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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO 

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

 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, na sala virtual google.meet, às 
quinze horas e onze minutos, teve início a Nona 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 treze 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; 
LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, 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 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA 
NO DIA 19/06/2020: O Presidente Rubens Belnimeque colocou em discussão a aprovação da ata 
da 6ª Reunião Ordinária 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 não houve 
pedidos de correções e alterações por parte dos Conselheiros até o presente momento. Nada mais 
havendo, o Presidente Rubens prosseguiu colocando em votação (registrado em vídeo e áudio). 
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 
19/06/2020. ITEM - 5 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CEP, REALIZADA NO DIA 30/07/2020: O Presidente colocou em discussão a aprovação da 
ata da 7ª Reunião Ordinária de 2020, certificando-se com os Conselheiros se todas as correções 
e inclusões foram realizadas a contento. O Conselheiro Mauro Fernando solicitou durante a 
reunião que fosse realizada duas correções ortográficas (linhas 481/489), sendo atendidas de 
pronto as correções sugeridas pelo Conselheiro. Nada mais havendo, prosseguiu colocando em 
votação (registrado em vídeo e áudio). DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 7ª 
Reunião Ordinária, realizada em 30/07/2020. Á pedido do Conselheiro Micherlon Mendonça, o 
Presidente Rubens Belnimeque fez a inversão de pauta passando para o ITEM 10. ITEM - 10 - 
APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO CONCERNENTE AO DEMONSTRATIVO DE 
INVESTIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2020 - COORDENADOR DO COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS, CARLOS DE OLIVEIRA DOS ANJOS: O Presidente Rubens Belnimeque 
passou a palavra ao Coordenador do Comitê de Investimentos da AMPREV, Carlos de Oliveira 
dos Anjos, o qual cumprimentou a todos os presentes. Após iniciar sua apresentação o 
Coordenador do CIAP, fez um breve comentário sobre as diretrizes das aplicações dos recursos 
do RPPS e RPPM, e esclareceu que as aplicações dos recursos dos segurados do RPPS e RPPM 
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 julho 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. Ato continuo, 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 50 produtos 



                    
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

       2 

 

no Plano Financeiro e 33 no Plano Previdenciário, na data de 31/07/2020, em comparação com a 
meta atuarial. Total da disponibilidade dos recursos aplicados no Plano Financeiro é de R$ 
3.671.789.686,74, já no Plano Previdenciário o valor é de R$ 1.240.829.778,90. 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$ 1.500.361.056,34; Compra T.P.F / 
Operação Compromissada R$ 101.568.351,43; Venda T.P.F / Cupom / Operação Compromissada 
R$ 101.836.644,30; Rendimento (+/-) R$ 53.514.953,44; Saldo R$ 1.553.607.716,91. 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$ 35.628.537,35 em compra de 
Operação Compromissada -1 dia em TPF; R$ 50.640.034,65 em venda de Operação 
Compromissada - 1 dia em TPF; R$ 127.853,85 em compra de TPF papel LFT; R$ 4.039.844,96 
em venda de TPF papel LFT; RS 65.811.960,23 em compra de TPF papel LTN; R$ 44.228.233,69 
em venda de TPF papel LTN; R$ 2.928.531,00 em venda de TPF papel NTN-F. BB 
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI: Saldo mês anterior R$ 
30.869.562,71; Aplicado R$ 17.674.678,79; Resgate R$ 15.453.687,50; Rendimento (+/-) R$ 
79.417,45 e Saldo R$ 33.169.971,45. 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$ 3.696.707,40; Aplicado 
