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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 1 
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2020 – BIÊNIO DE 2019-2 
2021. 3 
 4 
Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, na sala virtual 5 
google.meet, às quinze horas e dez minutos, teve início a primeira Reunião Extraordinária 6 
do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, realizada por 7 
videoconferência, presidida pelo Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que 8 
cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes. Em seguida, passou a palavra a 9 
secretária Lusiane Oliveira Flexa que apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE 10 
CONVOCAÇÃO: número seis de dois mil e vinte, o qual convoca os membros do 11 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente 12 
Administrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e Auditora Interna da AMPREV, para 13 
fazerem-se presentes na referida Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO DE 14 
QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, presente, CARLOS LUIZ 15 
PEREIRA MARQUES, presente; MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO 16 
GURTYEV DE QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ OEIRAS, presente; 17 
CARLA FERREIRA CHAGAS, presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, 18 
presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, presente; EDILSON 19 
PEREIRA MARQUES, presente; HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 20 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA 21 
NETO, presente; LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, presente; PAULO DE SANTANA 22 
VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA SILVA, presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA 23 
DE AUSÊNCIA: não houve apresentação de justificativas. ITEM - 4 - RELATORIA DO 24 
PROCESSO Nº 2020.61.300836PA- ANÁLISE DO CONSELHO FISCAL DA AMAPÁ 25 
PREVIDÊNCIA - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2019 DA 26 
AMPREV, RELATORIA DA CONSELHEIRA MERYAN GOMES FLEXA. Após a 27 
apresentação do item de pauta, o Presidente Rubens Belnimeque concedeu a palavra a 28 
Conselheira Relatora Meryan Gomes, que inicialmente cumprimentou a todos os 29 
presentes. Ato continuo a Relatora esclareceu que conforme demonstrado pelos 30 
documentos que compõe os autos do processo em tela, o relatório analítico da Amapá 31 
Previdência, traz elementos para análise da gestão orçamentária e financeira, com as 32 
alterações promovidas no orçamento ao longo do exercício, sobre o cumprimento das 33 
metas fiscais definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como, as notas 34 
explicativas do balanço que demonstra as receitas por categoria econômica e origem, 35 
especificando a previsão inicial, a previsão atualizada, a receita arrecadada e o saldo, do 36 
exercício;  demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza 37 
da despesa, discriminando a dotação inicial e a dotação atualizada para o exercício, em 38 
decorrência da abertura de créditos adicionais; as despesas empenhadas, as despesas 39 
liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, além de demonstração da situação 40 
patrimonial e dos investimentos pelo RPPS. A Conselheira Relatora ressaltou que a Lei 41 
nº 2.385 de 18 de dezembro de 2018, estimou a receita e fixou a despesa da Amapá 42 
Previdência para o exercício de 2019, no montante de R$ 1.084.575.180,00 (um bilhão, 43 
oitenta e quatro milhões, quinhentos e setenta e cinco mil e cento e oitenta reais), assim 44 
composto: Plano Administrativo R$ 32.888.298,00 (Trinta e dois milhões, oitocentos e 45 
oitenta e oito mil e duzentos e noventa e oito reais), Plano Financeiro R$ 766.287.447,00 46 
(Setecentos e sessenta e seis milhões, duzentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e quarenta 47 
e sete reais), Plano Previdenciário R$ 285.399.435,00 ( Duzentos e oitenta e cinco 48 
milhões, trezentos e noventa e nove mil e quatrocentos e trinta cinco reais). A Conselheira 49 
Relatora apresentou através de demostrações gráficas a Receita Orçada em 2019 e o 50 
