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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 

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

BIÊNIO DE 2021-2023. 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, sob a 

forma de videoconferência, através da ferramenta skype.web, às quinze horas 

e oito minutos, iniciou a Sétima 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 onze 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. Titular: Juliano de Andrade Araújo, presente. Titular: William Tavares 

da Silva, presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: Não houve 

justificativa. ITEM - 4 - APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2020, 

DATA BASE DEZEMBRO DE 2019, PARA OS NOVOS MEMBROS DO 

CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA BIÊNIO 2021/2023, COM A 

PARTICIPAÇÃO DO ATUÁRIO VALDEMIR ROGÉRIO FASSBINDER: O 

Presidente Rubens Belnimeque, inicialmente esclareceu que “essa reunião está de 

acordo com o que foi deliberado pelo Conselho na reunião passada, onde o nosso 

atuário o senhor Valdemir fez uma apresentação aberta com a participação da 

Secretaria de Administração e Secretaria de Planejamento e com os Sindicatos, e 

como combinado na data de hoje ele vai fazer a reapresentação do Cálculo Atuarial 

para que esse Conselho (os novos e antigos membros) possa estar atualizado do 

último Cálculo Atuarial, e noticiar também, que a gente tem uma forte 

perspectiva/expectativa ( a gente crê muito) que no decorrer do mês que vem a gente 

já faça a atualização desse Cálculo, para um apresentação mais atualizada para o 

Conselho Estadual de Previdência, a gente tem trabalhado para isso, para que no 

próximo mês, se possível até na reunião ordinária a gente consiga estar apresentando 

o Cálculo Atuarial com a base de 2020”. Ato contínuo, o Presidente Rubens 

Belnimeque passou a palavra ao Atuário da Empresa Agenda Assessoria, o senhor 

Valdemir Rogério Fassbinder, o qual cumprimentou a todos os presentes e passou a 

apresentação da Reavaliação Atuarial ano 2020, esclarecendo que o estudo realizado 

tem por suporte legal, para composição de suas características, as Emendas 

Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003, a Lei nº 9.717/98 e a Portaria nº 403 de 
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10/12/2008 (nº 464/2018). Apresentou ainda, o conceito de Equilíbrio Financeiro: 

equivalência entre receitas e despesas no exercício financeiro. Equilíbrio Atuarial: 

equivalência entre receitas e despesas nos exercícios futuros, trazidos a valor 

presente atuarialmente. A Base Atuarial é o conjunto de ferramentas utilizadas para 

determinarmos o custo de um Plano de Benefícios. “Podemos dizer que a Base 

Atuarial se divide em dois componentes: Hipóteses Atuariais e Método Atuarial de 

Custo. As hipóteses atuariais são estimativas de um conjunto de eventos que afetam 

diretamente o Custo do Plano para o ano e estão divididas em três conjuntos: 

Econômicas: Retorno de investimentos; Crescimento remuneratório; Reajustes de 

benefícios e de remunerações. Biométricas: Mortalidade de ativos; Mortalidade de 

inativos; Entrada em Incapacidade; Mortalidade de inválidos. Outras Hipóteses: Estado 

civil na data de aposentadoria; Diferença de idade entre servidor e seu 

cônjuge/companheiro; Composição Familiar; Tempo de contribuição na data de 

aposentadoria; etc. Hipóteses Econômicas: São as mais importantes. Geralmente, 

variações nestas hipóteses implicam em variações no Custo do Plano para o ano 

seguinte em escala maior que os outros conjuntos de hipóteses. Para termos nossa 

hipótese formulada precisou pensar nas seguintes variáveis: Inflação a longo prazo; 

Taxa pura de juros; Elemento de risco nas aplicações; Aumento remuneratório por 

produtividade; Aumento remuneratório por mérito, promoção ou tempo de serviço. 

Taxa de Retorno de Investimentos: Inflação (+) Representa a perda do poder 

aquisitivo da moeda. A longo prazo, é presumível que um investidor tenha um retorno 

acima do nível de inflação. Taxa Pura de Juros (+) É a taxa de retorno teoricamente 

disponível a investimentos de curto prazo na ausência de inflação e risco. Estudos 

realizados em países com economia estabilizada mostram que esta taxa é pequena, 

variando entre 0% e 1%. Elemento de Risco (+) É a taxa extra de retorno disponível 

para compensar o investidor pela falta de liquidez, pelo prazo de duração do 

investimento, pela estabilidade da companhia da qual são compradas ações, pelos 

riscos extras associados com economias em desenvolvimento, etc. No caso do Brasil, 

esta taxa pode variar entre 2,5% e 5,0%. Taxa de Crescimento Remuneratória: 

Inflação (+) Representa a perda do poder aquisitivo da moeda. Aumento de 

produtividade. O aumento concedido às remunerações, em caráter geral, caso não 

houvesse inflação. A longo prazo esta taxa deverá ficar entre 1% e 2%. Aumento por 

Mérito/Promoção/Tempo de Serviço: É função do tipo de empregado e da política 

remuneratória do Estado. Uma taxa entre 0,0% e 2,5% é uma suposição razoável. 

