão na 

conta de estoque representa um valor de proporção pequeno, se comparado aos 

Ativos Mobiliários e Imobiliário da AMPREV; em outros termos, eventual descontrole 

nos estoques não compromete ou traz riscos ao patrimônio do Órgão de Previdência, 

na medida em que os demais ativos estão bem evidenciados, muito menos 

compromete as obrigações da AMPREV para como seus segurados ativos, inativos 

ou pensionistas ou demais fornecedores. Como se não bastasse, não há evidência de 

fraudes ou má-fé, sendo que em Notas Explicativas do Balanço Patrimonial de 2020, 

a AMPREV já havia apontado que foram realizados lançamentos físico/contábil após 

conferência física dos estoques, procurando fazer com que a informação do balanço, 

de fato, espelhasse a realidade. Ao contrário, a peça contábil buscou evidenciar a 

realidade, o que deve ser digno de elogio. Logo, as inconsistências da conta estoque 

e suas flutuações devem levar a aprovação de contas com ressalvas, juntamente com 

a recomendação para que o Instituto de Previdência tome medidas administrativas 

para melhorar a gestão de seus estoques de materiais permanecentes e de 

almoxarifado, podendo se valer da experiência de outros órgãos do Estado do Amapá. 

Critérios de mensuração do Ativo Imobilizado e Depreciação. O Segundo vício 

apontado pelo COFISPREV, foi a ausência da produção de informações sobre a 

composição e critérios de mensuração do Ativo Imobilizado e Depreciação, com vista 

a suportar as exigências técnicas e legais pertinentes a respeito do acervo patrimonial 

e de resultado operacional. Diante do resultado a demonstração do Ativo não 

Circulante imobilizado da AMPREV, constante no Balanço Patrimonial de 2020, houve 

um aumento nesta conta no valor de R$ 893.795,74, devido ao registro de 

equipamento de processamento de dados. No entanto, o saldo da depreciação 

permanece inalterado de um ano para o outro, sobretudo quanto aos bens imóveis. 

Cabe ressaltar que o Balanço Patrimonial de 2019 e 2020 destacam o mesmo valor 

patrimonial para os Bens Imóveis do Imobilizado, ou seja, R$ 27.064.951,05, do que 

se extrai que não está havendo a devida atualização valorativa dos bens, conforme o 

mercado. Segundo as Notas Explicativas do Balanço Patrimonial de 2020, “há falta de 

informações fidedignas que proporcione segurança nos registros contábeis dos bens 

do Ativo Imobilizado”, sugerindo-se que o COFISPREV aconselhasse a Diretoria da 

AMPREV a realização de contratação de empresa especializada em formular 

inventário físico e reavaliação dos bens patrimoniais, resolvendo tal pendência de 
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forma definitiva. Só a título de exemplo, o Loteamento Cajarí está avaliado em R$ 

1.270.080,00, sendo que pela grande valorização imobiliária da área, esse valor pode 

ser ultrapassado em várias cifras. Ademais, há que se observar se todos os bens 

imóveis da AMPREV estão devidamente registrados, sendo que em caso negativo, 

deverão ser adotadas providências para tanto. Em geral, os órgãos públicos eram 

voltados para o campo orçamentário e financeiro, trabalhando apenas com o fluxo de 

caixa de entradas e saídas de recurso, fazendo-se o controle com o que continha a 

peça orçamentária, era comum o descasamento de alguns Ativos, sobretudo os 

imobilizados, com as contas patrimoniais, contudo, o Conselho Federal de 

Contabilidade e a Secretaria do Tesouro Nacional determinaram que dados sobre o 

patrimônio imobiliário das instituições públicas fossem trazidos para dentro dos 

respectivos balanços patrimoniais. Neste aspecto, existe um atraso cultural que 

precisa ser ultrapassado, na medida em que vigora um olhar diferenciado para a 

avaliação do patrimônio, estoque e depreciação. Assim, torna-se necessária a adoção 

de critérios de depreciação de Ativos, mediante a criação de Comissão para realizar 

avaliação e eventual regularização dos bens patrimoniais, sobretudo o imobiliário, da 

AMPREV. Vencida a pandemia e as regras restritivas de atendimento ao público, 

deverá ser observado os prazos e as novas regras de contabilidade pública, adotando 

as normativas vigentes, para que a contabilidade do RPPS possa espelhar também o 

patrimônio, inclusive com dados relativos à depreciação. Cumpre assinalar que o 

prazo para que as instituições públicas se adequassem finalizou em 2019 e 2020, no 

interior de um cenário já de pandemia, é imperioso que a AMPREV venha a modificar 

seu direcionamento, para que o balanço patrimonial venha a espelhar e evidenciar 

seus elementos patrimoniais, de forma fiel e real, para todas as partes interessadas 

com quem mantém relação, tais como seus próprios servidores, segurados do regime, 

instituições públicas e financeiras, não tenham surpresas desagradáveis, gerando 

prejuízos à imagem do Instituto de Previdência. O Conselheiro Relator ratificou que 

para se reprovar um balanço patrimonial, há que se observar a existência de fraudes 

ou prejuízos, sobretudo para o Instituto de Previdência, o que não parece ser o caso. 