R$ 21.212.293,85; Resgate R$ 20.260.678,74; Rendimento (+/-) R$ 6.279,19 e saldo R$ 
4.654.601,70. 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$ 549.734.848,89; Compra T.P.F. R$ 
98.214.148,65; Venda T.P.F./ CUPOM R$ 89.066.476,97; Rendimento (+/-) R$ 16.296.153,55 e 
Saldo R$ 575.178.674,12. 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$ 7.636.601,47 em venda de TPF NTN-B - 
20200815; R$ 29.823.476,69 em compra de TPF NTN-B - 20220815; R$ 54.980.055,42 em venda 
de TPF NTN-B - 20230515; R$ 21.762.274,12 em venda de TPF NTN-B - 20240815; R$ 
68.390.671,96 em compra de TPF NTN-B - 20260815; R$ 4.687.545,96 em venda de TPF NTN-B 
– 20400815. Das movimentações entre compra e venda de TPF na carteira, foi efetuado o resgate 
para pagamento da taxa de administração da Carteira Administrada de TPF no valor R$ 45.410,51 
da gestão da competência de junho/2020. Para comprovação das movimentações foi anexado ao 
Relatório os extratos da carteira 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$ 139.537.617,99; Aplicado R$ 5.959.148,78; 
Resgate R$ 15.152.230,97; Rendimento (+/-) R$ 5.986.135,56 e Saldo R$ 136.330.671,36. O valor 
aplicado de R$ 5.959.148,78 e resgate de R$ 15.152.230,97 são provenientes de algumas 
movimentações de compra e venda de TPF da Carteira Administrada de gestão da Caixa 
Econômica, conforme a seguir. Aplicação de R$ 5.959.148,78: No dia 07/07/2020 do total da venda 
de R$ 7.636.601,47 de NTN-B 20200815 e de R$ 1.790.508,32 de NTN-B 20240815, R$ 
8.110.096,46 foram utilizados na compra de NTN-B 20260815, R$ 45.410,51 para pagamento da 
taxa de administração de junho/2020 e R$ 1.271.602,82 aplicado no fundo FIC FI CAIXA NOVO 
BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP; No dia 30/07/2020 aplicação de R$ 4.687.545,96 oriunda 
da venda de R$ 4.687.545,96 de NTN-B 20400815. Resgate de R$ 15.152.230,97: No dia 
01/07/2020 resgate de R$ 5.300.520,08 para compor o total de compra de R$ 60.280.575,50 em 
NTN-B 20260815, sendo que a diferença de R$ 54.980.055,42 é oriunda da venda de NTN-B 
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20230515; No dia 31/07/2020 resgate de R$ 9.851.710,89 para compor o total de compra de R$ 
29.823.476,69 em NTN-B 20220815, sendo que a diferença de R$ 19.971.765,80 é oriunda da 
venda de NTN-B 20240815. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL 
FIC FI - Saldo mês anterior R$ 52.039.892,81; Aplicado R$ 8.932.161,19; Resgate R$ 861.507,50; 
Rendimento (+/-) R$ 131.235,71 e Saldo R$ 60.241.782,21. 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$ 1.318.070,49; 
Aplicado R$ 9.398.731,47; Resgate R$ 8.960.903,45; Rendimento (+/-) R$ 2.292,18 e Saldo R$ 
1.758.190,69. 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. BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO 
INFRAEST. RF - Saldo mês anterior (zero); Aplicado R$ 3.151.402,69; Resgate (zero) Rendimento 
(+/-) R$ 21.849,78 e Saldo R$ 3.173.252,47. Aplicação de R$ 3.151.402,69 em 02/07/2020, por 
ação do administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, autorizado pela AMPREV 
através do Termo de Assunção Recíproca de Obrigações, o item 3.1 “Preço e Período de 
Recompra” que sinaliza que o período de recompra seria entre 02/07 e 08/07, o qual foi deliberado 
pelo CIAP na 7ª Reunião Ordinária do dia 29/04/2020, em virtude de proposta da administradora 
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, sobre compra de todas as cotas do fundo BTG 
PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA RF 
de titularidade da AMPREV, com aplicação imediata no fundo BTG Pactual Tesouro Selic FI RF 
Referenciado DI, a fim de regularizar situação causada pelo próprio banco, que ofertou o fundo 
sem informar que era destinado a investidor profissional, deixando de observar que a AMPREV é 
somente investidor qualificado. Do valor aplicado, R$ 3.147.070,02 é referente do resgate do fundo 
