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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA 1 

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

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, na sala virtual google.meet, 3 

às quinze horas e nove minutos, teve início a Sétima Reunião Ordinária do Conselho 4 

Estadual de Previdência do Estado do Amapá, realizada por videoconferência, presidida 5 

pelo Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que cumprimentou os Conselheiros 6 

e os demais presentes. Em seguida, passou a palavra a secretária Lusiane Oliveira 7 

Flexa que apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: número oito de dois 8 

mil e vinte, o qual convoca os membros do Conselho Estadual de Previdência do Estado 9 

do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente Administrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e 10 

Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-se presentes na referida Videoconferência. 11 

ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO DE QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, 12 

presente, CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES, presente; MERYAN GOMES FLEXA, 13 

presente; MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ 14 

OEIRAS, presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, presente; HORÁCIO LUÍS 15 

BEZERRA COUTINHO, presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, 16 

presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; HELIELSON DO AMARAL 17 

MACHADO, presente; MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; JOSÉ 18 

CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, 19 

presente; PAULO DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA SILVA, 20 

ausente, representado por seu suplente IDELMIR TORRES DA SILVA, presente. ITEM 21 

- 3 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: O Conselheiro WILLIAM TAVARES DA SILVA, 22 

justificou sua ausência, abonando-se a falta à reunião marcada para hoje. ITEM - 4 - 23 

DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO Nº 2020.147.100151PA - REQUERIMENTO 24 

ADMINISTRATIVO EM FACE DO PARECER JURÍDICO Nº 761/2019-25 

PROJUR/AMPREV, O QUAL INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO 26 

POR MORTE EM FAVOR DE ALCIONE MARQUES DA SILVA: O Presidente realizou 27 

o sorteio para escolha de relatoria, sendo contemplado o Conselheiro HELIELSON DO 28 

AMARAL MACHADO. Ato continuo sendo designado pelo Presidente, para relatar a 29 

matéria objeto do Processo nº 2020.147.100151PA. ITEM - 5 - VOTAÇÃO - 30 

PROCESSO Nº 2019.61.1203312PA – ANÁLISE DO BALANCETE CONTÁBIL, DO 31 

MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RELATORIA DO CONSELHEIRO PAULO SANTANA 32 

VAZ: Após a apresentação dos itens da pauta, o Presidente Rubens Belnimeque 33 

concedeu a palavra ao Conselheiro Relator Paulo de Santana Vaz, que inicialmente 34 

cumprimentou a todos os presentes. Ato continuo, esclareceu que antes de iniciar a 35 

apresentação de seu relatório, concernente ao balancete do mês de novembro de 2019, 36 

o Relator apresentou aos membros do CEP de forma preliminar, para que se 37 

manifestem, com base no inciso IV do artigo 3º do Regimento Interno do CEP, que  38 

entende que a relatoria do processo em tela está prejudicada, visto que o balancete do 39 

supramencionado mês já ter sido aprovado juntamente com o Balanço Geral do 40 

exercício de 2019 perante o CEP, na 1ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 27 de 41 

julho do ano em curso. Desta forma, a sua preocupação é no sentido de que a matéria 42 

objeto do Processo nº 2019.61.1203312PA, já esteja de fato prejudicada, perdendo 43 

assim o efeito de sua análise, bem como acontece com o Conselheiro Mário Gurtyev 44 

que relatará a matéria concernente ao balancete do mês de dezembro de 2019. 45 

Esclarece ainda, que no momento que foi aprovado o Balanço Geral, os balancetes 46 

referentes aos meses de novembro e dezembro perdem o objeto de análise e 47 

deliberação. Após breve discussão, considerando que os balancetes de novembro 48 

e dezembro já terem sido apreciados no momento da deliberação do Balanço 49 

Geral do exercício de 2019, o Plenário deliberou que fica prejudicada em razão da 50 
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perda do objeto, a relatoria dos Conselheiros Paulo de Santana Vaz e Mário 51 

Gurtyev de Queiroz, concernente a aprovação ou não dos balancetes 52 

supramencionados.  Ato continuo, o Presidente Rubens Belnimeque, esclareceu que 53 

não haverá deliberação quanto ao balancete, mas seria importante que o Conselheiro 54 

Relator apresentasse seu relatório ou somente os pontos mais relevantes, para 55 

conhecimento do Conselho. Com a palavra o Relator Paulo de Santana, o qual 56 

esclareceu que não irá entrar no mérito de aprovação do balancete, mas que irá 57 

apresentar os pontos que julga ser muito importante para conhecimento do CEP. 58 

Inicialmente ressaltou que o Conselho Fiscal da Amapá Previdência, tem a função e 59 

competências predeterminadas em seu Regimento Interno, sendo parte integrante do 60 

sistema de governança, valendo-se como órgão de fiscalização contábil, orçamentaria, 61 

financeira, patrimonial e atuarial, tendo a independência e autonomia em relação à 62 

Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo, visando o cumprimento de suas funções 63 

legais. Entende que por sua importância no contexto da estrutura de governança 64 

corporativa é significativo o esforço para o aprimoramento dos padrões de governança, 65 

portanto, a necessidade permanente de estreitamento de forma mais intensiva, com a 66 

Diretoria Executiva da AMPREV, Auditoria Interna do Órgão e o Conselho 67 

Administrativo. O Conselheiro Relator Paulo de Santana destacou a recomendação 68 

destinada ao Conselho Fiscal, nestes termos: “Recomendo ao Conselho Fiscal, que 69 

antes de finalizar a sua análise Técnica, se houver fatos relevantes que apurar no 70 

exercício de suas atribuições levar o conhecimento a Diretoria Executiva da 71 

AMPREV, Auditoria Interna da AMPREV e ao Conselho Estadual de Previdência”. 72 

Quanto as recomendações à AMPREV, o Relator recomenda que seja realizado 73 

inventario (no intuito de atender aos critérios de mensuração do ativo imobilizado 74 

e depreciação, conforme legislação vigente, pois o último inventario realizado foi 75 

em 2017), o cálculo atuarial (atual para a Instituição) e que seja adotado 76 

providências imediatas para que a AMPREV volte a receber os valores pendentes 77 

dos entes públicos, em especial, do Poder Executivo Civil. Finalizou ressaltando 78 

que esses são os pontos importantes de seu relatório. ITEM - 6 - APRESENTAÇÃO 79 

DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS REPASSES E DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DOS 80 

