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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA 1 

DO ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2020 – BIÊNIO DE 2019-2021. 2 

 3 

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, na sala virtual 4 
google.meet, às quinze horas e dez minutos, teve início a quinta Reunião Ordinária do 5 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, por videoconferência, 6 
presidida pelo Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que cumprimentou os 7 
Conselheiros e justificou a ausência da secretaria em substituição, Luana Braga e que 8 
contou com o apoio do assessor André Pires Bitencourt na condução da referida 9 
reunião. Em seguida, apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: número 10 
cinco de dois mil e vinte, o qual convoca os membros do Conselho Estadual de 11 
Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente Administrativo, 12 
Procurador Jurídico, Ouvidora e Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-se 13 
presentes na referida Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO DE QUORUM: 14 
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, presente, CARLOS LUIZ PEREIRA 15 
MARQUES, presente; MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV DE 16 
QUEIROZ, presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, presente; HORÁCIO LUÍS 17 
BEZERRA COUTINHO, presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, 18 
presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; HELIELSON DO AMARAL 19 
MACHADO, presente; MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; JOSÉ 20 
CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, 21 
presente; PAULO DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA SILVA, 22 
presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: não houve apresentação de 23 
justificativas. ITEM - 4 –VOTAÇÃO– Processo nº 2019.61.1002694PA- Análise do 24 
Balancete Contábil AMPREV, referente ao mês de setembro de 2019- Relatoria da 25 
Conselheira Carla Chagas concedida a palavra, a conselheira Carla Chagas iniciou a 26 
leitura de seu relatório que se trata dos autos tratam os autos do Balancete de 27 
Verificação da Amapá Previdência, referente ao mês de setembro de 2019. O 28 
processo em epígrafe foi apreciado pelo Conselho Fiscal – COFISPREV na 11ª 29 
Reunião Ordinária do ano de 2019, realizada no dia 22 de novembro de 2019, tendo 30 
sido aprovado com ressalvas. Após, por despacho da Presidente do Conselho Fiscal 31 
(fl.33), foi encaminhado ao CEP para apreciação e votação. Na 12ª Reunião Ordinária 32 
do Conselho Estadual de Previdência, ocorrida no dia 10 de dezembro de 2019, após 33 
sorteio, a Conselheira Carla foi designada para relatar a matéria, tendo recebido o 34 
processo no mesmo dia. Segundo a sua leitura, os documentos, acompanhados do 35 
Relatório Contábil do COFISPREV (fls. 08 a 31) foram encaminhados em mídia digital 36 
(CD), contendo as seguintes peças, todas referentes ao mês de setembro de 2019: a) 37 
Extratos de contas bancárias e aplicações financeiras; b) Balancete Financeiro 38 
Liquidado; c) Balancete de Verificação; d) Comparativo da Receita Orçada com a 39 
Arrecadada; e) Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; f) Notas 40 
Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30 de setembro de 2019; g) Conciliações 41 
Bancárias. Em sua análise preliminar dos autos, constatou-se que o COFISPREV fez 42 
algumas recomendações à AMPREV, buscando a implementação de melhorias nos 43 
controles contábeis. Diante disso, foi realizada diligência junto à Diretoria Financeira e 44 
Atuarial – 2 DIFAT visando buscar informações sobre quais recomendações do 45 
Conselho Fiscal tinham sido efetivamente implementadas até o final do exercício de 46 
2019 (fls. 38 a 39). Em cumprimento à diligência, o Diretor da DIFAT, senhor Diego da 47 
Silva Campos, expediu memorando circular aos seguintes setores da AMPREV: Divisão 48 
de Contabilidade DICON, Divisão de Controle Atuarial e de Mercado-DICAM, Comitê de 49 
Investimentos CIAP, Diretoria de Benefícios-DIBEF e Gerência Administrativa-GEAD. 50 
Apresentaram respostas aos questionamentos feitos através da diligência apenas o 51 
Diretor Financeiro e Atuarial, o Chefe da Divisão de Contabilidade-DICON e o 52 
