
CONSELHO FISCAL DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA 
RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS RESPOSTAS DADAS PELA AMPREV DEVIDO AOS APONTAMENTOS 

FEITOS PELO COFISPREV/AMPR

PROCESSO N1 

ANÁLISE TÉCNICA nº 2 

1 – DO OBJETO: O objetivo deste 3 
pela AMAPÁ PREV4 
COFISPREV/AMPREV 5 
presente na Análise Técnica nº 6 

2 – DAS DOCUMENTAÇ7 

⮚  No dia 21/05/2021, a Conselheira Valena Cristina Corrêa do Nascimento, 8 
Presidente do Conselho Fiscal da Amapá, por meio do 9 
130204.0077.1550.0032/2021 COFISREPV 10 
o Processo nº 2021.140.300672PA ao Gabinete da Presi11 
trata das análises das demonstrações contábeis do exercício de 2020.12 

⮚  No dia 05/06/2021, o13 
AMPREV, encaminhou o 14 
GABINETE/AMPREV de 15 
AMAPÁ sobre os apontamentos feitos pelo COFISPREV/AMPREV no relatório 16 
contábil de 2020. 17 

⮚  No dia 07/06/2021, a Conselheira Valena Cristina do Nascimento 18 
Nascimento, Presidente do Conselho Fiscal da Amapá, p19 
encaminhou a documentação 20 
Egídio Corrêa Pacheco e João Florêncio Neto.21 

3 –DOS APONTAMENTOS FEITOS PELO COFISPREV/AMPREV22 
TÉCNICA nº 017/2021: 23 
João Florêncio Neto submeteram para apreciação a 24 
COFISPREV/AMPREV aos demais membros do COFISPFREV/AMPREV25 
refere a análise do Balanço Patrimonial 26 
AMPREV e seus anexos para averiguar se 27 
conforme emanam os 28 
RESOLUÇÃO CFC Nº 750 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993, que estabelece a 29 
observância dos princípios 30 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas 31 
pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, para 32 
tratamento contábil da depreciação, amortização e da exaustão de 33 
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da entidade.34 

Naquela ocasião, os relatores fizeram 35 

3.1–Reitera-se esclarecimentos à diretoria da AMPREV sobre a quantia de R$ 36 
267.496,25 (duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e seis reais e 37 
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PROCESSO Nº 2021.140.300672PA 

ANÁLISE TÉCNICA nº 029/2021 – COFISPREV/AMPREV

O objetivo deste relatório consiste em analisar as respostas dadas 
PREVIDÊNCIA acerca dos apontamentos feitos pelo 

COFISPREV/AMPREV no parecer da análise do Balanço Patrimonial de 2020 
a Análise Técnica nº 017/2021– COFISREV/AMPREV 

DOCUMENTAÇÕES ANALISADAS:  

No dia 21/05/2021, a Conselheira Valena Cristina Corrêa do Nascimento, 
Presidente do Conselho Fiscal da Amapá, por meio do 
130204.0077.1550.0032/2021 COFISREPV – AMPREV de 21/05/2021 
o Processo nº 2021.140.300672PA ao Gabinete da Presidência da AMPREV, 
trata das análises das demonstrações contábeis do exercício de 2020.

o Sr. André Pires Bitencourt, Assessor 
AMPREV, encaminhou o Ofício 130204.0077.1547.0555/2021

/AMPREV de 05/06/2021, por meio do qual enviou as respostas da 
sobre os apontamentos feitos pelo COFISPREV/AMPREV no relatório 

/06/2021, a Conselheira Valena Cristina do Nascimento 
Nascimento, Presidente do Conselho Fiscal da Amapá, por meio de despacho, 
encaminhou a documentação para conhecimento e manifestação dos Conselheiros 
Egídio Corrêa Pacheco e João Florêncio Neto. 

DOS APONTAMENTOS FEITOS PELO COFISPREV/AMPREV
 No dia 30/04/2021, os relatores Egídio Corrêa Pacheco 

João Florêncio Neto submeteram para apreciação a Análise Técnica
aos demais membros do COFISPFREV/AMPREV

Balanço Patrimonial de 2020 da AMAPÁ PREVIDÊNCIA 
AMPREV e seus anexos para averiguar se na época se 

 PRINCÍPIOS DA CONTABILIDADE de acordo com a 
RESOLUÇÃO CFC Nº 750 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993, que estabelece a 
observância dos princípios da contabilidade eas Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas 
pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, para 
tratamento contábil da depreciação, amortização e da exaustão de 
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da entidade.