ENTES PATRONAIS - DIRETOR FINANCEIRO E ATUARIAL, DIEGO DA SILVA 81 

CAMPOS: O Presidente Rubens Belnimeque passou a palavra ao Diretor Financeiro e 82 

Atuarial, Diego da Silva Campos, o qual inicialmente esclareceu que a última 83 

apresentação foi referente à posição de 15 de junho/20, pegando até o mês de maio/20. 84 

O Diretor Diego Campos, apresentou em forma de planilha o comparativo da receita e 85 

arrecadação total por Poder de janeiro a junho/2020, sendo: Assembleia Legislativa: 86 

Receita R$ 3.072.554,10 Arrecadação R$ 3.072.554,10 (neste período a Assembleia 87 

Legislativa está atualizada com os repasses); Tribunal de Justiça: Receita R$ 88 

18.864.421,52 Arrecadação R$ 15.775.651,46; Tribunal de Contas: Receita R$ 89 

3.043.254,52 Arrecadação R$ 2.536.500,28 e Ministério Público: Receita R$ 90 

7.216.494,68 Arrecadação R$ 6.017.907,40. Total da Recita R$ 32.196.724,82 (100%) 91 

Total da Arrecadação R$ 27.402.613,24 (85%) Saldo a Arrecadar R$ 4.794.111,58 92 

(15%). Poder Executivo: Civil Receita R$ 82.211.167,48 Arrecadação R$ 93 

1.077.653,21; Militar Receita R$ 42.474.463,82 Arrecadação (zero); SEED/FUNDEB 94 

Receita R$ 43.559.425,29 Arrecadação R$ 43.559425,29; SESA Receita R$ 95 

31.063.682,52 Arrecadação R$ 2.689.072,59. Total da Receita R$ 199.308.739,11 96 

(100%) Total da Arrecadação R$ 47.326.151,07 (24%) Saldo a Arrecadar R$ 97 

151.982.588,04 (76%). Ato continuo, apresentou planilha com os valores dos 98 

parcelamentos, reparcelamentos de contribuições previdenciárias e débitos não 99 

previdenciários nos Planos Financeiro e Previdenciário, parte segurado e patronal, Civil 100 
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e Militar do Poder Executivo. O Diretor Diego informou que no dia 15 (julho/20) à 101 

AMPREV recebeu R$ 12 milhões referente aos parcelamentos, e que à posição 102 

apresentada hoje (30) é concernente até o dia 29/07/2020, desta forma o Poder 103 

Executivo atualizou 4 parcelamentos (nº 566, 567, 574 e 573) e ainda está com prazo 104 

para efetuar os demais. Total: Valor Parcelado R$ 2.085.132.251,51 Valor da Parcela 105 

R$ 12.500.922,08 Parcelas Pagas/Compensadas R$ 234.928.748,16 Parcelas não 106 

Repassadas até 29/07/2020 R$ 102.596.148,00 Valores das Atualizações R$ 107 

27.002.650,99 Total das Parcelas em Atraso Atualizadas até 31/07/2020 R$ 108 

129.598.798,99. Por fim, foi apresentado o relatório da dívida do Plano Financeiro - 109 

Poder Executivo sendo: Dívida Corrente: Segurado R$ 274.052.163,79 Patronal R$ 110 

206.304.699,42; Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 9.287.657,15 Patronal R$ 111 

55.724.323,91; Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 48.666.510,75 Patronal R$ 112 

39.837.983,80. Total Plano Financeiro: Segurado R$ 332.006.331,69 Patronal R$ 113 

301.867.007,13. Total Geral Dívida Plano Financeiro R$ 633.873.338,82. Plano 114 

Previdenciário - Poder Executivo: Dívida Corrente: Segurado R$ 241.248.192,28 115 

Patronal R$ 194.230.380,93; Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 3.799.584,66 116 

Patronal R$ 33.784.582,28; Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 38.469.635,49 117 

Patronal R$ 31.138.922,13. Total Plano Previdenciário: Segurado R$ 283.517.412,43 118 

Patronal R$ 259.153.885,34. Total Geral Dívida Plano Previdenciário R$ 119 

542.671.297,77. Totais por situação da dívida: Corrente R$ 915.835.436,42; Parcelado 120 

R$ 102.596.148,00; Encargos R$ 158.113.052,17; Consolidado R$ 1.176.544.636,59. 121 

Ressalta-se que os valores atualizados são de até 31/07/2020 e os valores corrente 122 

segurado a partir de abril de 2017 e patronal a partir de março de 2018. Após 123 

apresentação o Diretor da DIFAT, Diego Campos, prestou esclarecimentos aos 124 

Conselheiros. O Presidente informou, que os valores apresentados irão ser 125 

mensalmente atualizados e disponibilizados a todos os Conselheiros. ITEM - 7 - 126 

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO SOBRE OS DEMONSTRATIVOS DE 127 

INVESTIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 - 128 

COORDENADOR DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CARLOS DE OLIVEIRA DOS 129 

ANJOS: O Presidente Rubens Belnimeque passou a palavra ao Coordenador do 130 

Comitê de Investimentos da AMPREV, Carlos de Oliveira dos Anjos, o qual 131 

cumprimentou a todos os presentes. Após iniciar sua apresentação o Coordenador do 132 

CIAP, fez um breve comentário sobre as diretrizes das aplicações dos recursos do 133 

RPPS e RPPM, e esclareceu que as aplicações dos recursos dos segurados do RPPS  134 

e RPPM do Estado do Amapá, do Plano Financeiro  e  Plano Previdenciário,  obedecem  135 

as diretrizes e princípios contidos na  Política  de Investimentos da Instituição,  aprovada 136 

pelo Conselho Estadual de Previdência e estabelecida em consonância com os  137 

dispositivos da  legislação específica em vigor, definidas pela Resolução nº 3.922/2010-138 

CMN e Portaria MPS nº 519/2011. Os recursos financeiros administrados pela Unidade 139 

Gestora AMPREV são aplicados de forma a buscar retorno equivalente ou superior à 140 

meta atuarial de INPC (IBGE) + 6% a.a.  (seis por cento ao ano), no que for possível e 141 

no limite das variantes do mercado financeiro, observando sempre, a adequação do 142 

perfil de risco dos segmentos de investimentos, respeitando as necessidades de 143 

mobilidade de investimentos e de liquidez adequadas ao atendimento dos 144 

compromissos atuariais. Quanto as aplicações, esclarece que o Relatório foi elaborado 145 

com base nos dados dos diversos produtos de investimento que compõem o 146 

Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos 147 

dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá na posição de maio de 2020. A  Amapá  148 