Chefe da Divisão de Controle Atuarial e Mercado – DICAM. Sobre o seu relatório, a 53 
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conselheira relatora Carla explanou no item 2.1- DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO: 54 
do mês de setembro de 2019 da Amapá Previdência demonstra as contas do Ativo, que 55 
retratam a situação dos bens e direitos da entidade, do Passivo, que compreendem as 56 
obrigações assumidas com terceiros e as Variações Patrimoniais, que representam as 57 
transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade, afetando 58 
ou não o seu resultado, podendo ser quantitativas e qualitativas. As variações 59 
quantitativas decorrem de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio 60 
líquido. Já as variações qualitativas alteram a composição dos elementos 61 
patrimoniais, sem afetar o patrimônio líquido. Segundo a peça contábil DAS CONTAS 62 
DO ATIVO as contas que formam o Ativo da AMPREV em 30 de setembro de 2019, 63 
estavam assim posicionadas no quadro apresentado em seu relatório, que realizou 64 
leitura do seu saldo final de cada tipo de ativo: ATIVO CIRCULANTE 5.393.741.386,86; 65 
ATIVO NÃO CIRCULANTE: 1.891.788,184,44 que totalizam 7.285.529.571,30 (sete 66 
bilhões, duzentos e oitenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e nove mil, 67 
quinhentos e setenta e um reais e trinta centavos). Relativamente às contas do 68 
Grupo ATIVO CIRCULANTE, o Relatório do Conselho Fiscal faz uma recomendação 69 
relacionada ao saldo contábil da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, no valor de R$ 70 
125.374,32, referente a valores conciliadospendentes de regularização. Em resposta à 71 
diligência, o Chefe da Divisão de Contabilidade da AMPREV informou (fl. 42 dos autos) 72 
que no encerramento do Balanço de 2019, os valores pendentes em conciliação foram 73 
transferidos para contas específicas denominadas: Valores de Débitos não 74 
Identificados pela Tesouraria e Valores de Créditos não Identificados. A conta 75 
Demais Créditos Previdenciários e Valores a Curto Prazo compreende os direitos a 76 
receber de curto prazo decorrentes das contribuições previdenciárias (correntes e 77 
parceladas) dos planos previdenciário e financeiro (segurados e patronal), 78 
contabilizadas pelo regime de competência, cujo montante acumulado até 30 de 79 
setembro de 2019 totalizou R$ 827.405.289,52, conforme se demonstrou no quadro 80 
apresentado. Do total de contribuições correntes devidas até o mês de setembro de 81 
2019 dos planos previdenciário e financeiro (R$ 682.742.077,23), o Poder Executivo é 82 
responsável por 98,47%, conforme quadro demonstrado em seu relatório. Do total dos 83 
parcelamentos/reparcelamentos devidos até o mês de setembro de 2019 dos planos 84 
previdenciário e financeiro (R$ 144.663.212,28), o Poder Executivo é 85 
responsável por 98,71%. Ainda segundo a leitura da relatora Carla Chagas, 86 
relativamente a ausência de pagamentos das contribuições previdenciárias e 87 
parcelamentos devidos pelo Poder Executivo no exercício, o Relatório do COFISPREV 88 
reitera a recomendação da necessidade de adoção de providências imediatas para 89 
receber os créditos previdenciários pendentes. Em resposta à Diligência realizada, o 90 
Diretor Financeiro e Atuarial informou que mensalmente são efetuadas as cobranças ao 91 
Poder Executivo através da expedição de ofícios (demonstrados na fl. 40 dos autos), 92 
encaminhando cópias de ofícios expedidos em fevereiro de 2020. A conta 93 
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo demonstra os investimentos 94 
no mercado financeiro da entidade, realizados em consonância com a Resolução nº 95 
3922/2010 – CMN e suas alterações, e com a Política de Investimentos da AMPREV 96 
para o exercício de 2019, aprovada pelo Conselho Estadual de Previdência, totalizando, 97 
até setembro de 2019, R$ 4.565.963.657,16, distribuídos conforme o quadro 98 
apresentado. Segundo o Relatório do COFISPREV, a conta Estoques, no valor de R$ 99 
245.208,22, não pôde ter seu saldo confirmado devido à ausência de informações sobre 100 
o Inventário do Ativo de Estoques e suas Flutuações. Na diligência feita junto a 101 
AMPREV, foram solicitadas informações sobre a elaboração do referido inventário até o 102 
