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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 

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

BIÊNIO DE 2021-2023. 

 

Aos vinte 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 nove minutos, iniciou a Sexta Reunião Extraordinária 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 

dezenove 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 -  APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO - Processo nº 

2021.61.902140PA - Política de Investimentos do RPPS e RPPM do Estado 

do Amapá, para o exercício de 2022.  Apresentação do Coordenador do 

Comitê de Investimentos da Amapá Previdência, o senhor Carlos Roberto 

dos Anjos Oliveira: O Presidente Rubens Belnimeque, passou a palavra ao 

Coordenador do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência, o senhor 

Carlos Roberto dos Anjos Oliveira, o qual cumprimentou a todos os presentes, 

e iniciou sua apresentação fazendo uma breve introdução e esclarecendo que 

a Política Anual de Investimentos tem como objetivo estabelecer as diretrizes 

para aplicação, no exercício de 2022, no mercado financeiro, dos recursos 

garantidores dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social do 

Estado do Amapá, definidos nas Leis Estaduais n° 915/2005 e n° 1.813/2014, 

conforme estabelece a Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 

4.963/2021 de 25/11/2021. Os critérios, procedimentos e limites estabelecidos 

para aplicação dos recursos financeiros administrados pela Amapá Previdência 

são regulados pela Resolução CMN n° 4.963/2021 e pela Portaria MPS n° 
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519/2011, bem como pelo Pró-Gestão, conforme nível de certificação obtido 

junto à Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, 

devendo ser adequado às características dos Planos Financeiro e 

Previdenciário com base em suas obrigações futuras, buscando atingir ou 

superar a meta de rentabilidade prevista, observado o equilíbrio dos ativos com 

as obrigações do passivo atuarial. Portanto, este documento objetiva 

estabelecer instrumentos de gestão, controle e de balizamento para aplicação 

dos recursos previdenciários geridos pela AMPREV, no intuito de garantir a 

continuidade dos benefícios presentes e futuros. O Coordenador Carlos, 

informou que o CIAP busca vários Cenários de Mercados em relação as 

Instituições e geralmente enquadra um, para que acompanhe a Política. O 

Cenário apresentado teve como fonte o Informativo Mensal da Carteira 

Administrada de TPF nov. /21 - Elaborado pela BB DTVM, o qual apresentou o 

seguinte contexto: Os principais problemas que impactaram negativamente a 

atividade econômica global no 3º trimestre do ano, a disseminação da variante 

Delta, a aceleração da inflação de bens, os gargalos de produção e os choques 

ocorridos na China, começaram a perder força. Assim, dado que os 

fundamentos seguem positivos, mantivemos a expectativa de que a economia 

global voltará a acelerar no último trimestre de 2021. Contudo não haverá 

sincronia nessa dinâmica, com os EUA liderando o processo, seguido pela 

Europa e, por fim, pela China. As preocupações com a inflação global deverão 

seguir presentes no curto prazo, ainda como reflexo dos recentes choques de 

energia e gargalos produtivos. Contudo, segue avaliando que o processo de 

normalização terá início ao longo de 2022 e que os BC s das economias 

centrais serão habilidosos em reduzir a acomodação de forma gradual, sem 

interromper a recuperação da demanda agregada. Isso posto, o cenário parece 

compatível com ganho global do dólar e elevação das taxas de juros globais. 

Para as commodities, mantivemos a preferência ao petróleo frente o minério de 

ferro. No âmbito doméstico, avaliou-se que a aprovação da PEC dos 

Precatórios implicou em mudança no regime fiscal doméstico, e que suas 

consequências negativas já foram incorporadas nas expectativas dos agentes, 

nas métricas de risco e nos preços dos ativos. Ao mesmo tempo, acreditamos 

que a ausência de uma deterioração adicional do ambiente fiscal resultará em 

uma trégua no curtíssimo prazo, ensejando alívio nas métricas de risco Brasil. 

No tocante à atividade, o aperto das condições financeiras implicará na 

redução do ritmo de crescimento. Agora, projeta-se uma alta do PIB de 4,9% 

neste ano e 0,4% para o ano que vem. A inflação corrente deverá seguir 

pressionada no último trimestre do ano. Contudo, acredita-se que a 

normalização dos preços industriais e o fechamento mais lento do hiato do 

produto permitirão que o IPCA inicie em 2022, ainda que de forma lenta, o 

processo de convergência em direção à meta perseguida pelo BC. Assim, 

revisamos o IPCA de 2021 para 10,3% e de 2022 para 4,5%. A perspectiva de 

dólar global limita o potencial de apreciação do Real, o que aponta para uma 
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taxa de câmbio ao redor de R$ 5,60 ao final de ambos os anos. Sob o risco de 

desancoragem de expectativas de prazo mais longo, acreditamos que o Copom 

manterá o ritmo de alta da Selic nas reuniões de dezembro/21 e fevereiro/22. 

