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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2020 – BIÊNIO DE 2019-2021. 
 
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, na sala virtual 
google.meet, às quinze horas e doze minutos, teve início a Décima Segunda Reunião 
Ordinária do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, realizada por 
videoconferência, 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, 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 Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO 
DE QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, presente; CARLOS LUIZ 
PEREIRA MARQUES, presente; MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO 
GURTYEV DE QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ OEIRAS, presente; 
CARLA FERREIRA CHAGAS, presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, 
presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, presente; EDILSON 
PEREIRA MARQUES, presente; HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA 
NETO, presente; GILMAR SANTA ROSA BARBOSA, presente; PAULO DE 
SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA SILVA, ausente, representado 
pelo seu suplente IDELMIR TORRES DA SILVA, presente. ITEM - 3 - 
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: O Conselheiro William Tavares da Silva, justificou 
sua ausência, abonando-se a falta à reunião marcada para hoje. ITEM - 4 -  
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CEP, REALIZADA NO DIA 22/09/2020: O Presidente colocou em discussão a 
aprovação da ata da 4ª Reunião Extraordinária de 2020, certificando-se com os 
Conselheiros se todas as correções e inclusões foram realizadas a contento. A 
Secretária do CEP informou ao Presidente que o Conselheiro Edílson Marques 
apresentou correções e acréscimos, que já se encontram na ata apresentada aos 
demais Conselheiros. Nada mais havendo, prosseguiu colocando em votação. 
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 4ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 22/09/2020. ITEM - 5 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 30/09/2020: O Presidente 
colocou em discussão a aprovação da ata da 9ª Reunião Ordinária de 2020, 
certificando-se com os Conselheiros se todas as correções e inclusões foram 
realizadas a contento. O Conselheiro Horácio Luís solicitou que fosse acrescentado no 
ITEM 7, em seu voto, as recomendações apresentadas por ele, na 8ª Reunião 
Ordinária, realizada em 26 de agosto de 2020, recomendações estas que 
complementam seu voto.O Presidente Rubens em razão do pedido feito pelo 
Conselheiro Horácio Luís, e para que todos os demais Conselheiros tenham acesso a 
Ata atualizada com antecedência, retirou o item de pauta e informou que retornará na 
próxima reunião para apreciação e deliberação do Colegiado. ITEM - 6 -  
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CEP, REALIZADA NO DIA 14/10/2020: O Presidente colocou em discussão a 
aprovação da ata da 5ª Reunião Extraordinária de 2020, certificando-se com os 
Conselheiros se todas as correções e inclusões foram realizadas a contento. A 
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Secretária do CEP informou ao Presidente que não houve solicitação de correção e 
nem inclusão na ata por parte dos Conselheiros. O Presidente perguntou se os 
Conselheiros gostariam de se manifestar. Não houve manifestação. Nada mais 
havendo, prosseguiu colocando em votação. DELIBERAÇÃO: Aprovada, à 
unanimidade, a Ata da 5ª Reunião Extraordinária, realizada em 14/10/2020. ITEM - 
7 -  APROVAÇÃO - CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO 
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ PARA O EXERCÍCIO DE 
2021: O Presidente pôs à matéria em discussão. Ato contínuo passou-se à votação. 