final do exercício de 2019, porém, nenhuma resposta foi dada pelo setor responsável 103 
(Gerência Administrativa/GEAD). O Relatório do COFISPREV também recomendou que 104 
a  AMPREV adotasse providência administrativa (devolução ou compensação) para  105 
zerar o saldo da conta Variações Patrimoniais Pagas Antecipadamente, no valor de 106 
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R$ 1.857,65, vez que é referente a pagamento de benefício em duplicidade ocorrido no 107 
mês de dezembro de 2017 e que continua pendente de regularização até setembro de 108 
2019. Este item também não foi respondido pelo setor responsável (DIBEF) quando da 109 
diligência realizada. Com relação ao Grupo ATIVO NÃO CIRCULANTE, o destaque é 110 
para a conta Créditos a Longo Prazo, no valor de R$ 1.864.939.919,18, referente aos 111 
parcelamentos/reparcelamentos de longo prazo de dívidas previdenciárias (segurado e 112 
patronal) dos planos financeiro e previdenciário e não previdenciárias, assim distribuído: 113 
PODER EXECUTIVO (CIVIL E MILITAR) 98,40%, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,93% 114 
E TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,67%. Vale ressaltar que o Poder Executivo também é o 115 
maior devedor, sendo responsável por 98,40% das dívidas parceladas de longo prazo. 116 
Neste grupo, observa-se também que não houve alteração no valor registrado nas 117 
contas do Imobilizado (R$ 26.848.265,26), sendo mantidos os mesmos valores 118 
registrados em agosto de 2019. Para as contas deste grupo (Bens Móveis, Bens 119 
Imóveis e Depreciação), o Relatório do COFISPREV reitera que a ausência de 120 
informações sobre a composição e critérios de mensuração compromete qualquer 121 
manifestação técnica a respeito dos saldos informados. Segundo a relatora Carla 122 
Chagas, em relação a este fato, consta das Notas Explicativas informação de que a 123 
Divisão de Material, Patrimônio, Compras, Contratos e Convênios – DMPCCC/AMPREV 124 
ainda não havia finalizado o levantamento e atualização dos bens patrimoniais 125 
pertencentes à AMPREV para ajustes na contabilidade, o qual começou a ser elaborado 126 
em 2018. Ademais, a Chefia da Gerência Administrativa-GEAD não atendeu à 127 
diligência, deixando de prestar qualquer esclarecimento sobre a conclusão ou não do 128 
levantamento até o final do exercício de 2019. Sobre o item DAS CONTAS DO 129 
PASSIVO:  as contas que compõem o PASSIVO da entidade em 30 de setembro de 130 
2019 estavam assim posicionadas: TOTAL PASSIVO: 1.184.357.586,40 E TOTAL DO 131 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.101.171.984,90. As contas do Grupo PASSIVO 132 
CIRCULANTE, que totalizam R$ 6.308.325,88 representam as obrigações de curto 133 
prazo, como pagamento de pessoal, benefícios previdenciários, encargos sociais, 134 
fornecedores, obrigações fiscais e outros valores consignados. No Grupo PASSIVO 135 
NÃO CIRCULANTE a conta Provisão Matemática Previdenciária a Longo Prazo, no 136 
valor de R$ 1.178.049.260,52 representa o resultado do cálculo atuarial 2018, ano base 137 
2017. Em relação a esta conta, o Relatório do COFISPREV recomenda que seja feita 138 
uma revisão/atualização dos critérios de mensuração das provisões matemáticas 139 
previdenciárias, eis que a que se encontra contabilizada em 2019 tem como base 140 
cadastral os dados coletados em 2017, caracterizando clara defasagem na informação. 141 
Em resposta à Diligência realizada, o Chefe da DIFAT informou que a avaliação atuarial 142 
de 2019, ano base 2018, ainda se encontra em processo de conclusão, visto que os 143 
dados cadastrais e financeiros foram recentemente atualizados no sistema 144 
previdenciário da AMPREV. O Patrimônio Líquido apurado no Balancete de 145 
Verificação, decorrente da diferença positiva entre o total do Ativo e o total do Passivo, 146 
ficou posicionado em 30/09/2019 em R$ 6.101.171.984,90 (seis bilhões, cento e um 147 
milhões, cento e setenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa 148 
centavos). A relatora Carla ressaltou que o aumento observado no Patrimônio Líquido 149 
em setembro de 2019, em relação a agosto de 2019 (R$ 120.196.013,13), decorreu, em 150 