O patrimônio imobiliário é concreto, real e palpável. Apenas pode contar com vício de 

regularização, avaliação ou depreciação, o que não afeta, contudo, sua existência. 

Logo, a medida mais adequada parece ser aprovação do balanço, com ressalvas, 

determinando-se que a Diretoria Executiva tome medidas para a produção de 

informações sobre a composição e critérios de mensuração do Ativo Imobilizado e 

Depreciação, com vista a suportar as exigências técnicas e legais pertinentes a 

respeito do acervo patrimonial e de resultado operacional. Atrasos recorrentes nas 

entregas dos Relatórios dos Demonstrativos de Investimentos. Por último, a rejeição 

do balanço é embasada nos atrasos recorrentes nas entregas dos relatórios dos 

demonstrativos de investimentos, os quais tem apresentado esclarecimentos 

insuficientes sobre a aplicação dos recursos financeiros da AMPREV. Segundo 

pontua o Conselho Fiscal da AMPREV, inclusive, esses fatores dificultaram a emissão 

de parecer por parte deste Conselho sobre a Política de Investimentos da Amapá 

Previdência para o exercício de 2020. Tal fato também constou no parecer do 
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COFISPREV, quando da análise do Balanço Patrimonial de 2019, não tendo levado à 

rejeição de contas quando da apreciação do Conselho Estadual de Previdência, há 

vários fatores que podem justificar os recorrentes atrasos na entrega dos 

demonstrativos de investimentos, podendo destacar a demora das Instituições 

Financeiras em remeter os extratos, nas quais a AMPREV mantém aplicação 

financeira, sendo certo que a posição financeira é encerrada no último dia útil do mês, 

sendo inviável, pelo volume de recursos aplicados, que os aludidos demonstrativos 

sejam apresentados no dia útil imediatamente posterior. Ademais, a mora na entrega 

dos relatórios não desnatura, tampouco faz desaparecer a existência dos Ativos 

aplicados, sob gestão de casas de investimentos, ao contrário do que possa aparentar 

com o apontamento, pelo pouco tempo em que este Conselheiro Relator integra o 

Conselho Estadual de Previdência e o Comitê de Investimentos, a impressão que se 

tem é a de que o servidor Carlos Roberto dos Anjos Oliveira desenvolve suas 

atividades com conhecimento e dedicação, tanto que de forma suscita, mas ao mesmo 

tempo exaustiva, respondeu a todos os questionamentos que lhe foram apresentados, 

conforme manifestação técnica constante nos autos, onde fora destacado: 1. 

Detalhamento de todos os fundos que deram rentabilidade negativa e respectivas 

providências que o CIAP tem tomado; 2. Detalhamento dos custos que a AMPREV 

tem com todos os investimentos; 3. Informação quanto aos valores das taxas, o tempo 

de resgate e as Notas Explicativas dos motivos da ocorrência de resgates; 4. Os riscos 

que a AMPREV tem em cada investimento, sendo que dentre os riscos declarados, 

qual o mais relevante e o porquê. 5. O risco de perda do recurso investido; 6. 

Informações se a Política de Investimento tem margem para o investimento e como é 

feito; 7. Informações sobre o tempo início que se obtém o dinheiro/retorno/resgate e o 

destino dos recursos; 8. Informações se a documentação está de acordo com o 

requerido pela legislação e se toda a documentação requerida pela legislação consta 

nos autos de escolha/certificação/registro. O cenário atual é desafiador para a gestão 

dos recursos da AMPREV, haja vista a volatilidade do mercado, sobretudo os ativos 

mantidos em renda variável, os Ativos financeiros da AMPREV existem, sendo que os 

investimentos atendem a regulação do Conselho Monetário Nacional. O atraso na 

entrega dos relatórios não pode levar à rejeição do Balanço Patrimonial de 2020, ainda 

mais quando do atraso se busca evidenciar informação fidedigna, em proveito de 

todos aqueles que dependem ou mantém relação com a AMPREV. Concluindo sua 

apresentação, o Conselheiros Relator Alexandre Flávio Medeiros, informou que 

“frente ao exposto, a estrutura e a composição do Balanço Patrimonial de 2020 estão 

de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras, previstas na 

Lei Federal nº 4.320/64 e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 

retratando os fatos orçamentários, financeiros e patrimoniais ocorridos no exercício. 