Tesouro Selic e R$ 4.332,67 de responsabilidade do Administrador BTG Pactual Serviços 
Financeiros S.A. DTVM. BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 
- Saldo mês anterior R$ 3.146.577,95; Aplicado (zero); Resgate R$ 3.147.070,02; Rendimento (+/-
) R$ 492,07e Saldo (zero). Resgate de R$ 3.147.070,02 em 02/07/2020, por ação do administrador 
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, autorizado pela AMPREV através do Termo de 
Assunção Recíproca de Obrigações, o item 3.1 “Preço e Período de Recompra” que sinaliza que 
o período de recompra seria entre 02/07 e 08/07, o qual foi deliberado pelo CIAP na 7ª Reunião 
Ordinária do dia 29/04/2020, em virtude de proposta da administradora BTG Pactual Serviços 
Financeiros S.A. DTVM, sobre compra de todas as cotas do fundo BTG PACTUAL INFRA-B 
FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA RF de titularidade da 
AMPREV, com aplicação imediata no fundo BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI, a 
fim de regularizar situação causada pelo próprio banco, que ofertou o fundo sem informar que era 
destinado a investidor profissional, deixando de observar que a AMPREV é somente investidor 
qualificado. 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 julho/2020, na posição de 31/07/2020, foi demonstrado através de planilha sendo: Plano 
Financeiro subtotal somente de recursos aplicados no valor de R$ 3.671.789.686,74, saldo em 
contas correntes de R$ 154.646,98, totalizando R$ 3.671.944.333,72 (100%). Plano Previdenciário 
subtotal somente de recursos aplicados no valor de R$ 1.240.829.778,90, saldo em contas 
correntes de R$ 5.454,03, totalizando R$ 1.240.835.232,93 (100%). Disponibilidade Total - 
Consolidação dos Planos - PP + PF: Subtotal somente recursos aplicados R$ 4.912.619.465,64, 
saldo em contas correntes R$ 160.101,01, totalizando R$ 4.912.779.566,65 (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$ 
4.912.779.566,65. Foi apresentado também o demonstrativo da evolução patrimonial no ano, 
posição julho/20 no total consolidado de R$ 4.912.619.465,64, o rendimento total da carteira no 
mês foi positivo em R$ 186.000.069,6, sendo R$ 139.661.970,04 do Plano Financeiro de R$ 
46.338.099,62 do Plano Previdenciário. A rentabilidade da carteira consolidada (PF + PP) no mês 
de julho foi positiva em 3,94% e no acumulado do ano de 2020 positiva em 0,70%, contra uma 
meta atuarial de INPC (IBGE) + 6% a.a. no mês positiva em 0,93% e no ano positiva em 4,28%, 
constatando-se que a meta foi atingida e superada no mês e no ano ainda não foi atingida.No mês 
a rentabilidade do Plano Financeiro foi positiva em 3,95% e no acumulado do ano positiva em 
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0,53%, do Plano Previdenciário no mês foi positiva em 3,88% e no ano positiva em 1,22%. 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 31/07/2020, 
estavam acima do limite de 5,00% em relação ao patrimônio líquido do fundo, em 14,09% 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 
31/07/2020, 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 CMN 3.922 
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 
julho/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 resumo do relatório Perspectiva Macro – Volta da Atividade no Final do 2T20, 
de 07/08/2020, elaborado pelo Santander Economia, do Banco Santander. O relatório está 
disponível digitalmente na DICAM/DIFAT.Por fim, informou que no mês de julho o patrimônio dos 
recursos aplicados evoluiu positivamente em 4,19%, de R$ 4.715.268.018,72 em junho para R$ 
4.912.619.465,64 em julho. O montante patrimonial no ano, até julho/2020, em comparação com 
o montante de dezembro/2019, de R$ 4.756.271.799,92, aumentou em R$ 156.347.665,72, 
representando 3,29%, superando a crise econômica causada pela pandemia de COVID-19, que 
teve seu pico negativo em março de 2020. A rentabilidade da carteira acumulada no ano, já está 