DELIBERAÇÃO: O Plenário do Conselho Estadual de Previdência do Estado do 
Amapá deliberou que as Reuniões Ordinárias do CEP/AP, exercício de 2021, 
ocorrerão nas seguintes datas: Janeiro (29), Fevereiro (23), Março (16), Abril (20), 
Maio (18), Junho (22), Julho (30), Agosto (17), Setembro (21), Outubro (19), 
Novembro (23) e Dezembro (14). ITEM - 8 - APRESENTAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES SOBRE OS REPASSES E DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DOS ENTES 
PATRONAIS - DIRETOR FINANCEIRO E ATUARIAL, DIEGO DA SILVA 
CAMPOS: O Presidente Rubens Belnimeque passou a palavra ao Diretor Financeiro e 
Atuarial, Diego da Silva Campos, o qual cumprimentou a todos os presentes, e após 
apresentou em forma de planilha os valores dos parcelamentos, reparcelamentos de 
contribuições previdenciárias e débitos não previdenciários nos Planos Financeiro e 
Previdenciário, parte segurado e patronal, Civil e Militar do Poder Executivo Total: 
Valor Parcelado R$ 2.085.132.251,51 Valor da Parcela R$ 12.500.922,08 Parcelas 
Pagas/Compensadas R$ 246.271.711,80 Parcelas não Repassadas até 21/12/2020 
R$ 153.757.794,76 Valores das Atualizações R$ 51.847.659,55 Total das Parcelas em 
Atraso Atualizadas até 30/12/2020 R$ 205.605.454,31. Por fim, foi apresentado o 
relatório da dívida do Plano Financeiro - Poder Executivo sendo: Dívida Corrente: 
Segurado R$ 308.737.076,53 Patronal R$ 244.142.785,98; Dívida Parcelada em 
Atraso: Segurado R$ 22.447.922,90 Patronal R$ 83.936.977,68; Encargos 
(atualização e juros): Segurado R$ 73.904.356,77 Patronal R$ 68.696.744,77. Total 
Plano Financeiro: Segurado R$ 405.089.356,20 Patronal R$ 396.776.508,43. Total 
Geral Dívida Plano Financeiro R$ 801.865.864,63. Plano Previdenciário - Poder 
Executivo: Dívida Corrente: Segurado R$ 280.608.143,34 Patronal R$ 237.168.509,39; 
Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 7.424.654,20 Patronal R$ 39.948.239,98; 
Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 57.847.700,24 Patronal R$ 
50.215.051,84. Total Plano Previdenciário: Segurado R$ 345.880.497,78 Patronal R$ 
327.331.801,21. Total Geral Dívida Plano Previdenciário R$ 673.212.298,99. Totais 
por situação da dívida: Corrente R$ 1.070.656.515,24; Parcelado R$ 153.757.794,76; 
Encargos R$ 250.663.853,62; Consolidado R$ 1.475.078.163,62. Ressalta-se que os 
valores atualizados são de até 30/12/2020 e os valores corrente segurados a partir de 
abril de 2017 e patronal a partir de março de 2018. Após apresentação o Diretor da 
DIFAT, Diego Campos, prestou esclarecimentos aos Conselheiros. O Presidente 
informou que os valores apresentados irão ser mensalmente atualizados e 
disponibilizados a todos os Conselheiros. ITEM - 9 - APRESENTAÇÃO DO 
RELATÓRIO CONCERNENTE AO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DOS 
MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 - COORDENADOR 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CARLOS DE OLIVEIRA DOS ANJOS: Com a 
palavra o Coordenador do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência, o senhor 
Carlos de Oliveira dos Anjos, inicialmente cumprimentou a todos os presentes e 
esclareceu que irá apresentar somente o relatório concernente ao mês de novembro 
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por ser o mais atualizado. Ato contínuo ressaltou sobre as diretrizes das aplicações 
dos recursos do RPPS e RPPM, informando que as aplicações dos recursos dos 
segurados dos regimes previdenciários do Estado do Amapá, do Plano Financeiro  e  
Plano Previdenciário,  obedecem  as diretrizes e princípios contidos na  Política  de 
Investimentos da Instituição,  aprovada pelo Conselho Estadual de Previdência e 
estabelecida em consonância com os  dispositivos da  legislação específica em vigor, 
definidas pela Resolução nº 3.922/2010-CMN e Portaria MPS nº 519/2011. O 
Coordenador Carlos, ressaltou que o Relatório foi elaborado com base no 
Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos 
dos Segurados do RPPS/RPPM do Estado do Amapá na posição de novembro de 
2020 e nos dados dos produtos de investimento que compõem a carteira da AMPREV. 