Taxa de Reajuste de Benefícios: Inflação (+) Representa a perda do poder aquisitivo 

da moeda. Defasagem entre Inflação e Correção de Benefícios: Reflete o grau com 

que os benefícios são corrigidos, abaixo do nível inflacionário. Embora, em outros 

países, seja rara a prática de taxas para compensar defasagens, que podem variar 

entre - 5% e 0%, no Brasil esta prática existe. Por este motivo, consideramos em 

nossas avaliações que esta defasagem seja nula, ou seja, que os benefícios 

concedidos serão corrigidos de forma a manter seu poder de compra. Com base 

nestas explicações, apresentamos abaixo o quadro com as variáveis econômicas 

utilizadas em nossa avaliação atuarial. Convém lembrar que: As hipóteses são para 

longo prazo, não devendo ser comparadas com resultados de um ano para o outro. 

Demais hipóteses que precisamos fazer para completar o modelo atuarial: Estado Civil 

na data da Aposentadoria. Utilizamos a hipótese de que 95% dos Servidores estarão 

casados na data de aposentadoria. Portanto, haverá continuidade de renda (pensão) 

após o falecimento do Servidor, mas apenas para informação incompleta quanto a seu 
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estado civil. Diferença de Idade e Composição Familiar Caso haja informação de que o 

Servidor tenha estado civil diferente de solteiro, tanto enquanto em atividade como na 

condição de aposentado, e não seja observada uma data de nascimento de seu 

suposto cônjuge, consideramos que haverá uma continuidade de pensão e que a 

idade do cônjuge é 3 (três) anos de diferença para o servidor (verificada em 

populações semelhantes), sendo que os homens são sempre mais velhos. Tempo de 

Contribuição Para fixarmos a idade de aposentadoria do servidor, dentre as regras 

possíveis, partimos da suposição de que o mesmo será elegível a um benefício de 

aposentadoria que proporcionar a menor idade, ou seja, uma aposentadoria na 

primeira oportunidade de elegibilidade. A informação sobre o Tempo de Contribuição 

anterior à admissão no Ente, quando não inserida no banco de dados, é considerada 

como se o Servidor tenha iniciado suas contribuições aos 25 anos de idade, mas 

apenas se esta informação não constar de toda a massa, pois supõe-se que o vínculo 

com o Ente possa ser o primeiro na vida previdenciária do Servidor. Dos Dados dos 

Servidores em Atividade (Plano Financeiro - RPPS): Base: 31/12/2019; Quantidade: 

9.306; Idade Atual Média: 51,2 anos; Idade de Aposentadoria Média: 60,3 anos; 

Remuneração Média: R$ 6.939,44; Folha de Salários dos Ativos: R$ 64.578.472,89 e 

Tempo de Serviço Médio no Ente: 22,9 anos. Dos Dados dos Servidores em Atividade 

(Plano Financeiro - RPPM): Base: 31/12/2019; Quantidade: 1.898; Idade Atual Média: 

43,7 anos; Idade de Aposentadoria Média: 57,4 anos; Remuneração Média: R$ 

8.411,27; Folha de Salários dos Ativos: R$ 15.964.600,85 e Tempo de Serviço Médio 

no Ente: 20,5 anos. Dados dos Aposentados e Pensionistas (Plano Financeiro - 

RPPS): Base: 31/12/2019; Quantidade: 1.249; Idade Atual Média: 52,9 anos (mais 

pensões); Remuneração Média: R$ 4.875,40; Folha Benefícios: R$ 6.089.379,38 e 

Tempo Médio recebendo Benefício: 7,5 anos. Dados dos Aposentados e Pensionistas 

(Plano Financeiro - RPPM): Base: 31/12/2019; Quantidade: 165; Idade Atual Média: 

35,7 anos (mais pensões); Remuneração Média: R$ 4.615,32; Folha Benefícios: R$ 

761.527,24 e Tempo Médio recebendo Benefício: 9,3 anos. Dados dos Servidores em 

Atividade (Plano Previdenciário - PRRS): Base: 31/12/2019; Quantidade: 11.349; 