sua maior parte, dos rendimentos provenientes de aplicações financeiras. No Item DAS 151 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DA RECEITA ARRECADAD: A 152 
receita efetivamente arrecadada no período de janeiro a setembro de 2019 (R$ 153 
856.139.133,36), superou a previsão até este mês, em decorrência da expressiva 154 
arrecadação da Receita Patrimonial, que registra os rendimentos obtidos através das 155 
aplicações realizadas no mercado financeiro com os recursos dos Planos Financeiro e 156 
Previdenciário nos seguimentos de Renda Fixa e Renda Variável, conforme se 157 
demonstra: RECEITA PREVISTA era de 812.996.385,00 e a RECEITA ARRECADADA 158 
foi de 856.139.133,36. Ainda segundo sua explanação, a conselheira Carla apresentou 159 
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que a conta Contribuições Previdenciárias, que registra a receita proveniente das 160 
contribuições previdenciárias dos servidores ativos e inativos (civil e militar) e 161 
pensionistas (civil e militar) dos Planos Financeiro e Previdenciário, atingiram até o mês 162 
de setembro apenas 54,34% do valor previsto, em decorrência do não repasse à 163 
AMPREV das contribuições retidas, principalmente pelo Poder Executivo. Já a conta 164 
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias, onde são registradas as contribuições 165 
patronais (civil e militar), bem como os parcelamentos recebidos durante o exercício, 166 
alcançou até setembro de 2019 apenas 36,19% do previsto, devido principalmente ao 167 
não pagamento dos parcelamentos devidos pelo Poderes Executivo e Legislativo até o 168 
mês de setembro de 2019. De acordo com as Notas Explicativas, a despesa da Amapá 169 
Previdência até o mês de setembro de 2019 ficou assim posicionada: DESPESA 170 
ORÇADA era de 813.431.385,00 e a DESPESA REALIZADA foi de 192.555.949,91. As 171 
despesas administrativas, no valor de R$ 11.878.950,06, foram realizadas dentro dos 172 
limites autorizados no orçamento. Segundo a conselheira Carla Chagas, de modo 173 
geral, chama atenção a realização de Despesas de Exercícios Anteriores acima do valor 174 
autorizado, tanto no Plano Financeiro quanto no Previdenciário, porém, tais valores 175 
poderão se ajustar até o final do exercício, já que o montante registrado como orçado é 176 
proporcional a 9 (nove) meses e não representa o valor integral orçado para o exercício.  177 
DO PARECER E VOTO: Segundo a relatora, Do exame realizado no Balancete de 178 
Verificação da Amapá Previdência, observou-se que as fragilidades apontadas pelo 179 
Conselho Fiscal nos relatórios referentes aos balancetes anteriores (até agosto/2019) 180 
continuavam presentes no mês em referência, quais sejam: a) ausência de providências 181 
efetivas para receber os créditos previdenciários pendentes de pagamento, posto que 182 
são encaminhados apenas ofícios informando o valor a ser pago; b) ausência de 183 
informação sobre a elaboração do Inventário do Ativo de Estoques e suas 184 
Flutuações, com vistas a confirmar o valor registrado na conta Estoques (R$ 185 
245.208,22);c) ausência de informação sobre a providência administrativa adotada pela 186 
AMPREV(devolução ou compensação) para zerar o saldo da conta Variações 187 
Patrimoniais Pagas  Antecipadamente, no valor de R$ 1.857,65, referente a 188 
pagamento realizado em duplicidade em 2017; d) ausência de informação sobre a 189 
conclusão do inventário de bens móveis e imóveis, com vistas a atualizar o valor 190 
registrado nas contas do grupo Imobilizado (R$ 26.848.265,26); e) ausência da 191 
conclusão da avaliação atuarial, ano base 2018, com vistas a atualizar o valor registrado 192 
na conta Provisão Matemática Previdenciária a Longo Prazo. Ante o exposto, 193 
ressalvando as falhas decorrentes das ausências de informações elencadas 194 
acima, bem como considerando a possibilidade de serem corrigidas até o final do 195 
exercício de 2019, a conselheira Carla manifestou-se pela aprovação do Balancete de 196 
Verificação da Amapá Previdência, referente ao mês de setembro de 2019, posto que 197 
elaborado em conformidade com as normais legais e práticas contábeis, em especial as 198 
Leis nº 4.320/64; 9.717/98, 915/05 e a Portaria nº 916/2003. Dada a abertura das 199 
manifestações pelo Presidente Rubens Souza, o conselheiro Micherlon Mendonça 200 