Assim, espera-se uma taxa básica em 9,25% ao fim de 2021 e de 11,75% ao 

fim de 2022. Foi apresentado o desempenho da Carteira de Investimentos no 

ano de 2021, até outubro, a posição da Carteira de Investimentos do RPPS do 

Estado do Amapá, compreendendo os Planos Financeiro e Previdenciário, 

fechou com saldo disponível de R$ 5.391.453.396,10. No Plano Financeiro o 

saldo em recursos financeiros fechou em R$ 3.882.256.276,38, já no Plano 

Previdenciário em R$ 1.509.197.119,72. No ano de 2021, a rentabilidade da 

Carteira de Investimentos, até outubro, está negativa individualmente nos 

Planos e no consolidado, ocasionando o não atingimento da meta de 

rentabilidade. Ato contínuo, foi apresentado as perspectivas do Mercado para o 

ano de 2022, sendo que no cenário externo, a saída da pandemia traz efeitos 

inflacionários para 2021, a volta da demanda e problemas nas cadeias 

produtivas potencializam este efeito. Passada a expansão de atividade pós 

pandemia, o principal tema gira em torno de compreender o novo nível de 

crescimento potencial global, em um mundo com mais inflação e ajuste de juro. 

Compreender o crescimento global passa por compreender o crescimento da 

China. O temor de uma maior desaceleração na região ganhou força no final de 

2021. A visão de um menor crescimento, com desaceleração de crédito e 

impactos relacionados a questões energéticas, segue em curso. A inflação alta 

tem levado os Bancos Centrais a normalizar os níveis atuais de taxas de juros, 

com emergentes iniciando este processo e desenvolvidos agindo de forma 

gradual, retirando incialmente estímulos não tradicionais para posteriormente 

realizar ajustes em juros básicos propriamente dito. Ainda que em um ambiente 

expansionista, o mundo caminha de forma gradual para um cenário com menos 

estímulos e volta ao crescimento potencial, com grandes discussões sobre qual 

será o novo potencial global. Nos Estados Unidos, o Banco Central indicou que 

o processo de retirada de estímulos via tapering terá início já no final de 2021 e 

início de alta de juros que na visão do CIAP ocorrerá no fim de 2022. Temos 

como cenário base uma retirada gradual, com ociosidade e desemprego ainda 

presentes no país e temática sobre o novo emprego de equilíbrio em destaque. 

No cenário interno, o ano de 2021 foi marcado pela gradual superação da 

pandemia. Com o avanço da vacinação, foi permitida a reabertura e 

consequente elevação da mobilidade, o que propiciou retomada da atividade e 

recuperação de parte da produção e consumo. No final do ano de 2021, a 

produção industrial e vendas no varejo decepcionam, e o principal motor para a 

recuperação segue sendo serviços, mas com questionamentos sobre sua força 

adicional. Para 2022 os canais de estímulo via juros e crédito não estarão mais 

presentes de forma relevante, em um ambiente com ajuste de política 

monetária, inflação e salários reais em queda. Uma volta de emprego, mas 

com salários reais em queda, significa menos força para o consumo. Do lado 
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fiscal, a menor austeridade e discussão sobre alteração de parâmetros do Teto 

de Gastos elevaram consideravelmente a percepção de risco para o país. 

Sobre inflação, preços industriais seguem elevados no final de 2021, com 

espaço para repasses adicionais dos altos custos vigentes, algo corroborado 

por recentes gargalos nas cadeias produtivas. Serviços aceleram e reajustes 

de salários tornam o componente inercial relevante. A inflação IPCA deverá 

ficar acima do centro da meta em 2021, 2022 e 2023. A inflação persistente e 

em nível elevado, atrelada ao maior risco fiscal recente relacionado às 

discussões sobre o Auxílio Brasil e rompimento do Teto de Gastos, levam a 

autoridade monetária a seguir com ajustes na taxa Selic, levando-a para nível 

contracionista e calibrando a magnitude dos movimentos de alta, empregando 

então uma elevação de 1,5% em sua reunião no final de outubro. A dúvida 

paira sobre o total contratado para o ciclo de elevação de juros e qual o novo 

juro neutro dada a situação fiscal pior. Indicadores e Projeções 

macroeconômicas: PIB 2021 4,65% e 2022 0,50%. IPCA 2021 10,05% e 2022 

5,02%. Câmbio 2021 5.59 e 2022 5,55. SELIC 2021 9,25% e 2022 11,50%. O 

Coordenador Carlos, ressaltou que os objetivos da Política Anual de 

Investimentos para o exercício de 2022, são: Definir o modelo de gestão a ser 

adotado e os critérios para a contratação de pessoas jurídicas autorizadas nos 

termos da legislação em vigor para o exercício profissional de administração de 

carteiras; Estabelecer a estratégia de alocação dos recursos entre os diversos 

segmentos de aplicação e as respectivas carteiras de investimentos; Fixar os 

parâmetros de rentabilidade perseguidos, que deverão buscar compatibilidade 

com o perfil de suas obrigações, tendo em vista a necessidade de busca e 

manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de diversificação e 

concentração previstos na Resolução CMN n° 4.963/2021; Definir os limites 

utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão ou 

coobrigação de uma mesma pessoa jurídica; Especificar a metodologia, os 

critérios e as fontes de referência a serem adotados para precificação dos 

ativos do RPPS, conforme definição do art. 3º da Resolução CMN n° 

4.963/2021; Definir a metodologia e os critérios a serem adotados para análise 

prévia dos riscos dos investimentos, bem como as diretrizes para o seu 

controle e monitoramento; Formular a metodologia e os critérios a serem 

adotados para avaliação e acompanhamento do retorno esperado dos 

investimentos; Elaborar o plano de contingência a ser aplicado com as medidas 

a serem adotadas em caso de descumprimento dos limites e requisitos 

previstos na Resolução CMN n° 4.963/2021. Informou ainda, que a vigência da 

Política de Investimentos é aplicável ao exercício de 2022, sujeita a revisões, 

desde que devidamente justificadas, atendendo ao §1° do artigo 4º da 

Resolução CMN n° 4.963/2021 e suas alterações, e que  após aprovada pelo 

Conselho Estadual de Previdência deverá ser enviada à Secretaria de 

Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência através do Demonstrativo 