no campo positivo em 0,70%, contra uma meta atuarial positiva de 4,28% (INPC + 6% a.a.) no 
período. 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 julho/2020, o qual deve acompanhar este relatório, e dos extratos das 
aplicações enviados pelas instituições financeiras gestoras dos recursos, disponíveis na 
DICAM/DIFAT. E que 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 de Investimentos da Amapá Previdência. Após 
apresentação, o Presidente Rubens concedeu a palavra aos Conselheiros para que pudessem 
tirar suas dúvidas, ocasião em que o Coordenador do CIAP, prestou todos os esclarecimentos 
sanando todas as dúvidas apresentadas. (Registro em áudio e vídeo). Ato continuo, o Presidente 
informou, que os valores apresentados irão ser mensalmente atualizados e disponibilizados a 
todos os Conselheiros. ITEM - 9 - 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 apresentou em forma de planilha 
o comparativo da receita e arrecadação total por Poder de janeiro a setembro/2020, sendo: 
Assembléia Legislativa: Receita R$ 4.102.013,46 Arrecadação R$ 4.102.013,46 (neste período 
a Assembléia Legislativa está atualizada com os repasses); Tribunal de Justiça: Receita R$ 
25.043.583,10 Arrecadação R$ 21.954.639,94; Tribunal de Contas: Receita R$ 4.059.909,25 
Arrecadação R$ 3.550.008,71 e Ministério Público: Receita R$ 9.616.620,63Arrecadação R$ 
8.415.872,66. Total da Recita R$ 42.822.126,44 (100%) Total da Arrecadação R$ 38.022.534,77 
(89%) Saldo a Arrecadar R$ 4.799.591,67 (11%). Poder Executivo: Civil Receita R$ 
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109.888.924,80Arrecadação R$ 1.568.586,27; Militar Receita R$ 56.561.015,70 Arrecadação 
(zero); SEED/FUNDEB Receita R$ 57.900.441,14 Arrecadação R$ 54.164.036,78; SESA Receita 
R$ 41.525.050,19 Arrecadação R$ 2.689.072,59. Total da Receita R$ 265.875.431,83 (100%) 
Total da Arrecadação R$ 58.421.695,64 (22%) Saldo a Arrecadar R$ 207.453.736,19 (78%). Ato 
continuo, apresentou planilha com 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 29/09/2020 R$ 116.255.028,52. Valores das 
Atualizações R$ 33.094.029,17. Total das Parcelas em Atraso Atualizadas até 30/09/2020 R$ 
149.349.057,69. Por fim, foi apresentado o relatório da dívida do Plano Financeiro - Poder 
Executivo sendo: Dívida Corrente: Segurado R$ 285.746.165,47 Patronal R$ 219.061.792,17; 
Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 14.551.763,45Patronal R$ 66.813.425,67; Encargos 
(atualização e juros): Segurado R$ 56.044.387,66 Patronal R$ 48.506.261,12. Total Plano 
Financeiro: Segurado R$ 356.342.316,58 Patronal R$ 334.381.478,96. Total Geral Dívida Plano 
Financeiro R$ 690.723.795,54. Plano Previdenciário - Poder Executivo: Dívida Corrente: 
Segurado R$ 254.296.894,16 Patronal R$ 208.465.328,43; Dívida Parcelada em Atraso: Segurado 
R$ 4.137.570,94 Patronal R$ 30.752.268,46; Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 
43.662.069,94 Patronal R$ 35.070.702,82. Total Plano Previdenciário: Segurado R$ 
302.096.535,04 Patronal R$ 274.288.299,71. Total Geral Dívida Plano Previdenciário R$ 
576.384.834,75. Totais por situação da dívida: Corrente R$ 967.570.180,23; Parcelado R$ 
116.255.028,52; Encargos R$ 183.283.421,54; Consolidado R$ 1.267.108.630,29. O Diretor 
Diego, ressaltou que os valores atualizados são até 30/09/2020 e os valores corrente segurado 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 
- 6 - DISTRIBUIÇÃO - PROCESSO Nº 2020.147.901641PA - NOTA PÚBLICA DE 
ESCLARECIMENTO A QUAL PRESTA INFORMAÇÕES ACERCA DO CONTEÚDO DA 
MENSAGEM Nº 018/20-GEA QUE COMPÕE A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 0002/20-GEA, BEM COMO DA MENSAGEM Nº 019/20- GEA QUE INTEGRA O PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0002/20-GEA, QUE DISPÕEM SOBRE A REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA ESTADUAL, AMBOS PROJETOS PROTOCOLADOS JUNTO À ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ NO DIA 11/08/2020: Com a palavra o Conselheiro 