Previdência,  seguindo  as  diretrizes  estabelecidas  em  sua  Política  de 149 

Investimentos, através Diretoria Executiva e da gestão ativa do CIAP, e ainda, do 150 
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acompanhamento e controle da  DICAM/DIFAT,  geriu os  recursos  previdenciários dos 151 

segurados  em  posições  financeiras que  buscaram  atender a Resolução nº 152 

3.922/2010-CMN, avaliando e  analisando  produtos e instituições financeiras,  seus  153 

gestores,  administradores,  custodiantes  e  outros  agentes  envolvidos,  sempre 154 

observando a possibilidade do cumprimento da meta atuarial em relação às variações 155 

do mercado. O Coordenador Carlos Roberto apresentou em formato de planilha a 156 

Carteira de Investimentos da AMPREV – Por Plano e Produto, demonstrando a posição 157 

em cada produto, sua taxa de administração e rentabilidades em cada plano, sendo 50 158 

produtos no Plano Financeiro e 33 no Plano Previdenciário, na data de 29/05/2020, em 159 

comparação com a meta atuarial. Total da disponibilidade dos recursos aplicados no 160 

Plano Financeiro é de R$ 3.374.431.443,78, já no Plano Previdenciário o valor é de R$ 161 

1.111.821.841,53, isso na data de 30 de abril de 2020. O Coordenador do CIAP 162 

esclareceu que as movimentações das Carteiras de Investimentos apresentadas foram 163 

extraídas do Demonstrativo de Consolidação dos Ativos que demonstram as operações 164 

registradas no extrato de cada produto de investimento em que houve movimento. Os 165 

extratos estão disponíveis para consulta na Divisão de Controle Atuarial e Mercado -166 

DICAM/DIFAT e estão lançados e compõem o balancete contábil mensal que é 167 

encaminhado ao Conselho Fiscal de Previdência - COFISPREV e ao Tribunal de Contas 168 

do Estado TCE/AP. Carteira Administrada de TPF de Gestão do Banco do Brasil S.A. 169 

Saldo mês anterior R$ 1.435.607.218,39; Compra T.P.F / Operação Compromissada 170 

(zero); Venda T.P.F / Cupom / Operação Compromissada R$ 116.666,10; Rendimento 171 

(+/-) R$ 18.143.749,94; Saldo R$ 1.453.634.302,23. As movimentações são praticadas 172 

pela gestora BBDTVM do Banco do Brasil, a mesma possui gestão ativa no contrato de 173 

administração de carteira composta de títulos públicos federais, em virtude do 174 

conhecimento e estrutura para compra e venda dos títulos, considerando a marcação a 175 

mercado exigida pela legislação nesse tipo de produto, movimentando: R$ 116.666,10  -  176 

Valor da  venda  de TPF papel  LFT915499  com  vencimento 01/09/2020, em 177 

30/04/2020,  com o recurso  depositado na conta  de titularidade da AMPREV no Banco 178 

do Brasil, de nº 6813-6 (AMPREV CART ADMIN) agência 3575-0. BB 179 

PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI 180 

: Saldo mês anterior R$ 42.814.856,47; Aplicado R$ 12.951.495,00; Resgate R$ 181 

14.261.835,00; Rendimento (+/-) R$ 119.061,48 e Saldo R$ 41.623.577,95. As 182 

movimentações no fundo estão ligadas diretamente a arrecadação previdenciária e não 183 

previdenciária (entrada) e ao pagamento da despesa administrativa e previdenciária 184 

(saída) do Plano Financeiro, sendo o fundo de aplicação imediata, para posterior 185 

deliberação do CIAP ou determinações da Diretoria Executiva de resgates para 186 

pagamento das despesas, conforme determinado na Política de Investimentos. BB 187 

PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC FI: Saldo mês anterior R$ 4.345.181,34; 188 

Aplicado R$ 3.468.667,69; Resgate R$ 7.578.886,02; Rendimento (+/-) R$ 4.679,01 e   189 

saldo R$ 239.642,02. As movimentações no fundo estão ligadas diretamente a 190 

arrecadação previdenciária e não previdenciária (entrada) e ao pagamento da despesa 191 

administrativa e previdenciária (saída) do Plano Financeiro, sendo um fundo de 192 

aplicação automática, evitando que o recurso fique parado em conta corrente, para 193 

posterior migração para o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO 194 

DI LP PERFIL FIC FI  ou determinações da Diretoria Executiva de resgates para 195 

pagamento das despesas, conforme determinado na Política de Investimentos. 196 

Movimentações do Plano Previdenciário - FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA 197 

REFERENCIADO IMA-B LP: Saldo mês anterior R$ 112.744.653,83; Aplicado (zero); 198 

Resgate R$ 48.056,11; Rendimento (+/-) R$ 1.405.754,00 e Saldo R$ 114.102.351,72. 199 

O resgate de R$ 48.056,11 foi realizado pela gestão da Carteira Administrada de TPF 200 
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da Caixa Econômica, para o pagamento da Taxa de Administração mensal da carteira, 201 

que é de 0,10% a.a. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 202 

PERFIL FIC FI - Saldo mês anterior R$ 38.482.123,18; Aplicado R$ 5.260.929,05; 203 

Resgate R$   4.035.645,00; Rendimento (+/-) R$ 101.184,86 e Saldo R$ 39.808.592,09. 204 

As movimentações no fundo estão ligadas diretamente a arrecadação previdenciária e 205 

não previdenciária (entrada) e ao pagamento da despesa administrativa e previdenciária 206 

(saída) do Plano Previdenciário, sendo o fundo de aplicação imediata, para posterior 207 

deliberação do CIAP ou determinações da Diretoria Executiva de resgates para 208 

pagamento das despesas, conforme determinado na Política de Investimentos. BB 209 

PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC FI - Saldo mês anterior R$ 8.772,65; 210 

Aplicado R$ 796.899,10; Resgate R$ 805.838,01; Rendimento (+/-) R$ 166,26 e Saldo 211 