da Política de Investimentos, por meio do Sistema de Informações dos 
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Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV, conforme Portaria MPS 

n° 519/2011 e suas alterações. Ato contínuo, foi informado que o Regime 

Próprio de Previdência Social do Estado do Amapá aderiu ao programa Pró-

Gestão em 21/11/2018, obtendo a certificação Nível II em 09/10/2019, o que 

ampliou os limites para aplicação dos recursos do RPPS, conforme está 

previsto no § 7º e § 3º do artigo 8º, no § 2º do artigo 10, no § 11 e inciso II do 

artigo 12 da Resolução CMN nº 4.963/2021. E para o exercício de 2022, a 

AMPREV pretende, quando da renovação do atual certificado, obter a 

certificação Nível III, que ampliará ainda mais os limites de alocação dos 

recursos, possibilitando maior diversificação entre os diversos segmentos de 

aplicação para a carteira de investimentos. Quanto a gestão dos recursos do 

RPPS é atribuição da Diretoria Executiva da AMPREV, que consultará 

previamente o Comitê de Investimentos da Amapá Previdência, conforme 

diretrizes estabelecidas na Política de Investimentos e na legislação vigente.  

Sendo que a gestão das aplicações dos recursos financeiros do RPPS será 

realizada em parte pela própria Unidade Gestora e parcialmente por Instituição 

Financeira aprovada no processo de avaliação estabelecido na Política de 

Investimentos da AMPREV. As aplicações em carteiras administradas e fundos 

de investimento deverão ocorrer mediante credenciamento desses produtos e 

das instituições financeiras que receberão recursos, com avaliação 

comparativa de produtos similares pelo CIAP, devendo ser considerados 

critérios contemplando segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, 

adequação à natureza de suas obrigações e transparência dessas aplicações e 

das instituições, de forma a viabilizar a melhor escolha. Para a seleção de 

instituições financeiras será constituído processo de credenciamento, conforme 

disposto na Resolução CMN n° 4.963/2021 e suas alterações, bem como na 

Portaria MPS n°. 519/2011 e suas alterações. Os critérios para credenciamento 

a serem utilizados serão aqueles definidos pela Secretaria de Previdência do 

Ministério do Trabalho e Previdência, conforme previsto no artigo 6°- E da 

Portaria MPS n° 519/2011, sendo permitido somente aplicações de recursos do 

RPPS em fundos de investimento em que o administrador ou gestor seja 

instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de 

auditoria e/ou comitê de riscos, nos termos da regulamentação do inciso I do § 

2° e § 8° do art. 21 da Resolução CMN N° 4.963/2021. A Secretaria de 

Previdência divulgou em seu site, lista exaustiva e taxativa das instituições que 

atendem o inciso I do § 2° e § 8° do artigo 21 da Resolução CMN nº 

4.963/2021, sendo permitido aplicar a essas instituições o modelo mais 

simplificado de Termo de Análise de Credenciamento pelos regimes próprios.  

Observado os critérios definidos, haverá preferência de investimento dos 

recursos em fundos cujo o administrador ou gestor detenha o selo de 

sustentabilidade do Programa Tesouro Verde Amapá, na forma da Lei Estadual 

nº 2353/2018 e Decreto Estadual nº 2894/2018. O credenciamento e 

monitoramento das instituições e produtos de investimentos são de 
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responsabilidade da Presidência e da Diretoria Financeira e Atuarial, auxiliados 

pela Divisão de Investimentos e Mercado da AMPREV, ouvido o CIAP. No que 

se refere a estratégia de investimento para os próximos cinco anos se 

submeterá aos limites de alocação e concentração estabelecidos pelo 

Conselho Monetário Nacional, observados os objetivos da Política, o cenário 

macroeconômico e o resultado da análise do fluxo de caixa atuarial e as 

projeções futuras de déficit ou superávit, sendo adotado os mesmos 

percentuais de limite inferior e superior. Durante a apresentação o 

Coordenador do CIAP, o senhor Carlos Oliveira, informou que são vedadas as 

seguintes práticas em relação ao recurso do RPPS, vejamos: a) Aplicar 

recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento, cuja atuação em 

mercados de derivativos gere exposição superior a uma vez o respectivo 

patrimônio líquido; b) Aplicar recursos, diretamente ou por meio de cotas de 

fundo de investimento, em títulos ou outros ativos financeiros nos quais ente 

federativo figure corno emissor, devedor ou preste fiança, aval, aceite ou 

coobrigação sob qualquer outra forma; c) Aplicar recursos na aquisição de 

cotas de fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados; d) 