Mauro Fernando, o qual esclareceu que em razão da demora que ocorreu para que a matéria 
viesse a pauta, ocasionando a perda do objeto a ser apreciado pelo Plenário do CEP, desta forma, 
o Conselheiro solicita a retirada da matéria da pauta, e falou que “o que eu gostaria de fazer e 
futuramente é o que eu vou fazer é uma ratificação ao Governo em relação ao Ofício que já havia 
sido encaminhado para que as proposituras sejam embasadas na avaliação atuarial, que reforçada 
pelas próprias portarias da Secretaria de Previdência, e vários outros dispositivos que obrigam que 
toda temática previdenciária seja embasada em avaliação atuarial atualizada.” O Presidente 
Rubens de consenso com o Plenário do CEP, retirou a matéria da pauta e encaminhará para 
arquivamento pela perda do objeto. ITEM - 7 - VOTAÇÃO - PROCESSO Nº 2019.147.902395PA 
- RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE 
PENSÃO POR MORTE, EM FAVOR DE MANOEL DARCIMAR GONÇALVES BARBOSA - 
PEDIDO DE VISTAS DO CONSELHEIRO MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ:Com a palavra o 
Conselheiro Mário Gurtyev de Queiroz, o qual esclareceu que a matéria “cuida-se de Recurso 
Administrativo interposto por Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa contra decisão homologatória 
do Parecer Jurídico n° 442/2019, de autoria da Procuradoria Jurídica da AMPREV - PROJUR, que 
opinou pelo indeferimento do pedido de pensão por morte formulado pelo recorrente, sob o 
fundamento de que ele perdera o direito ao recebimento do citado benefício, por encontrar-se 
separado de fato da instituidora Dênia Maria Fortunato Barbosa e por hão haver demonstrado sua 
dependência financeira, como exigido pelo artigo 10, § 5o, da Lei nº915/2005.Constam dos autos 
os votos dos preclaros Conselheiros Carlos Luiz Pereira Marques (Relator), Lindoval Queiroz 
Alcântara e Horácio Luís Bezerra Coutinho, os dois últimos após pedirem vista, sendo que ambos 
produziram prova documental e que o último também trouxe à baila valiosos prints extraídos de 
divulgações da participação do recorrente de eventos e dereuniões familiares, sempre ao lado de 
Jaciara da Silva Moura, sua companheira há mais de uma década.Ao tomar conhecimento da 
argumentação fático-jurídica que serviu de embasamento à conclusão do voto proferido pelo ilustre 
Conselheiro Carlos Luiz Pereira Marques, no sentido de conhecer e negar provimento ao presente 
Recurso Administrativo, de imediato, cheguei ao mesmo entendimento, principalmente porque 
percebi que referido desfecho encontrava respaldo no contexto probatório então já existente nos 
autos.Não obstante, como o preclaro Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara pediu vista, fiquei 
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aguardando seu pronunciamento, até porque, sempre tem se mostrado estudioso, eloquente e 
convincente. Entretanto, no caso concreto, demonstrando sua criatividade e lastreamento 
jurídicos, buscou direito mesmo onde não existia,“data maxima vênia”, e, com muito esmero, votou 
pelo conhecimento e provimento deste Recurso Administrativo.Na oportunidade, por discordar da 
tese esposada por meu estimadíssimo colega Lindoval, pensei em pedir vista, mas o ilustre 
Conselheiro Horácio Luís Bezerra Coutinho foi mais rápido e o fez primeiro. Todavia, o 
entendimento deste Conselheiro sobre o acerto da conclusão do ilustre Relator em nada restou 
prejudicado pela particularidade de haver, educadamente, aguardado o voto vista proferido por 
Sua Excelência, o Promotor Horácio.Ao contrário, como já estava convencido da acertada 
conclusão do Relator, Conselheiro Carlos Marques, o voto vista da lavra do Promotor Horácio, 
riquíssimo em substância probatória lícita, acabou servindo para consolidar meu ponto de vista em 
relação á carência de direito do recorrente ao recebimento de pensão pela morte da instituidora 