A Amapá  Previdência, seguindo as diretrizes estabelecidas em sua Política de 
Investimentos, através Diretoria Executiva e da gestão ativa do CIAP, e ainda, da 
análise, do assessoramento, do monitoramento e controle da DICAM/DIFAT, geriu os 
recursos previdenciários dos segurados em posições financeiras que buscaram 
atender a Resolução nº 3.922/2010-CMN, avaliando e analisando produtos e 
instituições financeiras, seus gestores, administradores, custodiantes e outros agentes 
envolvidos, sempre observando a possibilidade do cumprimento da meta atuarial em 
relação às variações do mercado. Em seguida apresentou em formato de planilha a 
Carteira de Investimentos da AMPREV - Por Plano e Produto, demonstrando a 
posição em cada produto, sua taxa de administração e rentabilidades em cada plano, 
sendo 57 produtos no Plano Financeiro e 35 no Plano Previdenciário, na data de 
30/11/2020, em comparação com a meta atuarial. Total da disponibilidade dos 
recursos aplicados no Plano Financeiro é de R$ 3.624.852.094,77, já no Plano 
Previdenciário o valor é de R$ 1.268.534.650,13. O Coordenador do CIAP esclareceu 
que as movimentações das Carteiras de Investimentos apresentadas foram extraídas 
do Demonstrativo de Consolidação dos Ativos que demonstram as operações 
registradas no extrato de cada produto de investimento em que houve movimento. Os 
extratos estão disponíveis para consulta na Divisão de Controle Atuarial e Mercado - 
DICAM/DIFAT e estão lançados e compõem o balancete contábil mensal que é 
encaminhado ao Conselho Fiscal de Previdência - COFISPREV e ao Tribunal de 
Contas do Estado TCE/AP. Carteira Administrada de TPF de Gestão do Banco do 
Brasil S.A. Saldo mês anterior R$ 1.363.659.416,96; Compra T.P.F / Operação 
Compromissada R$ 239.221.184,44; Venda T.P.F / Cupom / Operação 
Compromissada R$ 239.352.508,31; Rendimento (+/-) R$ 23.051.077,43; Saldo R$ 
1.386.579.170,52. As movimentações são praticadas pela gestora BBDTVM do Banco 
do Brasil, a mesma possui gestão ativa no contrato de administração de carteira 
composta de títulos públicos federais, em virtude do conhecimento e estrutura para 
compra e venda dos títulos, considerando a marcação a mercado exigida pela 
legislação nesse tipo de produto, movimentando: R$ 239.221.184,44 em compra de 
Operação Compromissada -1 dia em TPF; R$ 230.643.546,79 em venda de Operação 
Compromissada - 1 dia em TPF; R$ 8.708.961,52 em venda de TPF papel NTN-B. O 
valor de venda de TPF papel NTN-B de R$ 8.708.961,52 não é referente a venda de 
títulos e sim ao pagamento (crédito) de juros semestrais desse papel, conforme 
registrado no Demonstrativo de Caixa. As movimentações são efetuadas através da 
conta 6813-6 - AMPREV CART ADMIN e estão registradas no Demonstrativo de Caixa 
da Carteira Administrada. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI 
LP PERFIL FIC FI: Saldo mês anterior R$ 39.939.618,48; Aplicado R$ 6.523.199,20; 
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Resgate R$ 15.846.215,00; Rendimento (+/-) R$ 61.373,63 e Saldo R$ 30.677.976,31. 
As movimentações no fundo estão ligadas diretamente a arrecadação previdenciária e 
não previdenciária (entrada) e ao pagamento da despesa administrativa e 
previdenciária (saída) do Plano Financeiro, sendo o fundo de aplicação imediata, para 
posterior deliberação do CIAP ou determinações da Diretoria Executiva de resgates 
para pagamento das despesas, conforme determinado na Política de Investimentos. 
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC FI: Saldo mês anterior R$ 
3.235.000,10; Aplicado R$ 17.523.709,56; Resgate R$ 18.617.950,92; Rendimento 
(+/-) R$ 1.794,15 e saldo R$ 2.142.552,89. As movimentações no fundo estão ligadas 
diretamente a arrecadação previdenciária e não previdenciária (entrada) e ao 
pagamento da despesa administrativa e previdenciária (saída) do Plano Financeiro, 
sendo um fundo de aplicação automática, evitando que o recurso fique parado em 
conta corrente, para posterior migração para o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA 
FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI ou determinações da Diretoria Executiva 
de resgates para pagamento das despesas, conforme determinado na Política de 
Investimentos. Movimentações do Plano Previdenciário. CARTEIRA ADMINISTRADA 
DE TPF - GESTÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: Saldo mês anterior R$ 
551.198.534,18; Compra T.P.F. R$ 227.403.698,51; Venda T.P.F. / CUPOM R$ 
264.204.476,49; Rendimento (+/-) R$ 7.783.032,03 e Saldo R$ 522.180.788,23. As 
movimentações são praticadas pela gestão da Caixa Econômica Federal, a mesma 
possui gestão ativa dentro carteira em virtude do conhecimento e estrutura para 
compra e venda de títulos públicos federais, considerando a marcação a mercado 
exigida pela legislação nesse tipo de produto, movimentando: R$ 47.581.123,12 em 
compra com revenda de Operação Compromissada; R$ 47.584.649,27 em revenda de 
renda fixa de Operação Compromissada; R$ 36.251.002,10 em compra de TPF NTN-
B - 20220815; R$ 126.305.477,18 em compra de TPF NTN-B - 20230515; - R$ 
418.192,65 em venda de TPF NTN-B - 20230515; R$ 78.630.721,86 em venda de TPF 
NTN-B - 20240815; R$ 17.266.096,11 em compra de TPF NTN-B – 20250515; R$ 
1.582.361,33 em venda de TPF NTN-B - 20250515; R$ 68.768.255,93 em venda de 
TPF NTN-B - 20260815; - R$ 67.220.295,45 em venda de TPF NTN-B – 20280815. 