Idade Atual Média: 40,9 anos; Remuneração Média: R$ 5.391,78; Idade de 

Aposentadoria Média: 63,2 anos; Folha de Salários dos Ativos: R$ 61.191.400,68 e 

Tempo de Serviço Médio no Ente: 9,0 anos. Dados dos Servidores em Atividade 

(Plano Previdenciário – RPPM): Base: 31/12/2019; Quantidade: 2.230; Idade Atual 

Média: 33,8 anos; Remuneração Média: R$ 5.924,48; Idade de Aposentadoria Média: 

51,1 anos; Folha de Salários dos Ativos: R$ 13.211.609,35 e Tempo de Serviço Médio 

no Ente: 7,6 anos. Dados dos Aposentados e Pensionistas (Plano Previdenciário - 

RPPS): Base: 31/12/2019; Quantidade: 18; Idade Atual Média: 23,0 anos (mais 

pensões); Remuneração Média: R$ 3.333,03; Folha Benefícios: R$ 59.994,60 e 

Tempo Médio recebendo Benefício: 4,0 anos. Dados dos Aposentados e Pensionistas 

(Plano Previdenciário - RPPM): Base: 31/12/2019; Quantidade: 18; Idade Atual Média: 

23,0 anos (mais pensões); Remuneração Média: R$ 3.333,03; Folha Benefícios: R$ 

59.994,60 e Tempo Médio recebendo Benefício: 4,0 anos. O Atuário apresentou 

resultados: sem considerar compensação. Plano Previdenciário - RPPS: Reservas 

Matemáticas: Benefícios Concedidos (136) valor R$ 51.559.029,75; Benefícios a 

Conceder (11.349) valor R$ 1.225.937.408,85; Total R$ 1.277.496.438,60; Ativo R$ 

911.398.452,10; Déficit Atuarial R$ 366.097.986,50. Plano Previdenciário - RPPM: 

Reservas Matemáticas: Benefícios Concedidos (18) valor R$ 11.656.908,28; 

Benefícios a Conceder (2.230) valor R$ 368.357.375,98; Total R$ 380.014.284,26; 
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Ativo R$ 378.829.498,53; Déficit Atuarial R$ 1.184.785,73. Resultados: Considerada 

compensação. Plano Previdenciário - RPPS: Reservas Matemáticas: Benefícios 

Concedidos (136) valor R$ 51.527.428,59; Benefícios a Conceder (11.349) valor R$ 

1.190.055.257,29; Total R$ 1.241.582.685,88; Ativo R$ 911.398.452,10; Déficit 

Atuarial R$ (330.184.233,78). Resultados: Considerada compensação. Plano 

Previdenciário - RPPM: Reservas Matemáticas: Benefícios Concedidos (18) valor R$ 

11.656.380,36; Benefícios a Conceder (2.230) valor R$ 367.173.118,16; Total R$ 

378.829.498,52; Ativo R$ 378.829.498,53; Superávit Atuarial R$ 0,01. O Plano foi 

separado em Plano Previdenciário e o Plano Financeiro, separando-se a massa de 

segurados da seguinte forma: a) Servidores em Atividade e afastados com data de 

admissão no Estado até 31/12/2005, inclusive, formarão a massa do Plano Financeiro; 

b) Servidores Inativos, aposentados por qualquer modalidade, com data de concessão 

do benefício até 31/12/2005, inclusive, formarão a massa do Plano Financeiro; c) 

Pensionistas, por morte de aposentados por qualquer modalidade, com data de 

concessão do benefício até 31/12/2005, inclusive, formarão a massa do Plano 

Financeiro; d) Aposentados e pensionistas por concessão de benefício em 

continuidade das situações descritas acima, formarão a massa do Plano Financeiro. 

Considerando que os Servidores contribuirão com 14,00% de suas remunerações, a 

Contribuição do Estado será de 14,82%, sendo 12,82% de Custo Normal de Longo 

Prazo e 2,00% de Taxa Administrativa sobre a folha de remuneração. Devido a 

Segregação de Massa, além do custeio acima, temos a obrigação do Ente com a 

complementação das obrigações do Plano Financeiro quando as contribuições 

regulares (Entre, servidores aposentados, pensionistas) não forem suficientes para 

cobrir o pagamento da folha de benefícios. A duração do passivo, conforme previsto 

na Instrução Normativa nº 2 de 21/12/2018, a ser utilizada na próxima avaliação 

atuarial do exercício seguinte, será definida no Plano Previdenciário dos Civis. Este 

relatório está de acordo com a Portaria MPAS nº 464 de 19/11/2018 além da 

legislação já citada. Alguns itens exigidos, para informação mínima na Avaliação 

Atuarial, constam da Nota Técnica Atuarial, do relatório das Projeções Atuariais 

realizadas e do DRAA – Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial, já 

enviados à SPREV sendo, este último, entregue em via eletrônica através do “website” 

do CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social. 