comparativo da Receita Orçada - exercícios de 2018/2019, bem como desmonstrou a 51 
Despesa Orçada - 2019 e o comparativo da Despesa Orçada exercicios de 2018/2019. 52 
Esclarecendo ainda, que pelo balancete de verif icação, se pode aferir que a 53 
AMPREV, ao apresentar o seu Balanço Patrimonial consolidado, procedeu ajustes 54 
ncessários para o encerramento do exercício de 2019, na demonstração dos ativos totais. 55 
Os ajustes foram justificados como variações que, em linha geral, se tratava de 56 
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pendências que estavam em conciliação bancária, no mês de dezembro de 2019, sendo 57 
baixados para conciliação. Falou ainda, que o Ativo Circulante está composto pelas 58 
contas: Saldo das Contas Bancárias (Caixa e Equivalentes de Caixa); Créditos a Curto 59 
Prazo, Investimentos Aplicações Temporárias a Curto Prazo, Estoques e Benefícios a 60 
Pessoal. O saldo das contas bancárias, são conciliado em contas correntes ao final do 61 
exercício de 2019, e são oriundos de recursos de contribuição previdenciária. O 62 
compararativo dos saldos das contas bancárias, disponíveis para atendimento de baixos 63 
valores, demonstra que no fim do execício de 2018, o montante é significativo em relação 64 
ao exercício de 2019, revendo o Relatório do exercício anterior, se aferiu que os 65 
montantes descritos podem ser considerados acima da média porque foram realizados 66 
depósitos no último dia útil bancário, impossibilitando que fossem transferidos e aplicados 67 
em fundos. Quanto aos créditos a curto prazo, as contas desse grupo que são direitos a 68 
receber de curto prazo, estão representadas pelas contribuições previdenciárias 69 
patronais e pela contribuição dos participantes. Os valores estão assim discriminados: 70 
Créditos Previdenciários a receber de curto prazo: R$ 419.322.821,88 (Quatrocentos e 71 
dezenove milhões, trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e 72 
oito centavos); objeto de Termos de Parcelamentos, inscritos em dezembro de 2018: R$ 73 
294.161.803,26 (Duzentos e noventa e quatro milhões, cento e sessenta e um mil, 74 
oitocentos e três reais e vinte e seis centavos). Total do valor acumulado até 31/12/2019 75 
é de R$ 713.484.225,14 (Setecentos e treze milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, 76 
duzentos e vinte e cinco reis e quatorze centavos). Quanto aos Investimentos, as 77 
aplicações dos recursos dos segurados do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, do Plano 78 
Financeiro e Plano Previdenciário, obedecem as diretrizes e princípios contidos na 79 
Política de Investimentos da Instituição, aprovada pelo Conselho Estadual de Previdência 80 
e estabelecida em consonância com os dispositivos da legislação específica em vigor, 81 
definidas pela Resolução no 3.922/2010-CMN e Portaria MPS nº 519/2011. A Relatora 82 
destacou que os dados do relatório mensal dos recursos dos segurados investidos no 83 
mercado financeiro do mês de dezembro de 2019, demostram que no exercício de 2019, 84 
os recursos aplicados evoluíram positivamente em 20,97%, saindo do montante em 85 
dezembro/2018 de R$ 3.931.696.523,24 (Três bilhões, novecentos e trinta e um milhões, 86 
seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), 87 
para R$ 4.756.271.799,92 (Quatro bilhões, setecentos e cinquenta e seis milhões, 88 
duzentos e setenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois 89 
centavos), um aumento patrimonial de R$ 824.575.276,68 (Oitocentos e vinte e quatro 90 
milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e 91 
oito centavos), com rentabilidade positiva acumulada no ano de 20,86%, contra uma meta 92 
atuarial de 10,73%, o que demonstra o excelente trabalho da gestão da AMPREV no 93 
período. Ato continuo, a Relatora apresentou o resumo de investimentos do ano de 2019 94 
em formato de quadro, contendo os segmentos de investimentos, segmento de mercadoe 95 
os saldos nos Planos Financeiro e Previdenciário, tendo um total de recursos aplicados + 96 
saldo conta o montante de R$ 3.603.978.202,28 (Três bilhões, seiscentos e três milhões, 97 
novecentos e setenta e oito mil, duzentos e dois reais e vinte e oito centavos) no Plano 98 