(zero). As movimentações no fundo estão ligadas diretamente a arrecadação 212 

previdenciária e não previdenciária (entrada) e ao pagamento da despesa administrativa 213 

e previdenciária (saída) do Plano Previdenciário, sendo um fundo de aplicação 214 

automática, evitando que o  recurso fique parado em conta  corrente,  para  posterior  215 

migração  para  o  fundo  BB  PREVIDENCIÁRIO  RENDA  FIXAREFERENCIADO  DI  216 

LP  PERFIL  FIC  FI  ou  determinações  da  Diretoria  Executiva  de  resgates  para 217 

pagamento das despesas, conforme determinado na Política de Investimentos. BTG 218 

PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIM. INFRAEST. RF - Saldo 219 

mês anterior (zero); Aplicado R$ 3.125.000,00; Resgate R$ 3.133.357,73; Rendimento 220 

(+/-) R$ 8.357,73 e Saldo (zero). Aplicação de R$ 3.125.000,00 em 02/04/2020, em 221 

novo fundo de investimento deliberado pelo CIAP na 8ª Reunião Extraordinária do dia 222 

27/03/2020, o qual foi aprovado, pela maioria dos membros, para compor e receber 223 

recursos do Plano Previdenciário, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). 224 

Resgate de R$ 3.133.357,73 em 30/04/2020, conforme deliberação do CIAP na 7ª 225 

Reunião Ordinária do dia 29/04/2020, em virtude de proposta da administradora BTG 226 

Pactual Serviços Financeiros S.A.  DTVM, sobre compra de todas as cotas do fundo 227 

BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTOS EM 228 

INFRAESTRUTURA RF de titularidade da AMPREV, com aplicação imediata no fundo 229 

BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI, a fim de regularizar situação 230 

causada pelo próprio banco, que ofertou o fundo sem informar que era destinado a 231 

investidor profissional, deixando de observar que a AMPREV é somente investidor 232 

qualificado. BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 233 

Saldo mês anterior (zero); Aplicado R$ 3.133.357,73; Resgate (zero); Rendimento (+/-) 234 

(zero) e saldo R$ 3.133.357,73. Aplicação de R$ 3.133.357,79 em 30/04/2020, em novo 235 

fundo de investimento deliberado pelo  CIAP  na  7ª  Reunião  Ordinária  do  dia  236 

29/04/2020,  em  virtude  de  proposta  da  administradora BTG Pactual Serviços 237 

Financeiros S.A. DTVM, sobre compra de todas as cotas do fundo BTG PACTUAL 238 

INFRA-B  FUNDO  INCENTIVADO  DE  INVESTIMENTOS  EM  INFRAESTRUTURA  239 

RF  de  titularidade  da AMPREV, com aplicação imediata no fundo BTG Pactual 240 

Tesouro Selic FI RF Referenciado DI, a fim de regularizar  situação  causada  pelo  241 

próprio  banco,  que  ofertou  o  fundo  sem  informar  que  era destinado  a  investidor  242 

profissional,  deixando  de  observar  que  a  AMPREV  é  somente  investidor 243 

qualificado. A distribuição do patrimônio dos recursos dos segurados, por segmento de 244 

investimento e mercado, dos planos Financeiro e Previdenciário, e saldos em contas 245 

correntes, no mês de abril/2020, na posição de 30/04/2020, foi demonstrado através de 246 

planilha sendo: Plano Financeiro subtotal somente de recursos aplicados no valor de R$ 247 

3.374.431.443,78, saldo em contas correntes de R$ 155.554,50, totalizando R$ 248 

3.374.586.998,28 (100%). Plano Previdenciário subtotal somente de recursos aplicados 249 

no valor de R$ 1.111.821.841,53, saldo em contas correntes de R$ 6.358,09, 250 
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totalizando R$ 1.111.828.199,62 (100%). Disponibilidade Total - Consolidação dos 251 

Planos - PP + PF: Subtotal somente recursos aplicados R$ 4.486.253.285,31, saldo em 252 

contas correntes R$ 161.912,59, totalizando R$ 4.486.415.197,90 (100%). Foi 253 

demonstrado através de planilha o resumo da disponibilidade dos recursos por 254 

Instituição Financeira, produtos de investimentos e saldo de contas correntes, 255 

totalizando (PF/PP) R$ 4.486.415.197,90. Foi apresentado também o demonstrativo da 256 

evolução patrimonial no ano, posição abril/20 no total consolidado de R$ 257 

4.486.415.197,90, o rendimento total da carteira no mês foi positivo em R$ 258 

104.800.321,23, sendo R$ 80.790.262,16 do Plano Financeiro de R$ 24.010.059,07 do 259 

Plano Previdenciário. A rentabilidade da carteira consolidada (PF + PP) no mês de abril 260 

foi positiva em 2,39% e no acumulado do ano de 2020 negativa em - 7,70%, contra uma 261 

meta atuarial de INPC (IBGE) + 6% a.a. no mês positiva em 0,26% e no ano positiva em 262 

2,28%, constatando-se que a meta não foi atingida. No mês a rentabilidade do Plano 263 

Financeiro foi positiva em 2,45% e no acumulado do ano negativa em - 7,74%, do Plano 264 

Previdenciário no mês foi positiva em 2,21% e no ano negativo em - 7,59%.  Todos os 265 

produtos das carteiras dos Planos Financeiro e Previdenciário estão enquadrados em 266 

ativos permitidos pela Resolução nº 3.922/2010-CMN, com vinculação à Nota Técnica 267 

SEI  nº 12/2017-CGACI/SRPPS/SPREV/MF e Política de Investimentos da AMPREV. 268 

Em relação aos limites do artigo 14 da Resolução nº 3.922/2010-CMN.  O recurso 269 

aplicado no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FIC FI, na data de 270 

30/04/2020, estava acima do limite de 15% em relação ao patrimônio líquido do fundo, 271 

em 15,03%, sendo considerado um desenquadramento passivo, não provocado pela 272 

gestão da AMPREV e sim por resgate de cotas do fundo por outros quotistas, 273 

observando o § 3º do artigo acima. O recurso aplicado no fundo BRADESCO 274 

INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL, na data de 30/04/2020, estava 275 

acima do limite de 15% em relação ao patrimônio líquido do fundo, em 16% (quando 276 

somados os recursos dos planos -  14,87% do PF + 1,13% do PP), sendo considerado 277 

um desenquadramento passivo, não provocado pela gestão da AMPREV e sim por 278 

resgate de cotas do fundo por outros quotistas, observando o § 3º do artigo acima.  Os 279 

recursos aplicados nos fundos FIC FIP KINEA PRIVATE EQUITY II e TERRAS BRASIL 280 