Praticar diretamente as operações denominadas day-trade, 

independentemente de o regime próprio possuir estoque ou posição anterior do 

mesmo ativo, quando se tratar de negociações de títulos públicos federais 

realizadas diretamente pelo regime próprio de previdência social; e) Atuar em 

modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de crédito ou 

outros ativos que não os previstos na Resolução n° 4.963/2021 e suas 

alterações; f) Negociar cotas de fundos de índice em mercado de balcão; g) 

Aplicar direta ou indiretamente recursos na aquisição de cotas de fundos de 

investimentos destinados exclusivamente a investidores qualificados ou 

profissionais, quando não atendidos os critérios estabelecidos em 

regulamentação específica; h) Remunerar quaisquer prestadores de serviços 

relacionados direta ou indiretamente aos fundos de investimento em que foram 

aplicados seus recursos, de forma distinta das taxa de administração, 

performance, ingresso ou saída previstas em regulamento ou encargos do 

fundo, nos termos da regulamentação da CVM; i) Aplicar recursos na aquisição 

de cotas de fundo de investimento cujos prestadores de serviços, ou partes a 

eles relacionadas, direta ou indiretamente, figurem como emissores dos ativos 

das carteiras, salvo as hipóteses previstas na regulamentação da CVM; j) 

Aplicar recurso em FIP's que tenham como objetivo o investimento em ativo 

financeiro de uma única companhia. E quanto a alocação estratégica, foi 

informado que sempre que possível, a AMPREV poderá adquirir títulos públicos 

de emissão do Tesouro Nacional com a finalidade de promover o casamento 

entre os fluxos do passivo atuarial, respeitando o disposto no §1° do artigo 7° 

da Resolução CMN n° 4.963/2021 e suas alterações, devendo ser 

providenciado seus registros no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-

SELIC. A aquisição de títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional no 
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mercado secundário será realizada através de instituições financeiras 

detentoras de contrato de carteira administrada com a AMPREV, obedecendo 

os seguintes critérios: 1.Rentabilidade líquida; 2. Menor Taxa de Administração; 

3. Marcação a preço de mercado. A AMPREV, no exercício de 2022, deverá 

manter processo de atualização e aprimoramento contínuo da base cadastral, 

atuarial e legal, com a finalidade de realizar estudo atuarial que garanta o 

cumprimento dos benefícios previdenciários em curto, médio e longo prazo, 

com intuito de orientar as realizações de aplicações. Este estudo atuarial 

balizará a elaboração e definição de cenários de longo prazo, que serão 

utilizados pela metodologia empregada no processo de macro-alocação de 

ativos. A meta de rentabilidade prevista se constitui em rentabilidade a ser 

perseguida, buscando compatibilidade com o perfil das obrigações 

previdenciárias, visando a busca e manutenção do equilíbrio financeiro e 

atuarial, observando os limites de diversificação e concentração previstos na 

Resolução CMN n° 4.963/2021. Conforme resultado da Avaliação Atuarial de 

2021 do RPPS do Estado do Amapá, elaborado pela Agenda Assessoria, o 

qual apresentou déficit atuarial, a fim de mitigar a possibilidade do aumento 

desse déficit e por aderência à duração do passivo atuarial, o juro real da meta 

de rentabilidade prevista para o exercício de 2022 será o mesmo de 2021, de 

5,44% a.a. Definido o juro real para a meta de rentabilidade prevista, os 

recursos financeiros do RPPS, administrados pela AMPREV, deverão ser 

aplicados de forma a buscar retorno equivalente ao Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, mais 5,44%, observando-se, sempre, a adequação do perfil 

de risco dos segmentos de investimentos. Além disso, devem ser respeitadas 

as necessidades de mobilidade de investimentos e de liquidez adequadas ao 

atendimento dos compromissos atuariais. Adota-se o IPCA por se tratar do 

índice oficial de medida da inflação no Brasil e por ser utilizado como principal 

índice de retorno em produtos de investimentos que buscam retorno igual ou 

superior a inflação. Referencial de rentabilidade para segmento de renda fixa 

Benchmark: Para o segmento de renda fixa, o benchmark utilizado será o 

definido na política de investimentos do fundo. Ativos Elegíveis: Serão 

considerados ativos elegíveis para o segmento de renda fixa, os títulos e 

valores mobiliários permitidos pela legislação vigente aplicável aos regimes 

próprios de previdência social. Referencial de rentabilidade para o segmento de 

renda variável Benchmark: Para o segmento de renda variável, o benchmark 

utilizado será o definido na política de investimentos do fundo. Ativos Elegíveis: 