Financeiro; No Plano Previdenciário o montante foi de R$ 1.152.293.597,64 (Um bilhão, 99 
cento e cinquenta e dois milhões, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e 100 
sete reais e sessenta e quatro centavos). Apresentou ainda, em forma de gráficos o 101 
demonstrativo de estoque de materiais (consumo 90%, expediente 6% e informática 4%) 102 
de dezembro de 2019, totalizando uma soma de R$ 222.418,74 (Duzentos e vinte e dois 103 
mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), bem como apresentou o 104 
comparativo de estoque de materiais dos anos 2018/2019, sendo que o total em 2018 era 105 
de R$ 160.119,06 (Cento e sessenta mil, cento de dezenove reais e seis centavos). Já 106 
quanto ao benefícios a pessoal que trata-se de variação patrimonial diminutiva pagas 107 
antecipadamente no valor de R$ 1.857,65 (Um mil e oitocentos e cinquenta e sete reais 108 
e sessenta e cinco centavos), com indicação de pagamentos em duplicidade no mês de 109 
dezembro/2017. Com relação ao grupo ativo não circulante, a conta a Receber Longo 110 
Prazo: no final do exercício de 2019, fechou com o saldo no valor de R$ 2.160.961.843,39 111 
(Dois bilhões, cento e sessenta milhões, novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e 112 
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quarenta e três reais e trinta e nove centavos), e no final do exercício de 2018 fechou com 113 
a quantia de R$ 2.016.111.271,70 (Dois bilhões, dezesseis milhões, cento e onze mil, 114 
duzentos e setenta e um reais e setenta centavos). O montante total de R$ 115 
2.160.961.843,39 (Dois bilhões, cento e sessenta milhões, novecentos e sessenta e um 116 
mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), foi assim constiuído: R$ 117 
1.713.768.566,66 (Um bilhão, setecentos e treze, setecentos e sessenta e oito mil, 118 
quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) relativo a parcelamentos 119 
2018 de Governo do Estado, Polícia Militar e Assembleia Legislativa; R$ 447.193.276,73 120 
(Quatrocentos e quarenta e sete milhões, cento e noventa e três mil, duzentos e setenta 121 
e seis reais e setenta e três centavos) relativo a transferências de créditos previdenciários 122 
a receber de curto prazo para longo prazo, em 2019, o referido lançamento foi estornado 123 
no início do exercício de 2020, devido aconselhamento do Conselho Fiscal da Amapá 124 
Previdência. Os valores de reparcelamentos correspondem aos termos de parcelamentos 125 
nº 0566/2018, 0567/2018, 0574/2018, 0581/2018, 0583/2018, 0585/2018, 0591/2018, 126 
0573/2018, 0580/2018, 0582/2018, 0584/2018, 0592/2018, 0565/2018, 0568/2018, 127 
0575/2018, 0590/2018, 0569/2018, 0576/2018, 0589/2018. 0570/2018, 0572/2018, 128 
0577/2018, 0578/2018, 0571/2018 e 0579/2018, respectivamente. Já no reparcelamento 129 
a longo prazo o saldo consolidado nessa conta, referente a dívida e créditos 130 
previdenciários, no final do exercício de 2019, é de R$1.713.768.566,66 (Um bilhão, 131 
setecentos e treze milhões, setecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e 132 
seis reais e sessenta e seis centavos). Reparcelamento a longo prazo o saldo consolidado 133 
nessa conta, referente a dívida e créditos previdenciários, no final do exercício de 2019, 134 
é de R$ 447.193.276,73 (Quatrocentos e quarenta e sete milhões, cento e noventa e três 135 
mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos) sendo, no Plano Financeiro 136 
o valor de R$ 248.131.214,98 (Duzentos e quarenta e oito milhões, cento e trinta e um 137 
mil, duzentos e quatorze reais e noventa e oito centavos) e no Plano Previdenciário, R$ 138 
199.062.061,75 (Cento e noventa e nove milhões, sessenta e dois mil, sessenta e um 139 
reais e setenta e cinco centavos). Quanto a conta do imobilizado, é composto pelos bens 140 
móveis, bens imóveis e depreciação, pertencentes a Amapá Previdência. O valor 141 
registrado na conta em 2019 com saldo no final do exercício de 2019, foi de R$ 142 
26.905.095,82 (Vinte e seis milhões, novecentos e cinco mil, noventa e cinco reais e 143 
oitenta e dois centavos). Já nas contas que compõem o passivo da AMPREV, no 144 
encerramento do exercício de 2019, apresentaram um saldo de R$ 7.658.257.648,53 145 