Sob a ótica da execução orçamentária, financeira e patrimonial, as Demonstrações 

Contábeis que compõem o Balanço Patrimonial da AMPREV, exercício 2020, 

examinadas por este Relator, estão aptos a receber o voto pela Aprovação, com 

ressalvas às determinações e recomendações indicadas pelo Conselho Fiscal da 

AMPREV - COFISPREV, conforme citadas. Registro que apresentei divergência da 
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posição do COFISPREV quanto à rejeição, seja porque as falhas apontadas já haviam 

sido constatadas no julgamento do Balanço Patrimonial de 2019, tendo o CEP 

proferido decisão de aprovação das contas com ressalvas, seja porque os vícios 

detectados são sanáveis ou justificáveis, não havendo mínimos indícios de fraude ou 

conduta a ensejar prejuízo patrimonial para AMPREV. Ato contínuo, discussão da 

matéria. O Presidente Rubens Belnimeque, após discussão da matéria, deu início a 

votação (Registro em vídeo e áudio). VOTAÇÃO: Os (as) Conselheiros (as): Gilmar 

Santa Rosa, Joel Nogueira, Suelem Amoras, Narson Galeno, Gláucio Bezerra, Telma 

Nery, Paulo Vaz, Elias Ferreira, José Casemiro, José Guilherme, Jackson Oliveira, 

William Tavares, Alexandre Medeiros (Conselheiro Relator), votaram pela aprovação 

do Balanço Geral - Prestação de Contas da Amapá Previdência - AMPREV, referente 

ao exercício de 2020, com ressalvas, conforme o voto do relator. Os Conselheiros 

Helielson Machado e  Álvaro de Oliveira, abstiveram-se de votar.  DELIBERAÇÃO: O 

Plenário do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, aprovou, o 

Balanço Geral - Prestação de Contas da Amapá Previdência - AMPREV, referente 

ao exercício de 2020, com as ressalvas pontuadas pelo relator em seu voto. ITEM 

- 9 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

2021.147.701816PA - REQUERER REVISÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL, EM 

FAVOR DA SEGURADA PATRÍCIA CASTILHO DA SILVA, APENSOS OS 

PROCESSOS Nº 2014.82.400475PA, 2018.147.1202346PA, 2021.147.501189PA E 

2014.03.0041P. RELATOR CONSELHEIRO WILLIAM TAVARES DA SILVA: O 

Presidente Rubens Belnimeque passou a palavra ao Conselheiro Relator William 

Tavares da Silva, o qual solicitou a retirada de pauta do Processo Administrativo nº 

2021.147.701816PA, em razão do exíguo interstício temporal entre a 10ª e a 11ª 

Reunião Ordinária do CEP, tendo em vista, ainda, a complexidade dos autos em 

análise, aliado, também, ao fato de que o Parecer de autoria do Relator diverge da 

posição adotada pela Procuradoria Jurídica da AMPREV nos autos do 

supramencionado Processo. Sendo assim, o Relator solicitou agenda com o 

Procurador Jurídico da AMPREV, Doutor Weber Fernandes, para, em prestígio ao seu 

trabalho e em auxílio a esta Relatoria, ouvi-lo a respeito da manifestação contida no 

Parecer do Relator, antes de colocá-la em pauta para análise e deliberação do CEP, 

bem como solicitou que a matéria fosse apreciada e deliberada na próxima Reunião 

Ordinária do CEP. Ato contínuo, com fundamento no inciso X do Artigo 13 do 

Regimento Interno do CEP, o Presidente Rubens Belnimeque autorizou o adiamento 

da apreciação e deliberação da matéria objeto do Processo nº 2021.147.701816PA, 

ficando como certa sua apresentação para próxima Reunião Ordinária. ITEM - 10 - 

APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA 

FINANCEIRA E ATUARIAL - DIRETOR DIEGO DA SILVA CAMPOS: O Presidente 

Rubens Belnimeque passou a palavra ao Diretor da Diretoria Financeira e Atuarial - 

DIFAT, o senhor Diego da Silva Campos, o qual inicialmente informou que a Diretoria 