Das movimentações de “VENDA TPF/Cupom/Op.Compromissada.” (saídas), R$ 
2.000.553,98 não é referente a venda de títulos e sim ao pagamento de cupons 
(crédito) de juros semestrais de papel NTN-B, conforme registrado no Demonstrativo 
de Caixa. O valor de R$ 2.000.553,98 referente ao créditos de cupons foram aplicados 
no fundo FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP. 
Das movimentações de “COMPRA T.P.F.” (entradas), R$ 2.405.599,42 são oriundos 
de resgate no fundo FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP 
para compra de TPF Papel NTN-B 20220815. Das movimentações de “VENDA 
TPF/Cupom/Op.Compromissada.” (saídas) NTN-B, R$ 40.940.144,56 foram aplicados 
no fundo FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP. Para 
comprovação das movimentações anexamos o extrato da carteira, o demonstrativo de 
caixa da carteira, o extrato do fundo FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA 
REFERENCIADO IMA-B LP e da conta corrente no 0877-7, ag. 0658, de titularidade 
da AMPREV na Caixa Econômica Federal. FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA 
FIXA REFERENCIADO IMA-B LP: Saldo mês anterior R$ 143.350.780,95; Aplicado 
R$ 42.940.698,54; Resgate R$ 2.405.599,42; Rendimento (+/-) R$ 3.255.355,51 e 
Saldo R$ 187.141.235,58. O valor aplicado de R$ 42.940.698,54 é oriundo das 
movimentações da Carteira Administrada de TPF de gestão da Caixa Econômica, 
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conforme explanado anteriormente na movimentação da Carteira. O valor de R$ 
2.405.599,42 foi executado pela gestão da Carteira Administrada de TPF da Caixa 
Econômica para compra de TPF. FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO 
PRAZO. Saldo mês anterior R$ 43.488.285,13; Aplicado R$ zero; Resgate R$ 
3.780.796,07; Rendimento (+/-) R$ 61.646,84 e Saldo R$ 39.769.135,90. Do valor 
resgatado, R$ 3.734.321,14 foi executado pela gestão da Carteira Administrada de 
TPF da Caixa Econômica para compra de TPF NTN-B 20220815 e R$ 46.474,93 para 
o pagamento de taxa de administração, também executado pela gestão da Carteira de 
TPF. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI - 
Saldo mês anterior R$ 67.518.065,98; Aplicado R$ 5.126.616,57; Resgate R$ 
853.064,00; Rendimento (+/-) R$ 110.258,47 e Saldo R$ 71.901.877,02. As 
movimentações no fundo estão ligadas diretamente a arrecadação previdenciária e 
não previdenciária (entrada) e ao pagamento da despesa administrativa e 
previdenciária (saída) do Plano Previdenciário, sendo o fundo de aplicação imediata, 
para posterior deliberação do CIAP ou determinações da Diretoria Executiva de 
resgates para pagamento das despesas, conforme determinado na Política de 
Investimentos. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC FI - Saldo mês 
anterior R$ 1.729.148,97; Aplicado R$ 5.657.926,24; Resgate R$ 5.772.979,68; 
Rendimento (+/-) R$ 826,86 e Saldo R$ 1.614.922,39. As movimentações no fundo 
estão ligadas diretamente a arrecadação previdenciária e não previdenciária (entrada) 
e ao pagamento da despesa administrativa e previdenciária (saída) do Plano 
Previdenciário, sendo um fundo de aplicação automática, evitando que o  recurso fique 
parado em conta  corrente,  para  posterior  migração  para  o  fundo  BB  
PREVIDENCIÁRIO  RENDA  FIXAREFERENCIADO  DI  LP  PERFIL  FIC  FI  ou  
determinações  da  Diretoria  Executiva  de  resgates  para pagamento das despesas, 
conforme determinado na Política de Investimentos. A distribuição do patrimônio dos 
recursos dos segurados, por segmento de investimento e mercado, dos planos 
Financeiro e Previdenciário, e saldos em contas correntes, no mês de novembro/2020, 
na posição de 30/11/2020, foi demonstrado através de planilha sendo: Plano 
Financeiro subtotal somente de recursos aplicados no valor de R$ 3.624.852.094,77, 
saldo em contas correntes de R$ 33.139,63, totalizando R$ 3.624.885.234,40 (100%). 