Naquela ocasião, os relatores fizeram 8 (oito) apontamentos, a saber:

se esclarecimentos à diretoria da AMPREV sobre a quantia de R$ 
267.496,25 (duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e seis reais e 

COFISPREV/AMPREV 
DE ANÁLISE DAS RESPOSTAS DADAS PELA AMPREV DEVIDO AOS APONTAMENTOS 

EV NO RELATÓRIO CONTÁBIL DE 2020 

COFISPREV/AMPREV 

consiste em analisar as respostas dadas 
os apontamentos feitos pelo 

análise do Balanço Patrimonial de 2020 
COFISREV/AMPREV de 30/04/2021. 

No dia 21/05/2021, a Conselheira Valena Cristina Corrêa do Nascimento, 
Presidente do Conselho Fiscal da Amapá, por meio do Ofício nº 

de 21/05/2021 encaminhou 
dência da AMPREV,  que 

trata das análises das demonstrações contábeis do exercício de 2020. 

Assessor da Presidência da 
Ofício 130204.0077.1547.0555/2021– 

, por meio do qual enviou as respostas da 
sobre os apontamentos feitos pelo COFISPREV/AMPREV no relatório 

/06/2021, a Conselheira Valena Cristina do Nascimento Corrêa do 
or meio de despacho, 

nhecimento e manifestação dos Conselheiros 

DOS APONTAMENTOS FEITOS PELO COFISPREV/AMPREV NA ANÁLISE 
, os relatores Egídio Corrêa Pacheco e 

écnica nº 017/2021 – 
aos demais membros do COFISPFREV/AMPREV. Ela se 

de 2020 da AMAPÁ PREVIDÊNCIA – 
na época se encontrava regular, 

PRINCÍPIOS DA CONTABILIDADE de acordo com a 
RESOLUÇÃO CFC Nº 750 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1993, que estabelece a 

as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas 
pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, para 
tratamento contábil da depreciação, amortização e da exaustão de itens do 
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da entidade. 

) apontamentos, a saber: 

se esclarecimentos à diretoria da AMPREV sobre a quantia de R$ 
267.496,25 (duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e seis reais e 
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vinte e cinco centavos) registrada na conta 1956 38 
Prazo e as providências q39 
inclusive requerendo que sejam tomadas medidas administrativas para melhorar o 40 
processo de trabalho da conciliação bancária.41 

3.2– Reitera-se à diretoria da AMPREV que 42 
administrativas, extrajudiciais e judiciais para o recebimento dos créditos 43 
previdenciários de curto e longo prazos, incluindo os parcelamentos, que ficaram em 44 
aberto no final de dezembro de 2020.45 

3.3 – Reitera-se que a diretoria da AMPREV tome pr46 
regularização da quantia de R$ 83.021,38 (oitenta e três mil vinte e um reais e trinta 47 
e oito centavos) que consta com crédito a regularizar na conta 48 
Diminutiva Paga Antecipadamente49 

3.4 – Reitera-se que a diretoria50 
aos apontamentos feitos por meio da Análise Técnica nº 016/2021 51 
COFISPREV/AMPREV e apresente justificativa técnica do lançamento contábil da 52 
diminuição do saldo da conta ESTOQUE no valor de R$ 53 
cinco mil oitocentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos), no mês de 54 
novembro de 2020. 55 

3.5 – Reitera-se que a diretoria da AMPREV tome medidas administrativas quanto 56 
solicitação feita por meio da Análise Técnica nº 012/2021 57 
por meio da qual o COFISPREV/AMPREV requereu esclarecimentos ao 58 
CIAP/AMPREV acerca do demonstrativo de 59 
foi reproduzida nessa análise no 60 
Aplicações Temporárias a Curto Prazo61 
apontadas neste relatório, quais sejam: 62 
relatórios dos demonstrativos de investimentos63 
incompleto e relatórios entregues com a ausência da ata da reunião.64 

3.6 – Reitera-se que a diretoria da AMPREV tome medidas para a produção de 65 
informações sobre a composição e critérios de mensuração do 66 
Depreciação, com vista a suportar as exigências técnicas e 67 
respeito do acervo patrimon68 

3.7 – Notificar à Diretoria Executiva da AMPREV a solicitar ao Poder Executivo do 69 
Estado do Amapá, especialmente à sua Secretaria de Estado da Administração ou 70 
outro órgão competente, para que informe a essa Instituição Prev71 
Amapá toda vez que for alterada a legislação remunerações dos servidores públicos 72 
civis e militares do Estado que impactarem a base de tributação mensal devidas 73 
pelos agentes estatais para esta entidade, para conhecimento e deliberações, 74 
especialmente para se evitar potenciais e futuras demandas judiciais nefasta aos 75 
cofres dessa entidade.  76 
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vinte e cinco centavos) registrada na conta 1956 – Valores Realizáveis a Curto 

zo e as providências que estão sendo tomadas na gestão desses valores, 
inclusive requerendo que sejam tomadas medidas administrativas para melhorar o 
processo de trabalho da conciliação bancária. 