Financeira e Atuarial está estruturada da seguinte forma: Gabinete do Diretor 

Financeiro e Atuarial; Divisão de Contabilidade (DICON); Divisão de Tesouraria 

(DITES); Divisão de Execução Orçamentária (DIEO); Divisão de Arrecadação (DIAR); 
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Divisão de Investimentos e Mercado (DIM); Unidade de Acompanhamento Atuarial 

(UAA). O Diretor Diego Campos, ressaltou que a constituição da DIFAT, está prevista 

no inciso II do artigo 101, da Lei Estadual nº 915/2005, e suas atribuições são: 

Subsidiar o Diretor-Presidente na definição das diretrizes estratégicas para a 

formulação das políticas públicas relacionadas a sua área de atuação; Propor a 

elaboração de normas internas relativas à administração e finanças, respeitada a 

legislação aplicável; Supervisionar a elaboração dos demonstrativos de natureza 

obrigatória que versem sobre a temática, financeira, orçamentária e contábil, da 

AMPREV, conforme legislação vigente; Propor alterações do Quadro de 

Detalhamento de Despesa ao Diretor-Presidente; Supervisionar a gestão financeira e 

sua execução; Supervisionar a execução do plano de contas contábeis, as 

demonstrações contábeis e financeiras, a prestação de contas, e dos demonstrativos 

contábeis e financeiros; Supervisionar a elaboração e consolidação de relatórios 

periódicos das atividades relativas à área de atuação da DIFAT e apresentá-los ao 

Diretor-Presidente; Supervisionar os Extratos de Movimentação Bancária das Contas 

da AMPREV. Por fim, o Diretor Diego Campos concluiu sua apresentação informado 

que atualmente a Diretoria Financeira e Atuarial é composta por 18 colaboradores, e 

que todos estão à disposição para auxiliar e prestar esclarecimentos quando 

necessário aos membros do Conselho Estadual de Previdência. O Presidente Rubens 

Belnimeque abriu a palavra para manifestação dos (as) Conselheiros (as). Não houve 

manifestação. ITEM - 11 - APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS 

REPASSES E DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DOS ENTES PATRONAIS - DIRETOR 

FINANCEIRO E ATUARIAL, DIEGO DA SILVA CAMPOS: O Presidente Rubens 

Belnimeque passou a palavra ao Diretor Financeiro e Atuarial, o senhor Diego da Silva 

Campos, o qual cumprimentou a todos os presentes, e após apresentou em forma de 

planilha os valores concernentes a Receita e Arrecadação por Poder do período de 

janeiro a novembro de 2021, sendo: Assembleia Legislativa: Receita R$ 6.728.024,80 

Arrecadação R$ 6.120.978,04. Tribunal de Justiça: Receita R$ 39.313.324,50 

Arrecadação R$ 35.865.091,99. Tribunal de Contas: Receita R$ 7.062.751,67 

Arrecadação R$ 5.766.454,39. Ministério Público: Receita R$ 17.386.499,34 

Arrecadação R$ 14.532.059,26. Total da Receita R$ 70.490.600,31 100%. Total de 

Arrecadação R$ 62.284.583,68 88,36%. Saldo a arrecadar R$ 8.206.016,63 11,64%. 

Governo do Estado do Amapá: Recita R$ 167.856.884,72 Arrecadação R$ 

118.794.147,11. Militar: Receita R$ 77.139.100,70 Arrecadação R$ 16.806.673,72. 

SEED FUNDEB: Receita R$ 113.345.591,52 Arrecadação R$ 98.432.110,05. SESA: 

Receita R$ 70.657.529,76 Arrecadação R$ 44.875.325,22. Total da Receita R$ 

428.999.106,70 100%. Total da Arrecadação R$ 278.908.256,10 65,01%. Saldo a 

arrecadar R$ 150.090.850,60 34,99%. Parcelamentos, reparcelamentos de 

contribuições previdenciárias e débitos não previdenciários dos Planos Financeiro e 

Previdenciário, parte segurado e patronal, Civil e Militar de do Poder Executivo Total: 

Valor Parcelado R$ 2.085.132.251,51; Valor da Parcela R$ 12.500.922,08; Parcelas 

Pagas/Compensadas R$ 537.539.649,44; Parcelas não repassadas até 13/12/2021 

R$ 12.500.922,08 (1 parcela), sendo que até o dia 31/12/2021, foi pago até a parcela 
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de número 43. Valores das atualizações R$ 6.552.326,55; Total das Parcelas 

Atualizadas até 31/12/2021 R$ 19.053.248,63. Foi apresentado ainda, o Relatório da 