Dênia Maria Fortunato Barbosa.Aliás, a prova produzida com o voto vista do Conselheiro Promotor 
Horácio deixou estreme de qualquer dúvida que, na data do falecimento da instituidora Dênia Maria 
Fortunato Barbosa, fato ocorrido no Hospital São Camilo, em 16.04.2019, o recorrente já se 
encontrava separado de fato da citada instituidora do benefício por ele pleiteado há mais de 10 
anos, particularidade esta que salta aos olhos, à luz da convincente prova carreada por Sua 
Excelência ao processo, consubstanciada em documentos, fotografias e em prints de matérias 
divulgadas pelas redes sociais. É que a mencionada prova, de forma induvidosa mostra que, no 
mínimo, desde 09.04.2008data do recadastramento de Jaciara da Silva Moura no Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, o recorrente vive em união estável com a citada senhora, conforme 
declarado pela própria, em documento oficial, ao ser recadastrada como servidora da Justiça 
Estadual, oportunidade em que também afirmara que de seu relacionamento com o recorrente, 
em dezembro de 2007, nasceu o filho D. L. S. B. Por outro lado, também conforta os judiciosos e 
corretos fundamentos e desfechos dos votos proferidos pelo Conselheiro Relator e pelo 
Conselheiro Promotor Horácio, entre muitos outras peculiaridades, a circunstância do recorrente 
residir na Rua Padre Vitório Galliane, bairro Nova Brasília, na cidade de Santana, neste Estado, 
pelo menos desde de 15.05.2014, quando peticionou em uma das Varas Cíveis de Santana, 
declarando ser residente na Rua Padre Vitório Galliane, Bairro Nova Brasília, no citado município. 
E como consta dos autos, o endereço retro mencionado é o mesmo onde reside a Senhora Jaciara 
da Silva Moura. Como se vê, o recorrente falta com a verdade ao afirmar que manteve a vida 
conjugal, more uxorio, com a instituidora do benefício pleiteado, ininterruptamente, até sua morte. 
Isso porque, além de tudo quanto trouxeram a lume os votos da lavra do ilustre Conselheiro Relator 
e do Conselheiro Promotor Horácio, impõe-se acrescentar que, conforme documento acostado 
nos autos, o recorrente figura como dependente de Jaciara da Silva Moura desde 15.05.2008 
documento fornecido pelo Tribunal de Justiça. Com efeito, o contexto probante destes autos não 
deixa a menor dúvida de que, no mínimo, desde 09.04.2008 o recorrente já havia rompido a vida 
matrimonial com a falecida Dênia Maria Fortunato Barbosa, eis que na citada data já mantinha 
união estável com Jaciara da Silva Moura.Portanto, desde muito antes do falecimento de Dênia 
Maria Fortunato Barbosa, a situação do recorrente perante a sociedade era de separado de fato 
de Dênia Maria e de convivente em união estável com Jaciara da Silva Moura, eis que mantinha o 
vínculo matrimonial com aquela apenas em seus documentos.Logo, por seu “status” de separado 
de fato, o ora recorrente, para fazer jus ao recebimento do benefício previdenciário postulado, por 
força do que dispõem o artigo 26, § 5o, inciso I, combinado com o artigo 10, § 5o, ambos da Lei 
Estadual n° 915/2005, tinha a obrigação de demonstrar sua condição de dependente financeiro da 
instituidora. E essa prova, seguramente, ele não produziu e, a bem da verdade, à luz do que consta 
dos autos, não tinha como fazê-lo.Assim, por tudo quanto consta dos autos em matéria probante, 
especialmente pela prova produzida pelos Conselheiros Relator e Promotor Horácio, impõe-se 
reconhecer o acerto doParecer nº 442/2019, lavrado pela Procuradoria Jurídica da AMPREV- 
PROJUR e. consequentemente, da combatida homologação pelo Presidente desta instituição.Isto 
posto, acompanhando, na integra, a fundamentaçãoexpendida nos votos proferidos petos 
preclaros Conselheiros Carlos Luiz Pereira Marques (Relator) e Horácio Luís Bezerra Coutinho, 
assim como as respectivas conclusões, também voto pelo conhecimento deste Recurso 
Administrativo, eis que cabível e tempestivo, e pelo seu total desprovimento.Ademais, acompanho 