(Sete bilhões, seiscentos e cinquenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, 146 
seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos. O passivo circulante 147 
registra as obrigações acessórias de ordem previdenciária e operacional (administrativa) 148 
da Entidade em relação aos pagamentos das folhas de benefícios e de salários com seus 149 
respectivos encargos sociais e totaliza o montante de R$ 4.092.947,70 (Quatro milhões, 150 
noventa e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta centavos).  A Relatora 151 
esclareceu que o passivo não-circulante, são as obrigações que a Entidade possui a 152 
longo prazo, entendida como os recursos necessários aos pagamentos dos 153 
compromissos dos planos de benefícios, aferidos pelo Cálculo Atuarial em dezembro do 154 
exercicio anterior. O grupo de receitas de contribuições previdenciárias arrecadadas no 155 
exercício de 2019 apresenta uma queda na arrecadação de 46,92%, no comparativo 156 
orçado e arrecadado acumulado para o período, sendo o maior devedor o Poder 157 
Executivo. O grupo de contas receita patrimonial, no exercício de 2019 apresenta um 158 
superávit na arrecadação de 108,53% no comparativo orçado e arrecadado acumulado 159 
para o período, em função os rendimentos e rentabilidades dos produtos de investimentos 160 
da Carteira da AMPREV. Esse resultado permitiu que a meta do ano de 2019 fosse 161 
alcançada, devido ao aumento expressivo das receitas patrimoniais. O grupo de contas 162 
outras receitas correntes, apresenta queda na arrecadação de 64,89% no comparativo 163 
orçado e realizado acumulado para o período correspondente. O grupo receitas de capital 164 
apresenta queda na arrecadação de 100,00% no comparativo orçado e realizado 165 
acumulado para o período, ou seja, não houve movimentação no período ora analisado. 166 
O grupo de receitas correntes intra-orçamentária apresenta queda na arrecadação de 167 
66,13%, no comparativo orçado e realizado acumulado para o período por falta de 168 
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recebimento dos parcelamentos com os Poderes Executivo e Legislativo, ou seja, os 169 
mesmos não vêm pagando os valores acordados em parcelamento regularmente, 170 
causando déficit na arrecadação da referida rubrica. Quanto aos gastos com despesas, 171 
verificou-se um equilíbrio financeiro, e a observância na programação financeira 172 
previamente estabelecida, quanto ao atendimento do disposto no artigo 108 da Lei 173 
Estadual nº 915/2005. O valor da despesa realizada no exercício de 2019 corresponde 174 
ao montante de R$ 252.139.166,09 (Duzentos e cinquenta e dois milhões, cento e trinta 175 
e nove mil, cento e sessenta e seis reais e nove centavos), enquanto que o valor orçado 176 
para o período totaliza o valor de R$ 1.184.575.180,00 (Um bilhão, cento e oitenta e 177 
quatro milhões, quinhentos e setenta e cinco mil e cento e oitenta reais), ou seja, o valor 178 
gasto representa apenas o percentual de 23,25% do gasto total orçado para o exercicio 179 
de 2019. A Conselheira Relatora Meryan Gomes esclareceu que essa foi a primeira 180 
parte da análise feita, e dentro dela foi verificado a posição do COFISPREV ao analisar 181 
as contas da AMPREV o qual se manifestou através da  Análise Técnica nº 016/2020 - 182 
COFISPREV/AMPREV. Prosseguindo em sua apresentação, a Relatora registrou que é 183 
competência do Conselho Fiscal da Amapá Previdência, em dar conformidade aos atos 184 
da Diretoria da AMPREV quanto a execução orçamentária e financeira, bem como, 185 
examinar e dar parecer sobre as demonstrações contábeis do exercício, da Amapá 186 
Previdência e submeter à apreciação do Conselho Estadual de Previdência. Da análise 187 
do COFISPREV, verificou-se a constatação ao longo do exercício, dos grupos de contas 188 
contábeis de Caixa e Equivalente de Caixa; no grupo de contas a receber de curto prazo; 189 
no grupo de contas contábeis de Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo; 190 
No grupo de contas contábeis de estoque; da variação patrimonial diminutiva paga 191 
antecipadamente, que registrou o valor de valor de R$ 1.857,65 (um mil e oitocentos e 192 
cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), com indicação de pagamentos em 193 
duplicidade; da conta de a receber longo prazo; da conta imobilizado; do passivo 194 
circulante; do demonstrativo da Avaliação Atuarial e do Patrimônio Líquido. Da análise 195 
das Contas de Resultado, foram abordados: Variação Patrimonial Aumentativa 196 
Arrecadada, cujo resultado permitiu que a meta do ano de 2019 fosse alcançada, “devido 197 
ao aumento expressivo das receitas patrimoniais”; Receitas Correntes; Receitas 198 
Correntes Intra - Orçamentárias; Variação Patrimonial Diminutiva paga; Pessoal a Pagar; 199 
Benefícios Previdenciários a Pagar; Encargos Sociais a Pagar; Fornecedores e Contas a 200 
Pagar a Curto Prazo; Obrigações Fiscais a Curto Prazo; Demais Obrigações a Curto 201 
Prazo e Obrigações por Danos a Terceiros. Assim, o COFISPREV recomendou à 202 
AMPREV, as seguintes providências: 1 “Medidas administrativas e legais”, para o 203 
recebimento dos créditos previdenciários de curto e longo prazos que ficaram em aberto 204 
no encerramento do exercício de 2019; 2 Reitera que os Relatórios dos demonstrativos 205 
de investimentos sejam disponibilizados imediatamente ao COFISPREV; 3 Reitera 206 
realização imediata do inventário do Ativo Estoque e suas Flutuações; 4 Reitera 207 
regularização do saldo de Variação Patrimonial Diminutiva pagas antecipadamente no 208 
valor de R$ 1.857,65 (Um mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco 209 
centavos); 5 Reitera “imediata produção de informações sobre a composição e critérios 210 
de mensuração do Ativo Imobilizado e Depreciação”; 6 Reitera que seja realizado estudo 211 
sobre a composição e critérios de mensuração do Passivo Não-Circulante, advindas das 212 
provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo; 7 Que sejam tomadas “as medidas 213 
administrativas e judiciais cabíveis para que minore o pagamento de sentenças judiciais”. 214 
Conforme o parecer dos conselheiros relatores, fazendo referência à documentação 215 
analisada, o COFISPREV aferiu como resultado do Balanço Patrimonial 2019, da 216 
AMPREV, de que as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019, estão 217 
fundamentadas dentro dos princípios da contabilidade e da sua competência, e que “as 218 
contas patrimoniais de ativo e de passivo apresentam situação de equilíbrio, sendo esses 219 
atos elementares aos procedimentos contábeis”. Após as análises e recomendações, o 220 
Conselho Fiscal da Amapá Previdência, fundamentado pelo voto, dos conselheiros 221 
Relatores, recomendaram pela desaprovação do Balanço Patrimonial de 2019 da Amapá 222 
Previdência, em 31 de março de 2020, sendo, o voto, aprovado por unanimidade pelos 223 
membros do Conselho Fiscal da AMPREV, na 3ª Reunião Ordinária do COFISPREV. A 224 
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Relatora ressaltou que foi pedido  revisão do parecer que desaprovou o balanço de 2019, 225 
e que no dia 16 de junho de 2020, na 7ª Reunião Extraordinária do COFISPREV, 226 
realizada por meio da plataforma zoom, que contou com  a presença da Diretoria da 227 
AMPREV, foi solicitado pelo Senhor Diretor Presidente, Rubens Belnimeque de Souza, 228 
que o COFISPREV revisse o resultado da Análise Técnica nº 016/2020 - 229 
COFISPREV/AMPREV acerca do Balanço Patrimonial 2019, que se refere ao processo 230 
nº 2020.61.300836PA. A AMPREV firmou um Termo de Responsabilidade no dia 13 de 231 
julho de 2020, confirmando total conhecimento sobre as reiteradas recomendações 232 
emitidas pelo COFISPREV,  se comprometendo  a sanar as pendências, em especial as 233 
que deram causa a desaprovação do balanço patrimonial, e as apontadas nas análises 234 
dos Balancetes e Balanço do exercício de 2019, até 30 de novembro de 2020, elaborando 235 
um Plano de Ação com sete recomendações que foram elencadas,  identificando os 236 
setores administrativos responsáveis pelo saneamento. Da Análise Técnica nº 028/2020 237 
- COFISPREV/AMPREV - Parecer sobre a revisão do Parecer Contábil da AMPREV de 238 
2019, ante as considerações feitas pela AMPREV e após firmar o Termo de Compromisso 239 
com a apresentação do Plano de Ação para atender às recomendações elencadas nos 240 