Posição dos Acordos de 2021 Poder Executivo parte dos segurados, sendo: Plano 

Financeiro - Valor Parcelado R$ 336.191.399,12, 200 parcelas. Valor da Parcela R$ 

1.680.957,00, 05 parcelas pagas. Valor das parcelas pagas R$ 8.404.784,98; 

Parcelas não repassadas até 13/12/2021 R$ 1.680.957,00 (1 parcela). Plano 

Previdenciário - Valor Parcelado R$ 319.107.171,34, 200 parcelas. Valor da Parcela 

R$ 1.595.535,86, 05 parcelas pagas. Valor das parcelas pagas R$ 7.977.679,31; 

Parcelas não repassadas até 13/12/2021 R$ 1.595.535,86 (1 parcela). Contribuições 

da parte patronal: Plano Financeiro - Valor Parcelado R$ 252.139.346,11, 200 

parcelas. Valor da Parcela R$ 1.260.696,72, 05 parcelas pagas. Valor das parcelas 

pagas R$ 6.303.483,60; Parcelas não repassadas até 13/12/2021 R$ 1.260.696,72 (1 

parcela). Plano Previdenciário - Valor Parcelado R$ 258.456.748,52, 200 parcelas. 

Valor da Parcela R$ 1.292.283,74, 05 parcelas pagas. Valor das parcelas pagas R$ 

6.461.418,71; Parcelas não repassadas até 13/12/2021 R$ 1.292.283,74 (1 parcela). 

Por fim, o Diretor Diego Campos apresentou o Relatório da Dívida do Plano Financeiro 

- Poder Executivo sendo: Dívida Corrente: Segurado R$ 95.555.280,03 Patronal R$ 

114.597.014,57; Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 4.313.010,15 Patronal R$ 

6.968.547,39; Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 33.994.765,81 Patronal 

R$ 30.904.942,45. Total Plano Financeiro: Segurado R$ 133.863.055,99 Patronal R$ 

152.470.504,41. Total Geral Dívida Plano Financeiro R$ 2 86.333.560,40. Plano 

Previdenciário - Poder Executivo: Dívida Corrente: Segurado R$ 84.124.548,92 

Patronal R$ 113.580.275,75; Dívida Parcelada: Segurado R$ 2.691.230,28 Patronal 

R$ 4.357.607,58; Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 27.029.142,58 

Patronal R$ 26.025.714,17. Total Plano Previdenciário: Segurado R$ 113.844.921,78 

Patronal R$ 143.963.597,50. Total Geral Dívida Plano Previdenciário R$ 2 

57.808.519,28. Totais por situação da dívida: Corrente R$ 407.857.119,27; Parcelado 

R$ 18.330.395,40; Encargos R$ 117.954.565,01; Consolidado R$ 544.142.079,68. 

Ressalta-se que os valores atualizados são de até 31/12/2021. Após apresentação o 

Diretor da DIFAT, Diego Campos, prestou esclarecimentos aos (as) Conselheiros (as) 

(registro em vídeo e áudio). O Conselheiro Gláucio Bezerra registrou que, 

diferentemente do que foi demonstrado no relatório do Diretor Financeiro, o TJAP não 

vem acumulando dívida mensal em seus recolhimentos previdenciários à AMPREV. 

Seguiu o Conselheiro explicando que essa suposta dívida decorre das compensações 

previdenciárias que o TJAP tem por direito e que são abatidas dos recolhimentos 

mensais em função das aposentadorias e pensões pagas diretamente pelo judiciário 

com amparo em decisão judicial, cujo custo pertence ao RPPS, que não vem dando 

baixa nos respectivos créditos. O conselheiro Gláucio Bezerra requereu que essa 

situação seja ajustada nos próximos relatórios e colocou do Departamento Financeiro 

do TJAP a disposição para esclarecimentos adicionais. O Presidente acatou as 

considerações do conselheiro Gláucio, acrescentando que atualmente TJAP e MPAP 

fazem compensações em seus recolhimentos previdenciários, mas de modo distinto, 

o tem levado setores técnicos da AMPREV a tratá-las de forma não homogênea, 
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produzindo equívocos. O Presidente se comprometeu a buscar uma rápida solução 

para o problema relatado. Além disso, informou que os valores apresentados irão ser 

mensalmente atualizados e disponibilizados a todos os (as) Conselheiros (as), e que 

a equipe de técnicos da AMPREV está à disposição para prestar quaisquer 

esclarecimentos caso seja necessário. ITEM - 12 - APRESENTAÇÃO DO 

RELATÓRIO CONCERNENTE AO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DO 

MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - COORDENADOR DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTOS, CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA: O Presidente 

Rubens Belnimeque passou a palavra ao Coordenador do Comitê de Investimentos 

da AMPREV, o senhor Carlos Roberto dos Anjos Oliveira, o qual cumprimentou a 

todos os presentes, e após apresentou em forma de planilha o Demonstrativo de 

Investimentos referente ao mês de outubro, o qual demonstra a posição dos 

investimentos e como estão sendo aplicados os recursos dos segurados, sendo: 

Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteira - Disponibilidade dos Recursos 

por Instituição e Enquadramento Legal - Posição: Outubro/2021 - em 29/10/2021. 