-  FIP MULTIESTRATÉGIA, na data de 30/04/2020, estavam  acima  do  limite  de  5%  281 

em  relação  ao patrimônio líquido do fundo, em 14,09% e 15,53% respectivamente, 282 

sendo que não necessitam  ser enquadrados  em  virtude  do  §  1º  do  artigo  21 da  283 

Resolução nº 3922/2010-CMN,  visto  que  não  foram provocados  pela  gestão  da  284 

AMPREV,  e  sim  por  alteração  na  legislação,  neste  caso  a  Resolução nº 285 

4604/2017-CMN. O recurso aplicado no fundo KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER 286 

INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATEGIA, na data de 30/04/2020, estava acima do 287 

limite de 5% em relação ao patrimônio líquido do fundo, em 18,81%, sendo que não 288 

necessita ser enquadrado em virtude deste fundo ser um veículo feder. Destinado ao 289 

público institucional que está vinculado, por regulamento, a aplicar a totalidade de seus 290 

recursos no fundo ‘Quine-a Private Equit. Master Fundo de Investimento em  291 

Participações  Multiestratégia’  (‘FIP  Master’),  inscrito  no  CNPJ/MF  nº  292 

27.782.802/0001-57,  ou seja, em  relação ao ativo final investido, nos termos dos 293 

artigos 10 e 12 da Resolução CMN nº 3.922, bem como conforme resposta ao item 30 294 

da Nota Técnica SEI nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, a aplicação do mesmo é 295 

compatível com as condições e limites previstos na Resolução CMN nº 3.922 e na 296 

Política  de  Investimentos,  estando  aderente  ao  limite  de  concentração  de  5%  do  297 

FIP  Master,  nos termos do artigo 14, § 2º, da Resolução CMN nº 3.922/2010-CMN. Em 298 

relação aos limites do artigo 14 da Resolução nº 3.922/2010-CMN. O recurso aplicado 299 

no fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL, na data de 300 
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30/04/2020, estava acima do limite de 15% em relação ao patrimônio líquido do fundo, 301 

em 16% (quando somados os recursos dos planos -  1,13% do PP + 14,87% do PF), 302 

sendo considerado um desenquadramento passivo, não provocado pela gestão da 303 

AMPREV e sim por resgate de cotas do fundo por outros quotistas, observando o § 3º 304 

do artigo acima. O Coordenador do CIAP, esclareceu que a alocação por estratégia 305 

identifica, em cada plano, em quais características estão concentradas as aplicações, 306 

auxiliando na avaliação de performance e decisão entre os diversos produtos da carteira 307 

e do mercado, bem como em comparação com os principais índices de renda fixa e 308 

renda variável do mercado brasileiro de capitais. Apresentou também, um resumo das 309 

reuniões (janeiro a abril/20) e deliberações do Comitê de Investimentos da AMPREV. As 310 

aplicações da carteira são comparadas e avaliadas com os diversos indicadores de 311 

referência do mercado de renda fixa e variável, nesse sentido, demonstramos a posição 312 

dos principais índices que são benchmarks dos produtos de investimentos, com a 313 

rentabilidade   no mês, no ano e em 12 meses. Ressaltou ainda que, as informações do 314 

cenário econômico do mês foram extraídas da Carta Mensal – Maio 2020, elaborado 315 

pelo Santander Asset Management do Banco Santander, e que a carta está disponível 316 

digitalmente na DICAM/DIFAT. No mês de abril o patrimônio dos recursos aplicados 317 

evoluiu positivamente em 2,36%, de R$ 4.382.872.197,96 em março para R$ 318 

4.486.415.197,90 em abril.  O montante patrimonial no ano, até abril/2020, em 319 

comparação com o montante de dezembro/2019, de R$ 4.756.271.799,92, reduziu em 320 

R$ - 269.856.602,02, representando - 5,67%, ainda reflexo da COVID-19. A 321 

rentabilidade da carteira acumulada no ano, ainda ficou negativa em - 7,70%, contra 322 

uma meta atuarial positiva de 2,28% (INPC + 6% a.a.) no período. As informações 323 

financeiras utilizadas foram obtidas diretamente do Demonstrativo de Consolidação dos 324 

Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado 325 

do Amapá de abril/2020, o qual deve acompanhar este relatório, e dos extratos das 326 

aplicações enviados pelas instituições financeiras gestoras dos recursos, disponíveis na 327 

DICAM/DIFAT. O presente relatório foi elaborado pela DICAM, e tem como objetivo 328 

demonstrar o posicionamento da carteira de investimentos dos segurados do RPPS e 329 

RPPM do Estado do Amapá, conforme atividade de controle e monitoramento de sua 330 

competência, bem como as atividades da Diretoria e do Comitê. O Coordenador do 331 

CIAP, Carlos Roberto, esclareceu que quanto ao Relatório Mensal do mês de 332 

maio/2020, ele irá fazer algumas pontuações concernentes a mudança ocorrida em 333 

comparação ao mês de abril, ressaltando que a posição é do dia 29/05/2020. Carteira 334 

Administrada de TPF de Gestão do Banco do Brasil S.A. Saldo mês anterior R$ 335 

1.453.634.302,23; COMPRA T.P.F./ Operação Compromissada R$ 94.229.936,93; 336 

VENDA T.P.F./Cupom/Operação Compromissada R$ 94.206.353,03; Rendimento (+/-) 337 

R$ 20.892.447,05 e Saldo R$ 1.474.550.333,18. As movimentações são praticadas pela 338 

gestora BBDTVM do Banco do Brasil, a mesma possui gestão  ativa  no  contrato  de  339 

administração  de  carteira  composta  de  títulos  públicos  federais,  em virtude do 340 

conhecimento e estrutura para compra e venda  dos  títulos, considerando a marcação a 341 

mercado exigida pela legislação nesse tipo de produto, movimentando: R$ 342 

94.229.936,93 em compra de Operação Compromissada em TPF; R$ 85.667.483,14 em 343 

venda de Operação Compromissada em TPF; R$ 8.538.869,89 juros recebidos (cupom 344 

semestral) de TPF papel NTN-B; BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 345 

REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI - Saldo mês anterior R$ 41.623.577,95; 346 

Aplicado R$ 7.723.769,63; Resgate  R$ 15.655.511,56;   Rendimento (+/-) R$ 98.503,78 347 

e  Saldo R$ 33.790.339,80. As movimentações no fundo estão ligadas diretamente a 348 

arrecadação previdenciária e não previdenciária (entrada) e ao pagamento da despesa 349 

administrativa e previdenciária (saída) do Plano Financeiro, sendo o fundo de aplicação 350 
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imediata, para posterior deliberação do CIAP ou determinações da Diretoria Executiva 351 

de resgates para pagamento das despesas, conforme determinado na Política de 352 

Investimentos.  Resgate de R$ 53.629,56 para cumprir chamada de capital do fundo 353 

BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FIQ DE FIP.  BB PREVIDENCIÁRIO RENDA 354 

FIXA FLUXO FIC FI - Saldo mês anterior R$ 239.642,02; Aplicado R$ 8.350.677,85; 355 

Resgate R$   6.907.453,24; Rendimento (+/-) R$ 5.795,07 e Saldo R$ 1.688.661,70. As 356 

movimentações no fundo estão ligadas diretamente a arrecadação previdenciária e não 357 

previdenciária (entrada) e ao pagamento da despesa administrativa e previdenciária 358 

(saída) do Plano Financeiro, sendo um fundo de aplicação automática, evitando que o 359 

recurso fique parado em conta corrente, para posterior  migração para o fundo  BB 360 

PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI  ou 361 

determinações da Diretoria Executiva de resgates para pagamento das despesas, 362 

conforme determinado na Política de Investimentos. BTG PACTUAL TIMBERLAND 363 

FUND I - FIQ DE FIP - Saldo mês anterior R$ 3.503.756,80; Aplicado R$ 53.629,56     364 

Amortização (zero); Rendimento (+/-) R$ - 8.095,26 e saldo R$ 3.549.291,10. Aplicação 365 

de R$ 53.629,56 para cumprir a 10ª chamada de capital do fundo conforme Notificação 366 

para integralização de quotas. Movimentações do Plano Previdenciário - CARTEIRA 367 

ADMINISTRADA DE TPF - GESTÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Saldo mês 368 

anterior R$ 550.534.122,73; Compra T.P.F. (zero); Venda T.P.F./CUPOM R$ 369 

17.904.046,50; Rendimento (+/-) R$ 13.081.801,99 e Saldo R$ 545.711.878,22. As 370 

movimentações são praticadas pela gestão da Caixa Econômica Federal, a mesma 371 

possui gestão ativa dentro carteira em virtude do conhecimento e estrutura para compra 372 

e venda de títulos públicos federais, considerando a marcação a mercado exigida pela 373 

legislação nesse tipo de produto, movimentando: R$ 1.464.375,28 juros recebidos 374 

(cupom semestral) de TPF papel NTN-B - 20210515;  R$ 3.758.758,48 juros recebidos 375 

(cupom semestral) de TPF papel NTN-B - 20230515; R$ 12.680.912,74 em venda de 376 

TPF NTN-B - 20250101; FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO 377 

IMA-B LP - Saldo mês  anterior R$ 114.102.351,72; Aplicado R$ 17.904.046,50; 378 

Resgate R$ 43.939,15; Rendimento (+/-) R$  2.070.203,87 e Saldo R$ 134.032.662,94. 379 

Aplicação de R$ 1.464.375,28  de recurso oriundo dos juros recebidos (cupom 380 

semestral) de TPF papel NTN-B - 20210515 da Carteira Administrada de TPF de gestão 381 

da Caixa Econômica; Aplicação de R$ 3.758.758,48  de recurso oriundo dos juros 382 

recebidos (cupom semestral) de TPF papel NTN-B – 20230515 da Carteira 383 

Administrada de TPF de gestão da Caixa Econômica; Aplicação de R$  12.680.912,74  384 

de recurso oriundo da venda de TPF NTN-B  –  20250101 da Carteira Administrada de 385 

TPF de gestão da Caixa Econômica; Resgate de R$ 43.939,15  foi realizado pela 386 

gestão da Carteira Administrada de TPF da Caixa Econômica, para o pagamento da 387 

Taxa de Administração mensal da carteira, que é de 0,10% a.a. BB PREVIDENCIÁRIO 388 

RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI - Saldo mês  anterior R$  389 

39.808.592,09; Aplicado R$ 3.826.538,74; Resgate R$  748.181,00;  Rendimento  (+/-)  390 

R$  101.164,54   e Saldo R$ 42.988.114,37. As movimentações no fundo estão ligadas 391 

diretamente a arrecadação previdenciária e não previdenciária (entrada) e ao 392 

pagamento da despesa administrativa e previdenciária (saída) do Plano Previdenciário, 393 

sendo o fundo de aplicação imediata, para posterior deliberação do CIAP ou 394 

determinações da Diretoria Executiva de resgates para pagamento das despesas, 395 

conforme determinado na Política de Investimentos. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA 396 

FIXA FLUXO FIC FI - Saldo mês anterior (zero); Aplicado R$ 4.002.937,14; Resgate R$ 397 

2.879.441,69; Rendimento (+/-) R$ 4.454,40 e Saldo R$ 1.127.949,85. As 398 

movimentações no fundo estão ligadas diretamente a arrecadação previdenciária e não 399 

previdenciária (entrada) e ao pagamento da despesa administrativa e previdenciária 400 
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(saída) do Plano Previdenciário, sendo um fundo de aplicação automática, evitando que 401 

o recurso fique parado em conta  corrente,  para  posterior  migração  para  o  fundo  BB  402 

PREVIDENCIÁRIO  RENDA  FIXA REFERENCIADO  DI  LP  PERFIL  FIC  FI  ou  403 

determinações  da  Diretoria  Executiva  de  resgates  para pagamento das despesas, 404 

conforme determinado na Política de Investimentos. Foi destacado que a distribuição do 405 

patrimônio dos recursos dos segurados, por segmento de investimento e mercado, dos 406 

planos Financeiro e Previdenciário, e saldos em contas correntes, no mês de 407 

maio/2020, na posição de 29/05/2020, sendo: Plano Financeiro - Subtotal somente 408 

recursos aplicados de R$ 3.441.190.344,98, saldo em contas correntes no valor de R$ 409 