as recomendações inseridas no voto vista do Conselheiro Promotor Horácio.Após a apresentação 
e discussão da matéria, o Presidente Rubens prosseguiu colocando em votação (registro em áudio 
e vídeo).VOTAÇÃO: Conselheiro Lindoval Alcântara vota pelo conhecimento do recurso e dar-
lhe provimento para reformar a decisão que indeferiu o direito do recorrente, reconhecendo a 
pensão por dependência econômica presumida, na qualidade cônjuge supérstite, instituída pela 
de cujus, ex - segurada, Dênia Maria Fortunato Barbosa, nos termos do inciso I c/c o § 5º, primeira 
parte, do artigo 10 da Lei nº 0915/2005.  Conselheiro Carlos Marques (Relator da matéria) vota 
pelo conhecimento do recurso, para no mérito negar-lhe provimento, uma vez que o apelante não 
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faz jus ao benefício da pensão por morte. Conselheira Meryan Gomes vota pelo conhecimento do 
recurso, para no mérito negar-lhe provimento, uma vez que o apelante não faz jus ao benefício da 
pensão por morte. Conselheiro Mário Gurtyev vota pelo conhecimento do Recurso Administrativo, 
eis que cabível e tempestivo, e pelo seu total desprovimento. Conselheira Carla Chagas vota pelo 
conhecimento do recurso, para no mérito negar-lhe provimento, uma vez que o apelante não faz 
jus ao benefício da pensão por morte. Conselheiro Horácio Luís vota pelo conhecimento do 
recurso, para negar-lhe provimento, mantendo na sua integra a decisão do Senhor Diretor - 
Presidente da AMPREV que indeferiu o pedido de pensão por morte, feito pelo recorrente Manoel 
Darcimar Gonçalves Barbosa, em decorrência do falecimento de Dênia Maria Fortunato Barbosa, 
bem como recomendando que: a) seja expedido Portaria de elogio pelo Conselho Estadual de 
Previdência do Estado do Amapá - CEP para todos os servidores da AMPREV que atuaram nesse 
procedimento administrativo, os quais demonstraram zelo, lealdade e compromisso para com a 
defesa do Fundo Previdenciário da AMPREV, com o devido registro nos assentamentos funcionais 
de cada servidor; b) Encaminhamento de cópia desse procedimento administrativo para a 
Delegacia de Polícia Civil competente ou a Promotoria de Justiça de investigações Cíveis e 
Criminais de Macapá para fins de instauração de inquérito policial ou procedimento investigatório 
criminal, tendo em vista a presença de evidentes indícios de prática de crime de falsidade 
praticados pelo recorrente Senhor Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, bem como pelas 
testemunhas Vera Lúcia Ferreira Picanço, Carlos Alberto Souza Santa Brígida, Fábio Barroso da 
Silva e Emanuela Fortunato Barbosa, na medida em que fizeram declarações falsas dizendo que 
o Senhor Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa vivia em relação marital, com coabitação com a de 
cujus Dênia Maria Fortunato Barbosa, desde o casamento até o falecimento de seu cônjuge, eis 
que a prova dos autos demonstrou que esse se encontrava separado de fato do seu cônjuge desde 
julho/2006, portanto, há mais de uma década, vivendo em união estável desde então com a 
Senhora Jaciara da Silva Moura; c) Divulgação dessa decisão do Conselho Estadual de 
Previdência do Estado do Amapá - CEP no site da AMPREV, de modo a servir de exemplo para 
que outros pseudo beneficiários de direito previdenciário não venham a ajuizar pedidos 
improcedentes perante AMPREV, com o intuito de lesão ao Fundo Previdenciário, haja vista que 
decisões dessa natureza possuem caráter preventivo e pedagógico. Conselheiro Mauro 
Fernando se absteve de votar. Conselheiro Edílson Marques vota pelo conhecimento do recurso, 
para no mérito negar-lhe provimento, uma vez que o apelante não faz jus ao benefício da pensão 
por morte. Conselheiro Helielson Machado vota pelo conhecimento do recurso, para no mérito 
negar-lhe provimento, uma vez que o apelante não faz jus ao benefício da pensão por morte. 