reforçou quanto as reiteradas ressalvas apontadas pelo Conselho Fiscal e demonstrou 201 
sua preocupação quanto ao atual cenário e que além das recomendações do  202 
COFISPREV e a relatoria da conselheira Carla Chagas, sejam providenciadas as 203 
tomadas de decisões para cobranças de repasse mais enérgicas, na garantia dos 204 
segurados, e não deixar “passar em branco”, mesmo porque os conselheiros são 205 
solidários com essa responsabilidade. Com a palavra concedida, o conselheiro Mauro 206 
Parente apontou sobre a sugestão de correção no prazo estipulado no relatório 207 
apresentado pela conselheira, onde se lê 2019, leia-se 2020, haja vista que o exercício 208 
citado já foi encerrado. Sobre o item A, o conselheiro Mauro sugeriu que de acordo 209 
com a legislação vigente, o conselho é obrigado a comunicar ao Ministério Público, a 210 
inadimplência por parte dos repasses não efetuados (ordinários e parcelamentos) e 211 
tendo em vista a forma preventiva de retirar a responsabilidade ativa por uma possível 212 
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omissão pelo colegiado. Reforçou ainda sobre a necessidade do destaque referente aos 213 
valores atualizados da Dívida, ressalva já apontada nos relatórios anteriores. O 214 
Conselheiro Mário Gurtyev se manifestou cumprimentando pelo trabalho realizado pela 215 
relatora e reforçou quanto as providências a serem tomadas pelos não repasses pois 216 
configuram crime, sob a pena de comprometer o saldo para pagar as aposentadorias 217 
futuras. A Conselheira Carla manifestou-se quanto ao não atendimento da sugestão do 218 
conselheiro Mauro, sobre o prazo estipulado da ressalva que não pode passar para o 219 
exercício de 2020, considerando que a análise é parcial, sobre a referência dos dados 220 
contábeis registrados até setembro de 2019, sendo que não analisaram ainda o balanço 221 
anual. Porém quando for analisado o geral, se as falhas persistirem e comprometerem a 222 
fidedignidade das informações contábeis, há como tomar medidas mais enérgicas.   223 
DELIBERAÇÃO: Os conselheiros presentes na reunião aprovaram por unanimidade,o 224 
relatório apresentado pela conselheira Carla Chagas, com as ressalvas apresentadas 225 
pelos conselheiros consignadas em ata. ITEM - 5 – APRESENTAÇÃO- Informações 226 
atualizadas concernentes aos repasses e parcelamento da dívida previdenciária 227 
(Poder Executivo, Poder Judiciário, Pode Legislativo, Ministério Público e Tribunal 228 
de Contas- Diretor Financeiro e Atuarial Diego da Silva Campos. Que 229 
simplificadamente iniciou a explanação apresentando a planilha com quadro 230 
comparativo da receita e arrecadação total por poder. No quadro Comparativo da 231 
Receita e Arrecadação do PODER EXECUTIVO, foram arrecadados vinte e cinco 232 
milhões, faltando arrecadar 73.672.859,39 (equivalente a 75%), referente aos meses de 233 
janeiro a março. Sobre os parcelamentos, o total das parcelas em atraso até a data de 234 
30/04/2020 é de 109.137.632,39. No resumo geral, o Diretor Diego apresentou no 235 
quadro demonstrativo o valor devido total de R$1.039.738.342,60. Segundo ele, estará 236 
construindo uma nova roupagem nas planilhas, melhorando o layout e apresentando 237 
para avaliação do colegiado, como pode ser observado no rodapé os destaques quanto 238 
as atualizações de juros, fazendo referência as competências. O presidente Rubens 239 
reforçou a necessidade de da nova roupagem nos demonstrativos apresentados pela 240 
Diretoria Financeira para que sejam enviados aos órgãos de controle, com uma 241 
linguagem mais compreensível. O conselheiro Mário Gurtyev se pronunciou quanto as 242 
próximas atitudes a serem tomadas de notificar o Ministério Público Federal quanto aos 243 
valores devidos, pois o problema é tão antigo que há crime prescrito para governadores 244 
anteriores. O conselheiro Mauro Parente indagou sobre oficializar ou não ao Ministério 245 
Público Federal e se há necessidade de votação ou deixar apenas registrado em ata. O 246 
conselheiro Micherlon Mendonça reforçou sobre a necessidade de inserir em votação 247 
para que as medidas sejam tomadas medidas o quanto antes. O Presidente Rubens 248 
Souza, explicou que as recomendações já foram acordadas e consignadas em ata da 249 