13.724,79, totalizando R$ 3.441.204.069,77 (100%). Plano Previdenciário - Subtotal 410 

somente recursos aplicados de R$ 1.147.092.767,18, saldo em contas correntes no 411 

valor de R$ 5.650,03, totalizando R$ 1.147.098.417,21 (100%). Quanto a 412 

disponibilidade consolidada dos Planos PP e PF, subtotal somente recursos aplicados 413 

de R$ 4.588.283.112,16, saldo em contas correntes no valor de R$ 19.374,82, 414 

totalizando R$ 4.588.302.486,98 (100%). Conforme composição da carteira, foi 415 

consolidado os valores totais dos recursos disponíveis dos segurados em produtos de 416 

investimentos e disponibilidades em contas correntes no exercício, demonstrando a 417 

evolução patrimonial e o acumulado dos rendimentos no ano, sendo: Plano Financeiro 418 

Posição maio/2020 no valor de R$ 3.441.204.069,77; Plano Previdenciário R$ 419 

1.147.098.417,21. Consolidado (PP/PF) R$ 4.588.302.486,98, o rendimento total da 420 

carteira no mês foi positivo em R$ 104.283.216,67, sendo R$ 73.170.205,06 do Plano 421 

Financeiro e R$ 31.113.011,61 do Plano Previdenciário. A rentabilidade da carteira 422 

consolidada (PF + PP) no mês de maio foi positiva em 2,33% e no acumulado do ano 423 

de 2020 negativa em - 5,56%, contra uma meta atuarial de INPC (IBGE) + 6% a.a., no 424 

mês positiva em 0,24% e no ano positiva em 2,52%, constatando-se que a meta não foi 425 

atingida. No mês a rentabilidade do Plano Financeiro foi positiva em 2,17% e no 426 

acumulado do ano negativa em - 5,74%, do Plano Previdenciário no mês foi positiva em 427 

2,79% e no ano negativo em -5,01%. Por fim, informou que no mês de maio o 428 

patrimônio dos recursos aplicados evoluiu positivamente em 2,27%, de R$ 429 

4.486.415.197,90 em abril para R$ 4.588.302.486,98 em maio.  O montante patrimonial 430 

no ano, até maio/2020, em comparação com o montante de dezembro/2019, de R$ 431 

4.756.271.799,92, reduziu em R$ -167.969.312,94, representando -3,53%, ainda reflexo 432 

da crise econômica da pandemia de COVID-19. A rentabilidade da carteira acumulada 433 

no ano, ainda ficou negativa em -5,56%, contra uma meta atuarial positiva de 2,52% 434 

(INPC + 6% a.a.) no período. As informações financeiras utilizadas foram obtidas 435 

diretamente do Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos 436 

dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá de maio/2020, o qual deve 437 

acompanhar este relatório, e dos extratos das aplicações enviados pelas instituições 438 

financeiras gestoras dos recursos, disponíveis na DICAM/DIFAT. O presente relatório foi 439 

elaborado pela DICAM, e tem como objetivo demonstrar o posicionamento da carteira 440 

de investimentos dos segurados do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, conforme 441 

atividade de controle e monitoramento de sua competência, bem como as atividades da 442 

Diretoria e do Comitê. Após apresentação o Coordenador do Comitê de Investimentos 443 

da AMPREV, Carlos de Oliveira dos Anjos, prestou esclarecimentos aos Conselheiros 444 

(registro em áudio e vídeo). Ato continuo, o Presidente informou, que os valores 445 

apresentados irão ser mensalmente atualizados e disponibilizados a todos os 446 

Conselheiros. ITEM - 8 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente Rubens 447 

Belnimeque, informou que no dia 31 do mês em curso, estará se reunindo com o stafe 448 

da AMPREV para montar as estratégias de retomadas das atividades presenciais. 449 

Informou ainda, que a AMPREV fechou parceria com o PRODAP para utilizar o mesmo 450 
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sistema que o GEA usa para concessão dos consignados, e que já foi feita a 451 

homologação e implementação para integrar com o sistema da AGENDA, e os três 452 

bancos (Brasil, Caixa Econômica e Bradesco) que a AMPREV já opera, serão os 453 

pilotos, para acabar com a emissão de carta de margem, e automatizar o máximo 454 

possível. ITEM - 9 - COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Conselheiro Helielson 455 

do Amaral, solicitou que tivesse um setor para melhor acompanhar os processos de 456 

benefícios (retroativos, aposentadorias etc.),  pois mesmo sabendo das dificuldades em 457 

razão da pandemia, e apesar dos serviços estarem sendo feitos em home office, ele 458 

acredita que está faltando acompanhamento desses processos, pois é inadmissível um 459 

processo iniciar em fevereiro/20 e até hoje (30/07/2020) não ter sido resolvido, apesar 460 

do Conselheiro já ter conversado com a Diretora da DIBEM Fabrícia, a qual informou 461 

que os processos demoraram para ser analisados pela PROJUR/AMPREV, mas que 462 

agora o processo seguirá o fluxo normal. O Conselheiro solicitou ainda, que o setor de 463 

TI da AMPREV criasse uma senha para que os membros do CEP pudessem ter acesso 464 

ao SISPREV WEB para acompanhar mais de perto o tramite desses processos. O 465 

Presidente informou que irá tomar as devidas providências para atender as solicitações 466 

do Conselheiro Helielson o mais breve possível.  Conselheiro Carlos Marques, 467 

informou as medidas que o Governo do Estado do Amapá está adotando para a 468 

retomada das atividades no segmento econômico e setor público, bem como atualizou 469 

os demais Conselheiros com dados oficiais quanto a disseminação e controle na 470 

pandemia em todo o Estado do Amapá. Conselheiro Mauro Fernando, perguntou se o 471 

Relatório de Gestão da AMPREV, já foi encaminhado ao TCE, e se sim, se teria 472 

passado antes pelo Conselho Fiscal da AMPREV, pois de acordo com o Regimento 473 

Interno do CEP e COFISPREV, o Relatório teria que passar pelo COFISPREV e depois 474 

pelo CEP, antes de ser enviado ao TCE. E caso já tenha sido enviado, e não tenha sido 475 

respeitado esse tramite, o Conselheiro acredita que pode correr o risco de o Relatório 476 

retornar à AMPREV sem ser analisado pelo TCE, principalmente em razão dos 477 

discursões referentes ao balanço. E se for de conhecimento do TCE o conteúdo dos 478 