Plano Previdenciário subtotal somente de recursos aplicados no valor de R$ 
1.268.534.650,13, saldo em contas correntes de R$ 1.450,87, totalizando R$ 
1.268.536.101,00 (100%). Disponibilidade Total - Consolidação dos Planos - PP + PF: 
Subtotal somente recursos aplicados R$ 4.893.386.744,90, saldo em contas correntes 
R$ 34.590,50, totalizando R$ 4.893.421.335,40 (100%). Foi demonstrado através de 
planilha o resumo da disponibilidade dos recursos por Instituição Financeira, produtos 
de investimentos e saldo de contas correntes, totalizando (PF/PP) R$ 
4.893.421.335,40. Foi apresentado também o demonstrativo da evolução patrimonial 
no ano, posição novembro/20 no total consolidado de R$ 4.893.421.335,40, o 
rendimento total da carteira no mês foi de R$ 154.470.959,18, sendo R$ 
116.988.615,37 do Plano Financeiro de R$ 37.482.343,81 do Plano Previdenciário. O 
rendimento total da carteira no mês foi positiva em (-) R$ 154.470.959,18, sendo R$ 
116.988.615,37 do Plano Financeiro e R$ 37.482.343,81 do Plano Previdenciário. A 
rentabilidade da carteira consolidada (PF + PP) no mês de novembro foi positiva em 
3,26% e no acumulado do ano de 2020 ficou positiva em 0,45%, contra uma meta 
atuarial de INPC + 6% a.a., no mês positiva em 1,44% e no ano positiva em 9,61%, 
constatando-se que a meta foi atingida no mês e no acumulado do ano ainda não. No 
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mês a rentabilidade do Plano Financeiro foi positiva em 3,34% e no acumulado do ano 
positiva em 0,29%, do Plano Previdenciário no mês foi positiva em 3,04% e no ano 
positiva em 0,93%. Todos os produtos das carteiras dos Planos Financeiro e 
Previdenciário estão enquadrados em ativos permitidos pela Resolução 3.922/2010-
CMN, com vinculação à Nota Técnica SEI Nº 12/2017-CGACI/SRPPS/SPREV/MF e 
Política de Investimentos da AMPREV. Em relação aos limites do artigo 14 da 
Resolução 3.922/2010-CMN: Os recursos aplicados nos fundos FIC FIP KINEA 
PRIVATE EQUITY II e TERRAS BRASIL - FIP MULTIESTRATÉGIA, na data de 
30/11/2020, estavam acima do limite de 5,00% em relação ao patrimônio líquido do 
fundo, em 14,11% e 15,53% respectivamente, sendo que não necessitam ser 
enquadrados em virtude do § 1º do Art. 21 da Resolução 3922/2010-CMN, visto que 
não foram provocados pela gestão da AMPREV, e sim por alteração na legislação, 
neste caso a Resolução 4604/2017-CMN. O recurso aplicado no fundo KINEA 
PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATEGIA, na data 
de 30/11/2020, estava acima do limite de 5,00% em relação ao patrimônio líquido do 
fundo, em 18,81%, sendo que não necessita ser enquadrado em virtude deste fundo 
ser um veículo feeder destinado ao público institucional que está vinculado, por 
regulamento, a aplicar a totalidade de seus recursos no fundo ‘Kinea Private Equity 
Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia’ (‘FIP Master’), inscrito 
no CNPJ/MF nº 27.782.802/0001-57, ou seja, em relação ao ativo final investido, nos 
termos dos artigos 10 e 12 da Resolução CMN 3.922, bem como conforme resposta 
ao item 30 da Nota Técnica SEI nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, a aplicação 
do mesmo é compatível com as condições e limites previstos na Resolução e na 
política de investimentos, estando aderente ao limite de concentração de 5% do FIP 
Master, nos termos do artigo 14, §2º, da Resolução CMN 3.922/2010-CMN. O 
Coordenador do CIAP, esclareceu que a alocação por estratégia identifica, em cada 
plano, em quais características estão concentradas as aplicações, auxiliando na 
avaliação de performance e decisão entre os diversos produtos da carteira e do 
mercado, bem como em comparação com os principais índices de renda fixa e renda 
variável do mercado brasileiro de capitais. Apresentou também, um resumo das 