reunião anterior e que consolidadas com os demonstrativos apresentados pela Diretoria 250 
Financeira já são fundamentos suficientes para oficiar aos órgãos de controle, 251 
reforçando o que já vem ocorrendo através de ofícios respostas ao Ministério público, 252 
além da inclusão da Procuradoria Geral do Estado para envio dos expedientes. O 253 
Conselheiro Paulo Vaz, questionou que a discussão em questão, não está incluída em 254 
pauta e sugere a realização de uma reunião específica para essa deliberação. O 255 
presidente Rubens acatou a sugestão e disse que acha mais prudente a discussão em 256 
uma pauta única para as ações futuras a serem tomadas. O Conselheiro Mário 257 
Gurtyev, acredita não ser necessária a realização de uma extraordinária apenas para 258 
isso, considerando que a 6ª reunião já está bem próxima. O Conselheiro José 259 
Casemiro, não concorda sobre a realização de uma reunião virtual para tal discussão, e 260 
que oficiar apenas, não resolve. Reforça a necessidade da participação corpo a corpo, 261 
incluindo da equipe técnica da AMPREV para apresentação de informações que 262 
subsidie as decisões do colegiado. O conselheiro Edílson Marques acha pertinente a 263 
tomada de decisões de forma célere, que inclusive é cobrado pelas categorias de 264 
segurados a qual representa. O Conselheiro acredita que seja necessário entre outras 265 
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Instituições e Órgãos afetos à Previdência, também oficiar junto ao Ministério Público 266 
Federal e outras providências, incluindo ainda a Secretaria de Previdência. O 267 
conselheiro Edilson questionou se há legalidade na suspensão de repassar os valores 268 
devidos pelo Poder Executivo. O conselheiro Helielson Machado manifesta sua 269 
preocupação sobre a não efetivação das solicitações feitas pelo Conselho e solicitou 270 
emergências quanto a comunicação aos órgãos. A conselheira Carla Chagas acredita 271 
que a melhor solução seja a comunicação oficial aos órgãos de controle, como 272 
deliberação do conselho, considerando que estão com as informações atualizadas até a 273 
competência apresentada pela Diretoria Financeira. O conselheiro Micherlon 274 
Mendonça se manifestou quanto a necessidade da montagem do corpo do processo, 275 
fazendo a discriminação das informações para uma melhor análise por este conselho e 276 
apresentação para deliberação do colegiado. O Conselheiro Mário Gurtyev 277 
acrescentou sobre a divisão das questões: o não repasse dos descontos já realizados 278 
dos servidores e o repasse por parte do Patronal, que são medidas distintas a serem 279 
tomadas. O Presidente Rubens, fez leitura sobre a manifestação do conselheiro 280 
Horácio Coutinho, que apresentou problemas com seu áudio na reunião, discordando 281 
sobre oficiar ao Ministério Público Federal, por se tratar de questão de recursos do 282 
tesouro estadual e não da união. O Conselheiro Mauro Parente reforça a efetivação 283 
da discussão em uma Reunião Extraordinária, por conta da pauta das ordinárias serem 284 
sempre “sufocadas” e por se tratar de um assunto delicado. O Presidente Rubens 285 
solicitou um prazo de 10 dias para finalizar a instrução do processo, discriminando 286 
quanto a valores de dívida corrente e o débito sobre os parcelamentos e demonstrou 287 
sua preocupação sobre a questão, pois preza pelo seu nome também e que qualquer 288 
valor que deixa de entrar no caixa da AMPREV, faz falta.  ITEM - 6 – 289 
APRESENTAÇÃO- Relatório sobre os Demonstrativos de Investimentos referente 290 
a janeiro e fevereiro - Coordenador do Comitê de Investimentos, CARLOS DOS 291 
ANJOS, que iniciou observando a inclusão do relatório do mês de março à explanação. 292 
Em relação ao mês de janeiro, o coordenador Carlos dos Anjos apresentou o quadro 293 
2.1.1 referente às aplicações Por Plano e Segmento de Investimento – janeiro/2020, 294 
tendo o Plano Financeiro o valor aplicado de R$ 3.684.149.403,74, com saldo em conta 295 
corrente de 2.430.735,16. Sobre o Plano Previdenciário, o valor aplicado em janeiro de 296 
2020 foi de R$ 1.195.084.235,10. O total da carteira em aplicações foi de 297 
R$4.881.671.253,11. Os recursos são aplicados no total de 13 instituições financeiras, 298 
tendo o Banco do Brasil, a maior participação com o total de 36,79%. O coordenador 299 