As cotas de fundos de investimento referenciados em índices do mercado de 

ações, cotas de fundos de investimento em participações e cotas de fundos de 

investimento imobiliário são consideradas como ativos elegíveis no segmento 

de renda variável permitidos pela legislação vigente aplicável aos regimes 

próprios de previdência social. Referencial de rentabilidade para o segmento de 

investimentos no exterior Benchmark: Para o segmento de investimento no 
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exterior, o benchmark utilizado será o definido na política de investimentos do 

fundo. Ativos Elegíveis: As cotas de fundos de investimento classificados como 

"Renda Fixa - Dívida Externa", cotas de fundos de investimento constituídos no 

Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo "Investimento no 

Exterior" e cotas dos fundos da classe "Ações - BOR Nível I" são consideradas 

como ativos elegíveis no segmento de investimentos no exterior permitidos 

pela legislação vigente aplicável aos regimes próprios de previdência social. No 

que tange os limites utilizados para investimentos em títulos e valores 

mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica esses 

são os definidos na Resolução CMN n° 4.963/2021 e nos regulamentos dos 

fundos de investimentos que recebem aportes do RPPS. Método de 

precificação dos ativos. Os títulos e valores mobiliários integrantes das 

carteiras de fundos de investimentos, nos quais a AMPREV aplica os recursos 

dos segurados, devem ser marcados a valor de mercado, de acordo com os 

critérios recomendados pela CVM, ANBIMA e definidos na Resolução CMN n° 

4.963/2021. O método, critério e as fontes de referências adotadas para 

precificação dos ativos pela AMPREV são os mesmos estabelecidos por seus 

custodiantes e estão disponíveis no manual de apreçamento do custodiante. É 

recomendado que todas as negociações sejam realizadas através de 

plataformas eletrônicas e em bolsas de valores e mercadorias e futuros, 

visando maior transparência e maior proximidade do valor real de mercado. No 

caso da aquisição direta de títulos de emissão do Tesouro Nacional para 

marcação na curva, no ato da compra, devem ser observadas: as taxas 

indicativas, que devem ser compatíveis com a meta de rentabilidade prevista 

definida nesta Política; os respectivos preços unitários divulgados diariamente 

pela ANBIMA; a execução da compra em plataformas eletrônicas; custodiar os 

mesmos através do CNPJ da AMPREV no Sistema Especial de Liquidação e 

Custodia-SELIC; e a contabilização pelos respectivos custos de aquisição 

acrescidos dos rendimentos auferidos, desde que atendam a parâmetros 

definidos no artigo 16 da Portaria MPS n° 402/2008, cuja comprovação deverá 

ser efetuada na forma definida pela Secretaria de Previdência, conforme 

portaria SPREV n° 04/2018 de 05 de fevereiro de 2018. É relevante mencionar 

que qualquer aplicação financeira está sujeita à incidência de fatores de risco 

que podem afetar adversamente o seu retorno. O risco está associado à 

incerteza com relação ao futuro, ou seja, a impossibilidade de avaliar ou prever 

a ocorrência de fatos com objetividade e segurança. A AMPREV, através de 

acompanhamento, controlará os riscos de mercado, de crédito, de liquidez, 

operacional e de imagem. As modalidades de risco e a forma de 

acompanhamento necessário ao bom desempenho desta Política são: Risco de 

Mercado: Corresponde à incerteza em relação ao resultado de um investimento 

financeiro ou de uma carteira de investimento, em decorrência de mudanças 

futuras nas condições de mercado, tais como os preços de um ativo, taxas de 

juros, volatilidade de mercado e liquidez. Para o controle do risco de mercado, 
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os principais indicadores técnicos que poderão ser utilizados pela AMPREV 

são a Volatilidade, o Índice de Sharpe, o Índice de Treynor e o VaR (Value-at-

Risk). Desta forma, confrontam-se análises de risco versus retorno dos 

produtos que compõem a carteira de investimentos, sendo possível gerar 

fronteiras eficientes de risco e retorno visando à otimização de resultados na 

gestão dos investimentos. Risco de Crédito: São os mais tradicionais no 

mercado financeiro e correspondem a "possibilidade de uma obrigação não vir 

a ser honrada pelo emissor/contraparte, na data e nas condições negociadas e 

contratadas". Para mitigar o risco de crédito a AMPREV, conforme determina a 

Resolução CMN n° 4.963/2021, priorizará ativos de crédito privado nos quais 

seus respectivos emissores sejam considerados de baixo risco de crédito, com 

base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência 

classificadora de risco que atenda à regulamentação vigente, em especial a 

CVM. Risco de Liquidez: É resultante da ocorrência de desequilíbrios entre os 

ativos negociáveis e passivos exigíveis, ou seja, o "descasamento" entre os 

pagamentos e recebimentos. Esta situação afeta a capacidade de pagamento 

da Instituição. A liquidez necessária à carteira da AMPREV deverá estar 

baseada em estudo de ALM, onde o controle do risco de liquidez será realizado 

mensalmente ao se verificar a composição da carteira de investimentos. Caso 

identificada situações de mercado que elevem o risco de liquidez nos diversos 

ativos da carteira, o Comitê decidirá por realocações que assegurem o 

equilíbrio do fluxo de caixa com passivo atuarial do RPPS. Risco de Imagem: O 

risco de imagem é aquele que pode causar prejuízos reputacionais à 

instituição, sua marca, patrocinadores ou ao conjunto de segurados. 