Plano Financeiro: Banco do Brasil S/A Carteira Administrada de Títulos Públicos 

Federais R$ 884.796.748,56, Rentabilidade do Produto - Cálculo Pela Cota - % no 

mês -2,837674, Meta de Rentabilidade - IPCA + 5,44% a.a. (até dezembro/2020 a 

meta era INPC + 6% a.a.) no mês -167,68. Fundos de Renda Fixa R$ 148.911.908,10. 

Fundos de Renda Variável R$ 29.319.276,14. Fundos de Investimentos no Exterior 

R$ 150.143.929,49. Recurso total aplicado em produtos da instituição R$ 

1.213.171.862,29, saldo em contas R$ 100.673,58. Caixa Econômica Federal Carteira 

Administrada de Títulos Públicos Federais R$ 444.451.726,45, Rentabilidade do 

Produto - Cálculo Pela Cota - % no mês -1,619613 Meta de Rentabilidade - IPCA + 

5,44% a.a. (até dezembro/2020 a meta era INPC + 6% a.a.) no mês -95,70. Fundos 

de Renda Fixa R$ 287.381.658,04. Fundos de Renda Variável R$ 34.637.544,70. 

Fundos de Renda Variável - Multimercado R$ 39.191.437,70. Fundos de 

Investimentos no Exterior R$ 100.922.806,54. Recurso total aplicado em produtos da 

instituição R$ 906.585.173,43, saldo em contas R$ 3.356,40. Banco Bradesco S/A 

Fundos de Renda Fixa R$ 356.040.359,74. Fundos de Renda Variável R$ 

231.763.877,41. Fundos de Investimentos no Exterior R$ 3.530.506,37. Recurso total 

aplicado em produtos da instituição R$ 591.334.743,52, saldo em contas R$ 0,00. Itaú 

Unibanco S/A Fundos de Renda Fixa R$ 103.886.328,45. Fundos de Renda Variável 

R$ 285.417.903,62. Fundos de Renda Variável - Multimercado R$ 31.434.538,23. 

Fundos de Investimentos no Exterior R$ 85.961.643,63. Recurso total aplicado em 

produtos da instituição R$ 506.700.413,93, saldo em contas R$ 951,63. Banco 

Santander S/A Fundos de Renda Fixa R$ 98.289.766,12. Fundos de Investimentos no 

Exterior R$ 57.347.405,88. Recurso total aplicado em produtos da instituição R$ 

155.637.172,00, saldo em contas R$ 0,00. Banco BTG Pactual Carteira Administrada 

de Títulos Públicos Federais R$ 225.739.941,59. Fundos de Renda Fixa R$ 

63.282,79. Fundos de Renda Variável R$ 15.546.533,73. Recurso total aplicado em 

produtos da instituição R$ 241.349.758,11, saldo em contas R$ 346,80. Pátria 

Investimentos LTDA Fundos de Renda Variável R$ 6.487.624,73. Recurso total 
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aplicado em produtos da instituição R$ 6.487.624,73, saldo em contas R$ 0,00. AZ 

QUEST Investimentos LTDA Fundos de Renda Variável R$ 92.560.071,16. Recurso 

total aplicado em produtos da instituição R$ 92.560.071,16, saldo em contas R$ 0,00. 

BRZ Investimentos LTDA Fundos de Renda Variável R$ 1.223.604,72. Recurso total 

aplicado em produtos da instituição R$ 1.223.604,72, saldo em contas R$ 0,00. ICATU 

Vanguarda Gestão de Recursos LTDA Fundos de Renda Variável R$ 44.439.038,73. 