Conselheiro Micherlon Mendonça vota pelo conhecimento do recurso e dar-lhe provimento para 
reformar a decisão que indeferiu o direito do recorrente, reconhecendo a pensão por dependência 
econômica presumida, na qualidade cônjuge supérstite, instituída pela de cujus, ex - segurada, 
Dênia Maria Fortunato Barbosa, nos termos do inciso I c/c o § 5º, primeira parte, do artigo 10 da 
Lei nº 0915/2005. Conselheiro José Casemiro vota pelo conhecimento do recurso, para no mérito 
negar-lhe provimento, uma vez que o apelante não faz jus ao benefício da pensão por morte. 
Conselheiro Paulo Vaz é a favor da nulidade do processo uma vez que existe um documento da 
AMPREV, dando o requerente como dependente, a AMPREV tinha que pedir novamente a 
manifestação da Auditoria Interna para analisar o documento apresentado pelo requerente, e por 
outro lado sou a favor do procedimento legal.  Desta forma vota pelo conhecimento do recurso e 
dar-lhe provimento para reformar a decisão que indeferiu o direito do recorrente, reconhecendo a 
pensão por dependência econômica presumida, na qualidade cônjuge supérstite, instituída pela 
de cujus, ex - segurada, Dênia Maria Fortunato Barbosa, nos termos do inciso I c/c o § 5º, primeira 
parte, do artigo 10 da Lei nº 0915/2005. Conselheiro Idelmir Torres vota pelo conhecimento do 
recurso, para no mérito negar-lhe provimento, uma vez que o apelante não faz jus ao benefício da 
pensão por morte. Conselheira Suelem Amoras em virtude de problemas de conexão registrou 
seu voto pelo chat da reunião. O Presidente Rubens informou que a Conselheira Suelem Amoras 
vota pelo conhecimento do recurso, para no mérito negar-lhe provimento, uma vez que o apelante 
não faz jus ao benefício da pensão por morte. Conselheiro Joryosvaldo Oeiras vota pelo 
conhecimento do recurso, para no mérito negar-lhe provimento, uma vez que o apelante não faz 
jus ao benefício da pensão por morte.DECISÃO: O Plenário do Conselho Estadual de 
Previdência do Estado do Amapá - CEP/AP, após apresentação e discussão da matéria, 
RESOLVE:Conhecer o recurso, para no mérito negar-lhe provimento, uma vez que o 
recorrente, o senhor Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, não faz jus ao benefício da 
pensão por morte em decorrência do falecimento da ex-segurada DENIA MARIA 
FORTUNATO BARBOSA.ITEM - 8 - VOTAÇÃO - PROCESSO Nº 2020.147.100151PA - 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM FACE DO PARECER JURÍDICO Nº 761/2019-
PROJUR/AMPREV, O QUAL INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR 
MORTE EM FAVOR DE ALCIONE MARQUES DA SILVA - RELATORIA DO CONSELHEIRO 
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HELIELSON DO AMARAL MACHADO: O Presidente Rubens Belnimeque, informou que o 
Conselheiro Relator Helielson do Amaral Machado, registrou mais cedo no chat da reunião seu 
pedido para que a matéria fosse retirada de pauta. O Presidente Rubens retirou a matéria de 
pauta, e a mesma será incluída na pauta da próxima reunião ordinária. ITEM - 10 - 
COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente Rubens informou que o Cálculo Atuarial está 
na iminência de sair, e assim que for entregue irá agendar a reunião para apresentação. Informou 
ainda, que a portaria que amplia o trabalho presencial da AMPREV para 50%, será assinada hoje 
ou no mais tardar amanhã, e que a AMPREV acompanha as medidas de prevenção do Vírus 
COVID 19. E que está acontecendo uma força tarefa na DIBEF para sanar todas as pendências 
de pensões por morte que estão em aberto, acredita-se que esse mês já se abra uma folha 
suplementar e à medida que vai saindo, vai se cumprindo. Por fim, informou que está sendo 
finalizada a proposta orçamentária para o exercício de 2021, e que tentou marcar com alguns 
Conselheiros mais não foi possível a participação dos mesmos, mas será compartilhada antes e 
depois será discutido e votado em reunião agendada exclusivamente para tratar da matéria. ITEM 
- 11 - COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Não houve manifestação. ITEM - 12 - O QUE 
OCORRER.  Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a reunião às dezoito horas e vinte 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, trinta de setembro dois mil e vinte. 
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