Identificado o risco de imagem nos investimentos da carteira do RPPS, o 

Comitê de Investimentos recomendará as medidas necessárias para 

eliminação do risco. Risco Operacional: É a possibilidade de ocorrência de 

perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, 

pessoas e sistemas, ou de eventos externos. A gestão desse risco será a 

implementação de ações que garantam a adoção de normas e procedimentos 

de controles internos, relacionados ao processo de tomada de decisão dos 

investimentos, alinhados com a legislação aplicável, com destaque para: 

definição de rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios de 

monitoramento dos riscos descritos anteriormente; estabelecimento de 

procedimentos formais para tomada de decisão de investimentos; 

acompanhamento da formação, desenvolvimento e certificação dos 

participantes do processo decisório de investimento; formalização e 

acompanhamento das atribuições e responsabilidade de todos os envolvidos 

no processo planejamento, execução e controle de investimento; e 

aperfeiçoamento da governança do RPPS. No item metodologia e critérios de 

avaliação e acompanhamento dos investimentos, foi esclarecido que a 

metodologia de avaliação e acompanhamento consistirá em: a) Avaliar  

separadamente os recursos do RPPS conforme a segregação de massa, Plano 
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Financeiro e Plano Previdenciário; b) Avaliar a rentabilidade obtida, no mínimo, 

uma vez por mês; c) Avaliar a rentabilidade obtida por segmento, por gestor e 

por produto de investimento, comparando-se com a meta de rentabilidade 

prevista; d) Avaliar a rentabilidade obtida em comparação com a meta de 

rentabilidade prevista em períodos de 1 mês, em 6 meses, no exercício e em 

12 meses, no mínimo; e) Avaliar a rentabilidade das carteiras administradas de 

títulos públicos federais em separado dos segmentos; f) Na avaliação o 

desempenho das instituições financeiras, bem como dos fundos de 

investimentos, o CIAP deverá realizar, no mínimo, uma reunião técnica e de 

monitoramento semestralmente nas sedes das instituições, objetivando 

dialogar com economistas, gestores e administradores dos fundos que 

compõem a carteira da AMPREV, avaliando também sua estrutura física, 

técnica e operacional. As instituições administradoras devem elaborar, no 

mínimo, mensalmente, relatórios detalhados das aplicações dos recursos do 

RPPS e RPPM do Estado do Amapá, em moeda corrente, ou conforme 

necessidade da Unidade Gestora AMPREV. Tais relatórios devem conter 

informações sobre as rentabilidades das aplicações, bem como os riscos que 

lhe são inerentes. A Diretoria Financeira e Atuarial, deve elaborar 

demonstrativos mensais detalhados, ao final de cada período a que se referir, 

retratando a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações 

realizadas pelo RPPS do Estado do Amapá com títulos, valores mobiliários e 

demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e 

investimentos no exterior. Deve ainda avaliar o desempenho das instituições 

financeiras administradoras/gestoras de recursos, abordando medidas de risco 

e de retorno definidos nesta política, e submetê-los à aprovação do CIAP. Na 

avaliação de desempenho das instituições financeiras, bem como dos fundos 

de investimentos, o CIAP deverá realizar, no mínimo, uma reunião técnica e de 

monitoramento semestralmente nas sedes das instituições, objetivando 

dialogar com economistas, gestores e administradores dos fundos que 

compõem a carteira da AMPREV, avaliando também sua estrutura física, 

técnica e operacional. Quanto os critérios de avaliação dos investimentos 

consistirão em: a) Comparar o desempenho dos produtos de investimentos 

com seus respectivos benchmarks, conforme definido em seus regulamentos; 

b) Comparar o desempenho dos produtos de investimentos com a meta de 

rentabilidade definida nesta Política; c) O desempenho dos produtos de renda 

fixa, renda variável e investimentos no exterior, além da comparação com seus 

respectivos benchmarks e com a meta de rentabilidade, poderão ser 

comparados com os principais índices de referência do mercado doméstico 

visando aferir sua compatibilidade com os objetivos desta Política; d) O 

desempenho dos produtos que visarem a proteção de parte da carteira, como 

exemplo os fundos referenciados DI, estratégias de alocação de renda fixa, os 

fundos multimercados de menor exposição em ativos de renda variável, dentre 

outros produtos selecionados pelo CIAP para proteção da carteira, serão 
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avaliados por seus respectivos benchmarks definidos em seus regulamentos; 

e) Na avaliação das carteiras administradas, fundos de renda fixa e variável e 

investimentos no exterior, deverão ser observadas oscilações de volatilidade 

mensal, podendo adotar estratégias de gestão que visem proteger os recursos 

financeiros do RPPS, entre as quais: 1 Realocação do recurso para outro 

produto do mesmo segmento de investimento, ou de outro segmento; 2. 

Aquisição de cotas do mesmo produto objetivando formar preço médio superior 

ou inferior ao valor da cota adquirida, conforme a direção da volatilidade; 3. 