Recurso total aplicado em produtos da instituição R$ 44.439.038,73, saldo em contas 

R$ 0,00. Banco Safra S/A Fundos De Renda Variável R$ 15.548.318,84. Fundos de 

Renda Variável - Multimercado R$ 35.279.641,82. Fundos de Investimentos no 

Exterior R$ 17.004.933,53. Recurso total aplicado em produtos da instituição R$ 

67.832.894,19, saldo em contas R$ 0,00. Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA 

Fundos de Renda Variável R$ 9.869.036,72. Recurso total aplicado em produtos da 

instituição R$ 9.869.036,72, saldo em contas R$ 0,00. TPE Gestora de Recursos 

LTDA Fundos de Renda Variável R$ 33.892.287,31. Recurso total aplicado em 

produtos da instituição R$ 33.892.287,31, saldo em contas R$ 0,00. Sul América 

Investimentos Gestora de Recursos S.A. Fundos de Renda Variável R$ 

11.067.267,13. Recurso total aplicado em produtos da instituição R$ 11.067.267,13, 

saldo em contas R$ 0,00. Total da disponibilidade dos recursos aplicados no Plano 

Financeiro R$ 3.882.150.947,97, total saldo contas R$ 105.328,41. Plano 

Previdenciário: Caixa Econômica Federal Carteira Administrada de Títulos Públicos 

Federais R$ 603.187.563,06, Rentabilidade do Produto - Cálculo Pela Cota - % no 

mês -1,609806 Meta de Rentabilidade - IPCA + 5,44% a.a. (até dezembro/2020 a meta 

era INPC + 6% a.a.) no mês -95,12. Fundos de Renda Fixa R$ 175.358.238,22. 

Fundos de Renda Variável R$ 8.355.766,78. Fundos de Investimentos no Exterior R$ 

40.050.962,08. Recurso total aplicado em produtos da instituição R$ 826.952.530,14, 

saldo em contas R$ 329,87. Banco do Brasil S/A Fundos de Renda Fixa R$ 

181.884.823,76. Fundos de Renda Variável R$ 7.151.201,84. Fundos de 

Investimentos no Exterior R$ 95.524.893,79. Recurso total aplicado em produtos da 

instituição R$ 284.560.919,39, saldo em contas R$ 0,00. Banco BTG Pactual Fundos 

de Renda Fixa R$ 3.463.623,80. Fundos de Renda Variável R$ 46.324.365,22. 

Recurso total aplicado em produtos da instituição R$ 49.787.989,02, saldo em contas 

R$ 0,00. Banco Bradesco S/A Fundos de Renda Fixa R$ 43.835.094,34. Fundos de 

Renda Variável R$ 43.945.315,99. Recurso total aplicado em produtos da instituição 

R$ 87.780.410,33, saldo em contas R$ 136,60. Itaú Unibanco S/A Fundos de Renda 

Fixa R$ 9.003.625,03. Fundos de Renda Variável R$ 46.120.678,61. Fundos de 

Renda Variável – Multimercado R$ 15.824.723,64. Fundos de Investimentos no 

Exterior R$ 18.017.300,35. Recurso total aplicado em produtos da instituição R$ 

88.966.327,63, saldo em contas R$ 599,39. Banco Santander S/A Fundos de Renda 

Fixa R$ 6.310.167,13. Fundos de Investimentos no Exterior R$ 22.777.610,03. 

Recurso total aplicado em produtos da instituição R$ 29.087.777,16, saldo em contas 

R$ 0,00. AZ QUEST Investimentos LTDA Fundos de Renda Variável R$ 

45.922.486,05. Recurso total aplicado em produtos da instituição R$ 45.922.486,05, 

saldo em contas R$ 0,00. ICATU Vanguarda Gestão de Recursos LTDA Fundos de 
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Renda Fixa R$ 11.305.834,03. Fundos de Renda Variável R$ 25.597.125,98. Recurso 

total aplicado em produtos da instituição R$ 36.902.960,01, saldo em contas R$ 0,00. 

Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA Fundos de Renda Variável R$ 

17.720.570,61. Recurso total aplicado em produtos da instituição R$ 17.720.570,61, 

saldo em contas R$ 0,00. Banco Safra S/A Fundos de Investimentos no Exterior R$ 

23.783.260,37. Recurso total aplicado em produtos da instituição R$ 23.783.260,37, 

saldo em contas R$ 0,00. TPE Gestora de Recursos LTDA Fundos de Renda Variável 

R$ 10.352.645,07. Recurso total aplicado em produtos da instituição R$ 

10.352.645,07, saldo em contas R$ 0,00. Sul América Investimentos Gestora de 

Recursos S.A. Fundos de Renda Variável R$ 7.378.178,08. Recurso total aplicado em 

produtos da instituição R$ 7.378.178,08, saldo em contas R$ 0,00. Total da 

disponibilidade dos recursos aplicados no Plano Previdenciário R$ 1.509.196.053,86, 