Regimentos Internos (CEP e COFISPREV) eles saberão da necessidade de aprovação 479 

por parte dos Conselhos antes do envio ao Tribunal de Contas. O Conselheiro solicitou 480 

inda, informações concernentes aos procedimentos adotados para a elaboração da 481 

avaliação atuarial referente ao ano base de 2018, que era para ter sido feito ano 482 

passado, e que até onde se sabe está sendo elaborado pelo Banco do Brasil. Solicitou 483 

ainda, informações quanto a avaliação atuarial do ano base de 2019, em que fase estar, 484 

e se a base de dados está atualizada, ou se tem algum Ente com pendencias de passar 485 

as informações necessárias para realização da avaliação. Porquê se tiver com essas 486 

pendencias, o Conselheiro sugere que se monte uma comissão autorizada pelo 487 

Presidente, para que os membros dessa comissão, representando à AMPREV, façam 488 

visitas aos Gestores desses Órgão com pendencias, a fim de ajudar a gestão da 489 

AMPREV, e mostrar para eles o quanto eles estão prejudicando todo o Sistema 490 

Previdenciário Estadual de Servidores Públicos, por não estarem repassando as 491 

informações devidas, da forma como deveriam repassar. O Presidente Rubens 492 

Belnimeque, informou que o Relatório de Gestão passou pelo COFISPREV, o qual se 493 

manifestou, e foi encaminhado na data de 29/07/2020 ao TCE. Esclareceu ainda, que 494 

em razão da reunião do CEP acontecer apenas no dia 30/07/20, infelizmente não foi 495 

possível dar conhecimento do conteúdo do Relatório de forma previa aos membros do 496 

CEP, mas que estará compartilhando todo o conteúdo do Relatório juntamente com o 497 

protocolo de entrega do TCE. Quanto ao Cálculo Atuarial ano base 2018, já está pronto, 498 

e irá ser agendado uma reunião extraordinária para apresentação aos membros do 499 

CEP. Já a avaliação ano base 2019, atrasou por conta da contratação, por que não foi 500 



               
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

       11 

 

possível contratar novamente o Banco do Brasil, e está sendo finalizado o pacote de 501 

dados, e a Empresa AGENDA deve está elaborando um cálculo prévio para suprir a 502 

legislação e apresentar ao Conselho, mas assim que for licitado para contratar nova 503 

empresa, será realizado novamente com os dados do ano de 2020. Por fim, esclareceu 504 

que falta pouco para finalizar a automação com o Poder Executivo, já com o Tribunal de 505 

Justiça está tudo certo, eles forneceram usuário e senha que permite a extração dos 506 

dados e possibilita o processamento internamente. O Ministério Público está tudo certo 507 

também, porém todas as vezes que a AMPREV necessita dos dados tem que ser 508 

solicitado e o responsável pelo setor de TI, fica aguardando autorização dos superiores, 509 

gerando uma demora, e na prática é preciso dessas informações mensal, pois assim 510 

que fecha a competência é feita atualização, porque um dos objetivos da automação, é 511 

que a ficha financeira e a contribuição individualizada ela seja processada e importada 512 

no sistema da AMPREV, então se ficar todo tempo dependendo de solicitar liberação 513 

para o gestor do órgão irá dificultar um pouco. O Presidente tentou marca uma reunião 514 

com o gestor do Ministério Público, mas por conta da agenda e da pandemia ficou para 515 

um segundo momento, mas irá ser retomado. Mas, o mais difícil está feito, que é o 516 

sistema conversar, precisando agora só ter autonomia para extração desses dados, 517 

esses dados são basicamente o que está na lei, e se o Conselheiro Horácio Luís poder 518 

ajudar nessa pauta o Presidente Rubens agradece. O Conselheiro Horácio Luís se 519 

colocou à disposição para ajudar nessa conversação com o gestor do Ministério 520 

Público. Conselheiro Edílson Pereira, solicitou que à AMPREV fosse célere no 521 

atendimento das diligencias solicitadas pelo Conselheiro Relator Mário Gurtyev 522 

concernentes ao Processo da dívida do Poder Executivo. Solicitou também, que seja 523 

melhorado os canais de atendimento dos segurados e beneficiários, pois 524 

frequentemente recebe reclamações de pessoas que não estão conseguindo ser 525 

atendidas pela AMPREV, ou que seus processos estão demorando muito para serem 526 

finalizados. E que a AMPREV se organize melhor quanto a quantidade de servidores, e 527 

espaço físico mais amplo na Diretoria de Benefícios, para atender a demanda crescente 528 

de novos beneficiários que irão se aposentar com aposentadoria especial, que é o caso 529 

dos Policiais Civis. O Conselheiro ressaltou que essas reinvindicações são dos 530 

segurados e beneficiários do qual ele representa no Conselho. O Presidente Rubens 531 

informou que irá tomar as devidas providências para atender as solicitações do 532 

Conselheiro Edílson o mais breve possível. Conselheiro Mário Gurtyev, inicialmente se 533 

desculpou por não apresentar a tempo sua relatoria concernente ao balancete de 534 

dezembro de 2019, em razão de que, quando o processo foi entregue em seu escritório, 535 

no dia seguinte sua secretária apresentou os sintomas do COVID 19, o que 536 

impossibilitou que pudesse pegar o processo, visto ser do grupo de risco, ficando mais 537 

de mês impossibilitado de ter acesso ao mesmo. Por fim, perguntou quando seria 538 

marcada a reunião extraordinária que terá como pauta o Requerimento de sua autoria, o 539 

qual solicita informações referente a dívida do Poder Executivo e dos gestores do GEA 540 

por período, para subsidiar sua relatoria. O Presidente Rubens informou que as 541 

solicitações contidas no Requerimento do Conselheiro Mário Gurtyev, já estão sendo 542 

atendidas, e que na próxima semana estará organizando a pauta e agendando a 543 

reunião, e que todos irão ser informados com antecedência da data marcada. ITEM - 10 544 

- O QUE OCORRER. Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos 545 

e deu por encerrada a reunião às dezoito horas e cinquenta e sete minutos, e para 546 

constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, lavrei a presente ata, que lida e 547 

conferida será assinada pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, trinta de julho 548 

de dois mil e vinte. 549 
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