Manutenção do recurso, em caso de rentabilidade negativa que não prejudique 

os objetivos do investimento; 4. No caso de Fundos de Investimento em 

Participação, a volatilidade não será objeto de avaliação durante o prazo de 

permanência no investimento, conforme definido em regulamento, tendo em 

vista que estes podem sofrer desvalorização normal de cota (curva "J") durante 

o período de investimento. f) Na avaliação de desempenho dos produtos de 

investimento, será levado em consideração a previsão do cenário 

macroeconômico sobre os ativos alocados na carteira. Do Plano de 

Contingência: O acompanhamento do cumprimento dos limites e requisitos 

previstos na Resolução CMN n° 4.963/2021 será realizado sistematicamente 

pela Divisão de Investimento e Mercado da Diretoria Financeira e Atuarial e, 

em caso de descumprimento, deverá ser comunicado imediatamente à 

Diretoria Executiva e ao CIAP para adoção de medidas de reenquadramento 

aos limites legais, obedecendo os prazos da resolução e em observância ao 

vencimento do Certificado de Regularidade Previdenciária do Estado do 

Amapá. Esclareceu ainda, que o Comitê de Investimentos da Amapá 

Previdência, constituído em conformidade com o disposto no artigo 3°- A, § 1°, 

alíneas "a" a "e" e artigo 6°, §§ 3° a 6°, da Portaria MPS n° 519/2011 e suas 

alterações, tem como finalidade assessorar o Conselho Estadual de 

Previdência na formulação da Política de Investimentos e a Diretoria Executiva 

na execução da política. Os membros do Comitê de Investimentos terão 

acesso imediato às informações financeiras pertinentes a todos os 

investimentos e processos de investimentos dos recursos do RPPS, inclusive 

documentos correlacionados, podendo solicitar, a qualquer momento, tais 

informações para subsidiar seu trabalho. A competência e finalidade do CIAP 

encontram-se definidas em seu Regulamento aprovado pelo CEP. O CIAP 

deverá propor ao CEP, a qualquer tempo, as alterações desta Política em 

decorrência de mudanças no cenário dos mercados, alterações regulatórias ou 

quando presente relevante interesse na preservação dos ativos financeiros do 

RPPS. E que toda as aplicações e resgates serão recomendados à Diretoria 

Executiva pelo Comitê de Investimentos, por deliberação direta ou de acordo 

com o levantamento de dados apresentados pela Diretoria Financeira e 

Atuarial, mediante o devido processo administrativo. As receitas provenientes 

de arrecadação previdenciária e não previdenciária, deverão ser aplicadas pela 

Diretoria Executiva imediatamente em fundo de investimento do segmento de 
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renda fixa atrelados ao CDI, de baixo risco, com aplicação e resgate em D+0, 

até que o CIAP delibere sobre a permanência ou transferência desses recursos 

para outras aplicações. Caso os responsáveis pela aplicação dos recursos 

discordem das recomendações do Comitê de Investimentos, deverão 

apresentar ao CIAP, no prazo de 03 dias úteis, justificativa técnica com 

exposição dos motivos ensejadores da discordância, devidamente apreciada 

pela Diretoria Executiva. Apresentada a justificativa, o CIAP deverá pautar a 

matéria na próxima reunião. Mantida a recomendação anteriormente 

formulada, a controvérsia será submetida à deliberação do CEP. Fica a 

Diretoria Executiva autorizada, sem prévia deliberação do CIAP, a resgatar 

valores das aplicações em fundos de investimentos, do segmento de renda 

fixa, de baixo risco, com prazo de resgate em até D+1, exclusivamente para 

custear as despesas administrativas e previdenciárias. Os resgates serão 

formalizados mediante processos administrativos e deverão ser informados 

mensalmente ao Comitê de Investimentos. Da capacitação de gestores, 

servidores e membros dos conselhos: Objetivando qualificar as decisões e 

minimizar os fatores de riscos por meio de metodologias de acompanhamento 

e avaliação dos investimentos específicos, a AMPREV deverá garantir a 

certificação e qualificação dos servidores envolvidos na atividade de análise e 

gestão de recursos investidos no mercado financeiro, bem como dos membros 

e Secretaria do Comitê de Investimentos, membros do Conselho Estadual de 

Previdência, membros do Conselho Fiscal e Procuradoria Jurídica, em 

conformidade com o disposto na Portaria MPS n° 519/2011 e suas alterações. 

De acordo com a Política, a AMPREV deverá custear a capacitação e 

certificação, garantindo ainda qualificação contínua a todos os envolvidos no 

processo de gestão dos investimentos, conforme Portaria MPS n° 519/2011 e 

suas alterações posteriores, bem como a Portaria SEPRTIME n° 9.907/2020, 

sendo que atenderão aos parâmetros mínimos conforme a seguir: a) Para 

integrar a Diretoria Executiva: 1. Que os diretores, que forem responsáveis pela 

gestão dos recursos do RPPS, comprovem a certificação exigida pelo artigo 2° 

da Portaria MPS n° 519/2011 até a implementação da certificação prevista no 

artigo 4°, §1°, I da Portaria SEPERT n° 9.907/2020 artigos 2°, §4°, da Portaria 

MPS n° 519/2011 c/c artigo 14, §2° da Portaria SEPERT n° 9.907/2020; 2. 

Após a implementação da certificação prevista no artigo 4°, §1°, I da Portaria 

SEPERT n° 9.907/2020, que o representante legal da unidade gestora e a 

maioria dos demais diretores comprovem a certificação ali exigido artigo 6°, I 

da Portaria SEPERT n° 9.907/2020; b) Para integrar o Comitê de 

investimentos: 1. Que a maioria de seus membros comprovem a certificação 

exigida pelo artigo 2° da Portaria MPS n° 519/2011 até a implementação da 

certificação prevista no artigo 4°, §1°, IV da Portaria SEPERT n° 9.907/2020 

artigos 3°- A, §1° da Portaria MPS n° 519/2011 c/c artigo 14, § 2° da Portaria 

SEPERT n° 9.907/2020; A Diretoria Executiva deverá publicar e manter 

disponível no site da AMPREV as informações e documentos listados nas 
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alíneas da "a" a "h" do inciso VIII do artigo 3° da Portaria MPS n° 519/2011, 

garantindo acesso público a esse material, na forma da legislação vigente. 2. 