total saldo contas R$ 1.065,86. Plano Financeiro Saldo R$ 3.882.256.276,38, 

Rendimento Líquido R$ -55.933.772,99. Plano Previdenciário Saldo R$ 

1.509.197.119,72, Rendimento Líquido R$ -16.000.145,59. Após apresentação, o 

Presidente Rubens concedeu a palavra aos (as) Conselheiros (as) para que 

pudessem tirar suas dúvidas, ocasião em que o Coordenador do CIAP, prestou todos 

os esclarecimentos sanando todas as dúvidas apresentadas. Após o Presidente 

informou que os valores apresentados irão ser mensalmente atualizados e 

disponibilizados a todos (as) Conselheiros (as). A Conselheira Suelem Amoras pediu 

permissão para se retirar da reunião às 16:50, em razão de compromissos de trabalho. 

ITEM - 13 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente Rubens Belnimeque, 

informou que a Diretoria Executiva da AMPREV não irá suspender suas atividades 

durante o recesso de final de ano, devido aos fechamentos de folhas de pagamentos, 

bem como a Diretoria está trabalhando para deixar as demandas em dia, e começar 

o ano com mudanças a fim de melhorar ainda mais os desempenhos das atividades 

e atendimentos das demandas. Quanto ao recesso da Amapá Previdência, será 

diferente dos anos anteriores, sendo, 50% dos colaboradores estarão de recesso na 

semana do natal e os outros 50% estarão de recesso na semana do final de ano, a 

fim de que as atividades não parem, e a AMPREV continue prestando um bom serviço 

a todos que procurem atendimento nesse período. O Presidente Rubens informou 

ainda, que a AMPREV está na expectativa de como vai se dar a reforma da 

previdência estadual, e que a reforma se ressume em previdência complementar e a 

atualização das regras de concessão de pensão por morte. Por fim, o Presidente 

Rubens informou que a AMPREV está encerrando o atendimento do censo 

previdenciário, e que já está em 73% do efetivo do censo realizado, de pessoas que 

concluíram o recadastramento. E que será ainda, publicado um edital com os nomes 

de quem não realizou o recadastramento, e que em dezembro não será suspenso o 

pagamento, mas a partir de janeiro a AMPREV irá tomar as devidas providências com 

relação as pessoas que não estão com seus cadastros atualizados. Encerrando, 

agradeceu a todos os colaboradores da AMPREV que participaram efetivamente para 

realização do censo previdenciário de 2021. ITEM - 14 - COMUNICAÇÃO DOS 

CONSELHEIROS (AS): Conselheiro José Casemiro ratificou seu pedido de 



 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

   

Página 16 de 17 

 

esclarecimentos quanto as datas de pagamento dos aposentados e pensionistas, pois 

frequentemente vem sendo procurado, com alegações de que havia uma portaria que 

previa o pagamento de dezembro para o dia 22, portaria está publicada em janeiro de 

2021, e em março de 2021 foi publicada uma nova portaria mudando essas datas, e 

o pagamento de dezembro foi para o dia 29. Está situação vem causando grandes 

transtornos para os aposentados e pensionistas, que alegam que vai atrapalhar as 

comemorações de natal e final de ano. Diante do exposto, o Conselheiro José 

Casemiro solicitou providências no que for possível, para a realização de antecipação 

do pagamento previsto para o dia 29 de dezembro, a ser realizado em uma nova data 

que anteceda as festas de final de ano, para que nenhum aposentado e pensionista 

fique com seus compromissos e comemorações prejudicadas, pois assisti razão a 

essas pessoas. O Presidente Rubens esclareceu que no decorrer do ano houve a 

necessidade de uma reestruturação no calendário de pagamento dos aposentados e 

pensionistas, pois como a folha era fechada logo no início do mês, os benefícios 

concedidos após o dia 10 ficavam fora de folha ou tinha que se fazer uma folha 

suplementar, a fim de organizar melhor a folha de pagamento algumas datas foram 

alteradas. Porém o Presidente informou que todos já estão trabalhando para que no 

dia 24 o pagamento de dezembro já esteva credito nas contas.  ITEM - 15 - O QUE 

OCORRER: Não houve manifestação. Nada mais havendo, o Presidente Rubens 

Belnimeque agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 

dezessete horas e cinco minutos, e para constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, 

Secretária, lavrei a presente ata, que lida e conferida será assinada pelos 

Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, treze dias do mês de dezembro do ano de 

dois mil e vinte um. 
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