deliberações do Comitê de Investimentos da AMPREV nas Reuniões realizadas no 
mês de novembro/20. As aplicações da carteira são comparadas e avaliadas com os 
diversos indicadores de referência do mercado de renda fixa e variável, nesse sentido, 
demonstramos a posição dos principais índices que são benchmarks dos produtos de 
investimentos, com a rentabilidade no mês, no ano e em 12 meses. Ressaltou ainda 
que, as informações do cenário econômico do mês foram extraídas do Boletim RPPS 
– Novembro de 2020, elaborado pela Gerência Nacional de Investidores Corporativos - 
GEICO, da Caixa Econômica Federal. O relatório está disponível digitalmente na 
DICAM/DIFAT. Por fim, informou que no mês de novembro o patrimônio dos recursos 
aplicados evoluiu positivamente em 3,12%, de R$ 4.745.379.805,22 em outubro para 
R$ 4.893.421.335,40 em novembro. O montante patrimonial no ano, até 
novembro/2020, em comparação com o montante de dezembro/2019, de R$ 
4.756.271.799,92, aumentou em R$ 137.149.535,48, representando 2,88% no ano. 
Até julho/2020 a carteira de investimentos da AMPREV havia se recuperado da crise 
econômica causada pela pandemia de COVID-19, voltando a acumular rentabilidade 
positiva, porém, considerando os resultados negativos do mercado de agosto a 
outubro, a carteira estava com rentabilidade negativa no ano de -2,72%. Em 
novembro, considerando os ótimos resultados da renda fixa e renda variável, a carteira 
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voltou a acumular rentabilidade positiva no ano de 0,45%, porém distante da meta 
atuarial positiva de 9,61% (INPC + 6% a.a.) no período, registrando uma das teorias 
de mercado do efeito de pós-recuperação da COVID-19, conhecida por recuperação 
em “W”, porém de uma forma leve, o que é observado quando olhamos o Gráfico de 
Rentabilidades da Carteira e da Meta Atuarial. Essa rentabilidade positiva de 
recuperação em “W” também é observada nos principais índices de referência da 
renda fixa e da renda variável, o que explica a performance da carteira. As 
informações financeiras utilizadas foram obtidas diretamente do Demonstrativo de 
Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados 
do RPPS do Estado do Amapá de novembro/2020, o qual deve acompanhar este 
relatório, e dos extratos das aplicações enviados pelas instituições financeiras 
gestoras dos recursos, disponíveis na DICAM/DIFAT. O relatório apresentado foi 
elaborado pela DICAM, e tem como objetivo demonstrar o posicionamento da carteira 
de investimentos dos segurados do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, conforme 
atividade de controle e monitoramento de sua competência, bem como as atividades 
da Diretoria e do Comitê. Após apresentação, o Presidente Rubens concedeu a 
palavra aos Conselheiros para que eles pudessem tirar suas dúvidas, ocasião em que 
o Coordenador do CIAP, prestou todos os esclarecimentos sanando todas as dúvidas 
apresentadas. Ato contínuo, o Presidente informou que os valores apresentados irão 
ser mensalmente atualizados e disponibilizados a todos os Conselheiros. ITEM - 10 - 
COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: Em razão de problemas técnicos ocorrido com o 
registro da reunião em vídeo e áudio, não foi possível registrar a fala do Presidente 
Rubens Belnimeque. ITEM - 11 - COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Em razão 
de problemas técnicos ocorrido com o registro da reunião em vídeo e áudio, não foi 
possível registrar as falas dos Conselheiros inscritos.  ITEM - 12 - O QUE OCORRER. 
Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a reunião às dezessete 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 e um de dezembro de 
dois mil e vinte. 
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