Pareceres do COFISPREV, os relatores votam, pela aprovação do balanço patrimonial 241 
de 2019 da AMPREV com ressalvas. O  relatório foi submetido para apreciação na 9ª 242 
Reunião Extraordinária  realizada no dia 20/07/2020, sendo aprovado por unanimidade 243 
pelos demais  membros titulares do Conselho Fiscal da Amapá Previdência. As ressalvas, 244 
apontadas na Análise Técnica em comento, foram: 1 Ausência do Relatório da Política 245 
de Investimentos decorrentes de investimentos e aplicações temporárias a curto prazo; 2 246 
Ausência do inventário do ativo estoque e suas flutuações; 3 Ausência da produção de 247 
informações sobre a composição e critérios de mensuração do ativo  imobilizado e 248 
depreciação, pertinentes ao acervo patrimonial e de resultado operacional e 4 Ausência 249 
do estudo sobre a composição e critérios de mensuração do passivo não-circulante, 250 
advindas das provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo. Quanto ao Plano de 251 
Trabalho, elaborado pela AMPREV, será apresentado relatório contendo o status de cada 252 
ação para  acompanhamento pelo COFISPREV, mensalmente, até  o décimo dia útil do 253 
mês subsequente. Parecer e Voto. Do exame ralizado nas Demonstrações Contábeis da 254 
Amapá Previdência, referente ao exercício de 2019, temos a considerar: 1 A estrutura e 255 
a composição do Balanço Geral de 2019 estão de acordo com as bases propostas pelas 256 
práticas contábeis brasileiras, previstas na Lei Federal nº 4.320/64 e no Manual de 257 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, retratando os fatos orçamentários, 258 
financeiros e patrimoniais ocorridos no exercício; 2 Identificou-se melhoria no processo 259 
de planejamento das despesas orçadas com as realizadas, bem como, o aprimoramento 260 
do processo de gestão, ressaltando-se que as despesas administrativas foram realizadas 261 
dentro do percentual legalmente definido, seguindo o planejamento orçamentário de 262 
2019. 3 Entretanto, no exercício em exame, problemas recorrentes mostraram-se 263 
presentes, como já apontados nos Pareceres dos Conselheiros, referentes aos processos  264 
2019.61.701660PA - Balancete Contábil da AMPREV 1º Quadrimestre de 2019, tendo 265 
como Relator, o Conselheiro William Tavares; 2019.61.902406PA - Balancete Contábil 266 
da AMPREV referente ao 2º Quadrimestre de 2019, tendo como Relatora, a Conselheira 267 
Meryan Flexa; 2019.61.902406PA - Balancete Contábil da AMPREV referente ao mês de 268 
setembro de 2019, tendo como Relatora, a  Conselheira Carla Chagas; 2019.61. 269 
1103000PA - Balancete Contábil da AMPREV referente ao mês de outubro de 2019, 270 
tendo como Relator, o Conselheiro José Casemiro, todos aprovados com ressalvas e 271 
consignados em Atas das Reuniões do Conselho Estadual de Previdência, tendo as 272 
respectivas ressalvas e recomendações sido conhecidas a partir de então, assim, não se 273 
apresenta razoável mencionar no presente Relatório, a reincidência dessas ressalvas e 274 
recomendações. 4 O Termo de Compromisso firmado pela Diretoria da AMPREV e 275 
apresentado ao COFISPREV, é parte integrante do Processo de Prestação de Contas e 276 
está devidamente considerado pela Relatora; 5 Além das Ações corretivas apresentadas, 277 
recomendamos a adoção de medidas para prevenir a reincidência das situações de não 278 
conformidade, sendo revisto sistematicamente o processo por meio de açoes corretivas 279 
sempre que necessário e visando atender inclusive, a melhoria da Gestão preconizada 280 
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pelo Pro-Gestão, certificação que detém a Amapá Previdência-AMPREV; 6 Feitas essas 281 
considerações, sob a ótica da execução orçamentária, financeira e patrimonial, as 282 
Demostrações Contábeis que compõem o Balanço Geral da AMPREV, exercício 2019, 283 
examinadas pela Relatora, estão aptas a receber o voto pela Aprovação, com 284 
ressalvas às determinações e recomendações indicadas pelos Conselheiros Relatores 285 
e Conselho Fiscal da AMPREV. Com a palavra o Presidente Rubens Belnimeque 286 
esclareceu que os balanços e balancetes todos, são enviados para o Conselho Fiscal, 287 
que vinha reinterando e pedindo, e a AMPREV tentando buscar soluções e dentro do 288 