apresentou ainda a rentabilidade por um período de 12 meses, com o total positivo de 300 
0,21%, em março de 2020. No item 2.1.4 – Demonstrativo Consolidado da Evolução 301 
Patrimonial dos Recursos dos Segurados no Exercício de 2020 (aplicações + 302 
saldos contas correntes) o coordenador ressaltou a evolução em 2020 até o mês de 303 
março de 2,74%.  No item Meta Atuarial, o coordenador Carlos informou, do mês de 304 
janeiro de 2020 ficou em 0,68%, definindo a rentabilidade da meta no mês e acumulada 305 
no exercício de2020, conforme quadro apresentado no relatório. O coordenador finaliza 306 
com a apresentação das planilhas sobre os produtos de investimentos separados por 307 
planos e ainda explanação sobre o Mercado com uma avaliação apresentada pelo 308 
Banco do Bradesco com informações sobre Brasil e Mundo. Em suas considerações 309 
finais, o coordenador ressaltou que “No exercício de 2020 o patrimônio dos recursos 310 
aplicados evoluiu positivamente em 2,64%, saindo do montante em dezembro/2019 de 311 
R$ 4.756.271.799,92, para R$ 4.881.671.253,11 em janeiro/2020, um aumento 312 
patrimonial de R$ 125.399.453,19 com rentabilidade positiva acumulada 313 
no ano de 0,55%, contra uma meta atuarial de 0,68% no período. As informações 314 
financeiras utilizadas foram obtidas diretamente do Demonstrativo de 315 
Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do 316 
RPPS do Estado do Amapá de janeiro/2020 e dos extratos das aplicações, enviados 317 
pelas instituições financeiras gestoras dos recursos. O presente relatório foi elaborado 318 
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pela DICAM, e tem como objetivo demonstrar o posicionamento da carteira de 319 
investimentos dos segurados do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, conforme 320 
atividade de controle e monitoramento de sua competência, bem como as atividades da 321 
divisão”. Ao abrir espaço para questionamentos do conselho, o conselheiro Micherlon 322 
Mendonça solicitou que o relatório contemplasse um panorama sobre aplicações e 323 
sobre a projeção do valor que deveria estar sendo aplicado, caso os Entes estivessem 324 
em dia com os repasses. O coordenador Carlos justificou que não há viabilidade de 325 
fazer uma mensuração de rentabilidade no mercado, com projeção do que deveria estar 326 
aplicado, apenas no montante real do que está disponível nas carteiras. Retomando as 327 
explanações sobre o mês de fevereiro, o coordenador apresentou as posições sobre os 328 
planos, apresentando o total geral com uma posição consolidada de aplicações com R$ 329 
4.839.185.250,69 e o total de rendimento líquido com saldo negativo de rendimentos 330 
líquidos de R$ -51.287.276,27. No item sobre Posição e Rentabilidade dos Produtos de 331 
Investimento da Carteira da AMPREV, no quadro apresentado demonstrou a posição e 332 
a rentabilidade dos produtos de investimentos da carteira em cada plano, na data de 333 
28/02/2020, em comparação com a meta atuarial, sendo que suas avaliações devem 334 
ser comparadas com os indicadores de referência do mercado. Após todas as suas 335 
demonstrações gráficas item a item, em suas considerações finais, o coordenador 336 
finalizou ressaltando que de janeiro para fevereiro o patrimônio dos recursos aplicados 337 
reduziu em -0,87%, em virtude da rentabilidade negativa das aplicações no mês, porém 338 
no ano continua positivo em 1,74%. Em comparação com o montante de dezembro de 339 
2019, de R$ 4.756.271.799,92 para o de fevereiro de 2020 de R$ 4.839.185.250,69, há 340 
um aumento patrimonial de R$ 82.913.450,77. A rentabilidade acumulada no ano ficou 341 
negativa em -0,51%, contra uma meta atuarial de 1,34% (INPC + 6% a.a.) no período. 342 
As informações financeiras utilizadas foram obtidas diretamente do Demonstrativo de 343 
Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do 344 
RPPS do Estado do Amapá de fevereiro/2020 e dos extratos das aplicações, enviados 345 
pelas instituições financeiras gestoras dos recursos. Sobre o demonstrativo de 346 
investimentos e posição no mês de Março, o coordenador do Comitê de Investimentos, 347 
resumiu sua apresentação, apresentando os quadros e gráficos item a item e ressaltou 348 
sobre o cenário de mercado, com a pandemia do coronavírus. As informações do 349 