Após a implementação da certificação prevista no artigo 4°, §1°, IV da Portaria 

SEPERT n° 9.907/2020, que pelo menos 01 membro comprove a certificação 

ali exigida em nível intermediário ou superior, e o restante dos membros em 

nível básico ou superior artigo 6°, III, "h" da Portaria SEPERT n° 9.907/2020. 

Concluindo a apresentação o Coordenador do CIAP, o senhor Carlos Oliveira, 

ressaltou que a Diretoria Executiva da AMPREV deverá publicar e manter 

disponível no site da AMPREV as informações e documentos listados nas 

alíneas da "a" a "h" do inciso VIII do artigo 3° da Portaria MPS n° 519/2011, 

garantindo acesso público a esse material, na forma da legislação vigente. E a 

AMPREV deverá viabilizar os meios e recursos necessários à efetiva aplicação 

da Política de Investimentos aprovada pelo CEP, propiciando, inclusive, o 

funcionamento regular e periódico do Comitê de Investimentos, dando suporte 

às necessidades de deslocamento do CIAP e de técnicos envolvidos na gestão 

dos investimentos dos recursos dos segurados do RPPS do Estado do Amapá. 

As alterações e revisões da Política de Investimentos serão de iniciativa do 

CIAP, e as dúvidas em relação a aplicação da Política de Investimentos serão 

dirimidas pelo Comitê de Investimentos da Amapá Previdência. Durante e após 

a apresentação, o Coordenador do Comitê de Investimentos da Amapá 

Previdência, o senhor Carlos Oliveira, prestou esclarecimentos aos Membros 

do CEP, sanando as dúvidas. Após apresentação, discussão e votação da 

matéria. (Registro em vídeo e áudio). Votação: Os (as) Conselheiros (as) Joel 

Nogueira, Gilmar Santa Rosa, Suelem Amoras, Narson de Sá, Gláucio Maciel, 

Telma Nery, Paulo de Santana, Alexandre Medeiros, Elias Ferreira, Jackson de 

Oliveira, Helielson do Amaral, Álvaro de Oliveira, aprovaram a proposta da 

Política de Investimentos do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, para o 

exercício de 2022, nos termos apresentado pelo Coordenador do Comitê de 

Investimentos da Amapá Previdência, o senhor Carlos Roberto dos Anjos 

Oliveira. O Conselheiro José Casemiro, aprovou a proposta da Política de 

Investimentos do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, para o exercício de 

2022, porém registrou que discorda da não aplicabilidade do artigo 5º da 

Portaria SEPERT nº 9.907/2020, concernente a exigência da obrigatoriedade 

de certificação de todos os membros dos Conselhos e Comitê de 

Investimentos. O Conselheiro José Guilherme, aprovou a proposta da Política 

de Investimentos do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, para o exercício de 

2022, porém registrou que comunga com o posicionamento do Conselheiro 

José Casemiro e discorda da não aplicabilidade do artigo 5º da Portaria 

SEPERT nº 9.907/2020, concernente a exigência da obrigatoriedade de 

certificação de todos os membros dos Conselhos e Comitê de Investimentos. 

Devido a problemas de conexão, o Conselheiro William Tavares registrou seu 

voto no grupo de trabalho do CEP, via WhatsApp, pela aprovação da proposta 

da Política de Investimentos do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, para o 
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exercício de 2022, nos termos apresentado. DELIBERAÇÃO: O Plenário do 

Conselho Estadual de Previdência do estado do Amapá, RESOLVE: 

Aprovar a Política de Investimentos da Amapá Previdência, para o 

exercício de 2022, nos termos apresentado pelo Comitê de Investimentos 

da Amapá Previdência. Nada mais havendo, o Presidente Rubens 

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

dezesseis horas e cinquenta e oito minutos, e para constar eu, Lusiane Oliveira 

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

pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, vinte de dezembro de dois mil 

e vinte um. 

 

Rubens Belnimeque de Souza 

Presidente do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

 

Gilmar Santa Rosa Barbosa 

Vice-Presidente do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

Representante dos Servidores da Assembleia Legislativa 

 

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO 

Titular: Joel Nogueira Rodrigues 

Titular: Suelem Amoras Távora Furtado 

Titular: Narson de Sá Galeno 

 

REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Titular: Gláucio Maciel Bezerra  

 

REPRESENTANTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Titular: Telma Adriana Nery Paiva 

 

REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Titular: Paulo de Santana Vaz 

 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Titular: Alexandre Flávio Medeiros Monteiro 

 

REPRESENTANTES DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO, SENDO: 

 

DOS SERVIDORES CIVIS 

Titular: Jackson Rubens de Oliveira 

 

DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS E PENSIONISTAS 

Titular: Elias Ferreira Rodrigues 
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DOS SERVIDORES MILITARES ATIVOS 

Titular: Helielson do Amaral Machado 

 

DOS SERVIDORES MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS 

Titular: Álvaro de Oliveira Corrêa Júnior 

 

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 

Titular: José Casemiro de Souza Neto 

 

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Suplente: José Guilherme Santos Farias 

 

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Titular: William Tavares da Silva 
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