tempo e dos demais acontecimentos não foi possivél sanar, inclusve algumas são de 289 
conhecimento dos Conselheiros do CEP, e o Conselho Fiscal resolveu como citado no 290 
excelente Relatório da Conselheira Relatora Meryan Gomes, desaprovar os balanços. 291 
Particularmente foi tentado várias conversas com o Conselho Fiscal, e infelismente nessa 292 
composição do Conselho Fiscal não existe um contador, existem outras formações que 293 
se somam com a contabilidade ou estudaram algumas disciplinas contabeis mas não são 294 
contadores. E o Presidente Rubens tentou várias vezes colocar, não tirando a 295 
responsabilidade de fazer as devidas correções, que inclusive o Presidente assinou o 296 
Termo de Compromisso junto com os Diretores da AMPREV, e arrolou os demais setores 297 
em um cormograma para resolver até o final do ano, porem os fatos contabeis, que foi 298 
tentado colocar no COFISPREV e eles não entederam, os fatos contabeis, os balanços  299 
e os balancetes eles estão sob a otica da legalidade da contabilidade corretos, mas se 300 
colocar, que realmente que o inventário que o valor não está, é um procedimento a parte, 301 
que quando ele for feito, ele vai ser ajustado na contabilidade. O Presidente tentou 302 
mostrar para o COFISPREV que por mais que as coisas estejam interligadas e as 303 
soluções afetem o balanço, é muito sério se tomar uma atitude de se não aprovar um 304 
balanço que está correto, com os devidos fatos contabeis apresentados pelos setores, 305 
por mas que uma informação do inventário não seja fidedigna mas o setor mandou 306 
inventario conforme está, inclusive historicamente dentro dos balanços que vem sendo 307 
feitos, e essas correções podem ser feitas sem estar atrelada a uma desaprovação. O 308 
Presidente e principalmente o Diretor Diego Campos ficaram muito tristes, pois são 309 
contadores também, e tentaram conversar, mas o Presidente não  sabe se eles 310 
entenderam, e a solução foi essa, e pelo compromisso que o Presidenre tem com a 311 
Amapá Previdência e pelo cargo que lhe foi confiado, o foi reunido com a Diretoria 312 
Executiva da AMPREV e com os chefes dos setores, onde foi feito um cronograma e foi 313 
colocado como meta dentro desse cronograma, onde todos assinaram, resolver essas 314 
pendencias. Por fim, o Presidente ratificou que o balanço inclusive citado pela 315 
Conselheira Relatora Meryan Gomes, está dentro de todas as conformidades legais, o 316 
resto é ajuste. Após o Presidente agradeceu o trabalho realizado pela Conselheira 317 
Meryan Gomes, Relatora da matéria, bem como a toda equipe da AMPREV que ficou à 318 
disposição para ajudar. Em seguida, colocou em discussão o Relatório conforme 319 
apresentado (registro gravado em vídeo e áudio). Após discussão e esclarecimentos 320 
concernentes a matéria o Presidente prosseguiu colocando em votação (registro gravado 321 
em vídeo e áudio). Votação: Os (as) Conselheiros (as): Carlos Luiz Pereira, Lindoval 322 
Queiroz, Mário Gurtyev, Joryosvaldo Oeiras, Carla Ferreira, Horácio Luís Bezerra, 323 
Suelem Amoras, Mauro Fernando Parente, Edilson Pereira, Helielson do Amaral, José 324 
Casemiro, William Tavares, Micherlon Mendonça, votaram com a Conselheira Relatora 325 
Meryan Gomes Flexa. O Conselheiro Paulo de Santana se absteve de votar, justificando 326 
que é Relator da contabilidade do mês de novembro e que não seria coerente de sua 327 
parte aprovar o balanço geral, uma vez que é Relator do balancete do mês de novembro 328 
de 2019. DELIBERAÇÃO: O Plenário do Conselho Estadual de Previdência do Estado do 329 
Amapá, após apresentação, discussão e por maioria dos votos, APROVOU o Balanço 330 
Geral - Prestação de Contas da Amapá Previdência - AMPREV, referente ao exercício de 331 
2019, com ressalvas. Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos 332 
e deu por encerrada a reunião às dezoito horas e dezesseis minutos, e para constar eu, 333 
Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, lavrei a presente ata, que lida e conferida será 334 
assinada pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, vinte e sete de julho de dois mil 335 
e vinte. 336 
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