cenário econômico do mês foram extraídas do Boletim RPPS, elaborado pela Gerência 350 
Nacional de Investidores Corporativos – GEICO da Caixa Econômica Federal e de 351 
explanações da equipe de gestão da AZ Quest Investimentos sobre solicitação 352 
específica do CIAP em relação aos seus produtos de investimentos. Conforme 353 
explanado pelo coordenador, a crise causada pela pandemia global do COVID-19 no 354 
mês de março, causou retornos negativos a maioria dos RPPS, inclusive para a carteira 355 
da AMPREV. No mês de março o patrimônio dos recursos aplicados reduziu em -9,43%, 356 
em virtude da rentabilidade negativa das aplicações no mês, no ano reduziu -7,85%. O 357 
montante patrimonial até março/2020, de R$ 4.382.872.197,96, em comparação com o 358 
montante de dezembro/2019, de R$4.756.271.799,92, reduziu em R$ -373.399.601,96. 359 
A rentabilidade da carteira acumulada no ano ficou negativa em -9,86%, contra uma 360 
meta atuarial positiva de 2,01% (INPC + 6% a.a.) no período. As informações 361 
financeiras utilizadas foram obtidas diretamente do Demonstrativo de Consolidação dos 362 
Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado 363 
do Amapá de março/2020 e dos extratos das aplicações, enviados pelas instituições 364 
financeiras gestoras dos recursos. O Presidente Rubens Souza reafirmou que o Comitê 365 
de Investimentos está acompanhando o cenário e ressaltou a importância de sempre 366 
trazer essas informações ao Conselho de Previdência. ITEM 7- COMUNICAÇÃO DA 367 
PRESIDÊNCIA: O presidente Rubens comunicou que foi realizada a desinfecção 368 
interna e externa, mesmo estando focados ao teletrabalho, expedindo ordem de serviço 369 
para o colaborador que precisa se deslocar aos prédios e precise de deslocar durante o 370 
período do loockdown. Informou ainda sobre o desafio do papel zero lançado aos 371 
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colaboradores, iniciando sobre os processos administrativos e financeiros serem 100% 372 
virtuais e estando disponíveis no banco de dados, através dos sistemas utilizados. O 373 
Presidente Rubens reforçou também que esta experiência já está sendo inserida no 374 
Conselho Estadual através da assinatura eletrônica nos expedientes e documentos 375 
interno. Foram implantados 50 processos de aposentadorias e pensão e o 13º será 376 
liberado dia 10 de junho a todos os beneficiários.  ITEM 8- COMUNICAÇÃO DOS 377 
CONSELHEIROS: Dada a palavra aos conselheiros inscritos, o conselheiro Edílson 378 
Marques solicitou quanto a atualização das fotos dos conselheiros no site da AMPREV, 379 
além da atualização quanto as atas e resoluções do Conselho e que seja contactado à 380 
SEAD sobre o levantamento para projeção de servidores que devem solicitar 381 
aposentadoria, por conta do tempo de serviço de 25 anos dos policiais civis. O 382 
conselheiro Micherlon Mendonça frizou sobre suas reiteradas solicitações sobre os 383 
processos pendentes sobre os 46 militares, desde o ano passado informando sobre o 384 
falecimento de um dos requerentes que necessitava urgente, por conta da Covid-19 e 385 
solicitou celeridade. Parabenizou ainda a apresentação do Carlos Augusto e o comitê 386 
de investimentos pelo acompanhamento e tomada de decisões, mesmo diante desse 387 
contexto que está sendo vivenciado. O conselheiro Mauro Parente agradeceu a 388 
oportunidade de participar do “Conselho da “esperança” do servidor, que zelam pelos 389 
benefícios previdenciários. Reiterou a cópia do Ofício ao Palácio do Governador, 390 
encaminhando o requerimento que trata sobre a importância do cálculo atuarial. O 391 
conselheiro Joryosvaldo Oeiras manifestou seu ressentimento sobre a situação de 392 
enfrentar a crise do coronavírus, mostrando-se preocupação com o tratamento de sua 393 
mãe que foi acometida. Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de 394 
todos, pedindo proteção a Deus e desejando a todos bênçãos  de Deus e deu por 395 
encerrada a reunião às dezenove horas e trinta e minutos, e para constar eu, Luana 396 
Picanço de Sousa Braga, Secretária, em substituição, lavrei a presente ata, que lida e 397 
conferida será assinada eletronicamente pelos Conselheiros presentes.  398 
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