Considerando que não haverá servidores ingressando no serviço público para se 

aposentar sob o Regime deste Plano Financeiro, pois houve a segregação da massa 

do Plano Previdenciário, observamos a folha de pagamento dos servidores em 

atividade diminuir ao longo do tempo, pelas aposentadorias e mortes, diminuindo 

também o nível da contribuição futura. Como o Plano está sob Regime de Repartição 

Simples, o custo real é formado pela folha de pagamentos de benefícios e pelos 

pagamentos de aposentadoria e pensão por morte derivados de ocorrências 

inesperadas dentre os servidores em atividade. As contribuições recolhidas dos 

servidores em atividade, realizadas conforme alíquotas indicadas na legislação 

específica devem ser incorporadas ao Patrimônio do Fundo e, caso haja insuficiência 

para o pagamento da folha de benefícios, o Ente deverá complementar a diferença. De 

forma semelhante, mas considerando que os benefícios são pagos pelo próprio 

Instituto de Previdência, as contribuições são recolhidas de forma indireta, pois o 

benefício é pago pelo seu valor líquido, descontada a contribuição. Por fim o Atuário 

ressaltou que abordou apenas alguns pontos do relatório, mais que as peças na 

íntegra foram encaminhadas para conhecimento e apreciação dos senhores 
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Conselheiros passando agora apresentar algumas recomendações: Estudar 

crescimento salarial (PCCR); Otimizar rentabilidade (economista - PAI); Baixar a taxa 

de juros (economista - PAI) (464); Realizar compensação: deferir processos; Evitar 

CLT (planejar concurso); Evitar dívidas do Ente; Regras de concurso rígidas: 

renovação etária. Próximos Passos: Portaria nº 464 e Instruções Normativas; Pontos 

importantes: Novo layout da base de dados (2021), Duração do Passivo (2020); 

Definição da taxa de juros (5,86% a.a.) (2021 máx 5,44% a.a.), Definição valor do 

déficit a amortizar; Padronização: relatório e nota técnica (2021); Porte e Perfil de 

Risco: controles novos (2020 a 2022); Quanto maior o RPPS, maiores exigências: 

Análise da aderência das hipóteses e Demonstração capacidade orçamentária e fiscal. 

Reforma da Previdência: efeito no longo prazo; Maioria dos servidores na transição; 

Efeito completo somente para os novos: Aumento da idade de aposentadoria e 

Aumento do prazo de contribuição”. Por fim, o senhor Valdemir Rogério Fassbinder, 

prestou todos os esclarecimentos, sanando todas as dúvidas apresentadas, e se 

colocando à disposição do Conselho Estadual de Previdência e da Diretoria Executiva 

da AMPREV, para se reunir novamente caso seja necessário. ITEM - 5 - 

COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: Não houve. ITEM - 6 - COMUNICAÇÃO 

DOS CONSELHEIROS: Conselheira Suelem Amoras informou que “o Estado 

firmou (vai chegar através da nossa próxima reunião creio eu, né Presidente) 

os acordos e recolheu regularmente o mês de julho, então não existe 

pendencias por parte de Executivo, com esse último acordo firmado e 

homologado em juízo”. O Presidente Rubens, informou que na próxima reunião 

será prestado as devidas informações. O Conselheiro Álvaro de Oliveira falou 

“eu queria reiterar aquela solicitação com relação as reuniões com os setoriais 

da AMPREV, para que possamos ter mais acesso, e ter um conhecimento mais 

aprofundado acerca de cada Diretoria da Entidade, e se possível senhor 

Presidente, que na próxima reunião ordinária ou extraordinária, nós 

pudéssemos já ter como discutir com um dos nossos Diretores de forma mais 

aprofundada em relação a sua diretoria”. O Presidente Rubens falou que o 

pedido do Conselheiro já está registrado, e que irá organizar uma agenda com 

os Diretores para as próximas reuniões. ITEM - 7 - 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 vinte e três minutos, e para constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, 

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

Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, dezessete de agosto 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 
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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 

 

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 

Titular: Juliano de Andrade Araújo 

 

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Titular: William Tavares da Silva 

 

Lusiane de Oliveira Flexa 

Secretária do Conselho Estadual de Previdência 
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