se à diretoria da AMPREV que continue 
administrativas, extrajudiciais e judiciais para o recebimento dos créditos 
previdenciários de curto e longo prazos, incluindo os parcelamentos, que ficaram em 
aberto no final de dezembro de 2020. 

se que a diretoria da AMPREV tome providências quanto a 
regularização da quantia de R$ 83.021,38 (oitenta e três mil vinte e um reais e trinta 
e oito centavos) que consta com crédito a regularizar na conta Variação Patrimonial 
Diminutiva Paga Antecipadamente. 

se que a diretoria da AMPREV tome medidas administrativas quanto 
aos apontamentos feitos por meio da Análise Técnica nº 016/2021 
COFISPREV/AMPREV e apresente justificativa técnica do lançamento contábil da 
diminuição do saldo da conta ESTOQUE no valor de R$ 135.833
cinco mil oitocentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos), no mês de 

se que a diretoria da AMPREV tome medidas administrativas quanto 
solicitação feita por meio da Análise Técnica nº 012/2021 – COFISPREV/AMPREV 
por meio da qual o COFISPREV/AMPREV requereu esclarecimentos ao 
CIAP/AMPREV acerca do demonstrativo de investimento de dezembro de 2020, que 
foi reproduzida nessa análise no grupo de conta contábil de Investimentos e 
Aplicações Temporárias a Curto Prazo e sejam sanadas todas as pendências 
apontadas neste relatório, quais sejam: atrasos recorrentes nas entre
relatórios dos demonstrativos de investimentos, relatórios entregues com conteúdo 

elatórios entregues com a ausência da ata da reunião.

se que a diretoria da AMPREV tome medidas para a produção de 
informações sobre a composição e critérios de mensuração do 
Depreciação, com vista a suportar as exigências técnicas e legais pertinentes a 
respeito do acervo patrimonial e de resultado operacional. 

Diretoria Executiva da AMPREV a solicitar ao Poder Executivo do 
Estado do Amapá, especialmente à sua Secretaria de Estado da Administração ou 
outro órgão competente, para que informe a essa Instituição Prev
Amapá toda vez que for alterada a legislação remunerações dos servidores públicos 
civis e militares do Estado que impactarem a base de tributação mensal devidas 
pelos agentes estatais para esta entidade, para conhecimento e deliberações, 

cialmente para se evitar potenciais e futuras demandas judiciais nefasta aos 
 

COFISPREV/AMPREV 
DE ANÁLISE DAS RESPOSTAS DADAS PELA AMPREV DEVIDO AOS APONTAMENTOS 

EV NO RELATÓRIO CONTÁBIL DE 2020 

Valores Realizáveis a Curto 
ue estão sendo tomadas na gestão desses valores, 

inclusive requerendo que sejam tomadas medidas administrativas para melhorar o 

continue tomando medidas 
administrativas, extrajudiciais e judiciais para o recebimento dos créditos 
previdenciários de curto e longo prazos, incluindo os parcelamentos, que ficaram em 

ovidências quanto a 
regularização da quantia de R$ 83.021,38 (oitenta e três mil vinte e um reais e trinta 

Variação Patrimonial 

da AMPREV tome medidas administrativas quanto 
aos apontamentos feitos por meio da Análise Técnica nº 016/2021 – 
COFISPREV/AMPREV e apresente justificativa técnica do lançamento contábil da 

135.833,94 (cento e trinta e 
cinco mil oitocentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos), no mês de 

se que a diretoria da AMPREV tome medidas administrativas quanto 
COFISPREV/AMPREV 

por meio da qual o COFISPREV/AMPREV requereu esclarecimentos ao 
investimento de dezembro de 2020, que 

de Investimentos e 
e sejam sanadas todas as pendências 

trasos recorrentes nas entregas dos 
relatórios entregues com conteúdo 

elatórios entregues com a ausência da ata da reunião. 

se que a diretoria da AMPREV tome medidas para a produção de 
informações sobre a composição e critérios de mensuração do Ativo Imobilizado e 

legais pertinentes a 

Diretoria Executiva da AMPREV a solicitar ao Poder Executivo do 
Estado do Amapá, especialmente à sua Secretaria de Estado da Administração ou 
outro órgão competente, para que informe a essa Instituição Previdenciária do 
Amapá toda vez que for alterada a legislação remunerações dos servidores públicos 
civis e militares do Estado que impactarem a base de tributação mensal devidas 
pelos agentes estatais para esta entidade, para conhecimento e deliberações, 

cialmente para se evitar potenciais e futuras demandas judiciais nefasta aos 
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3.8 - Notificar à Diretoria Executiva da AMPREV a solicitar ao Poder Executivo do 77 
Estado do Amapá, especialmente à sua Secretaria de Estado da Administraçã78 
outro órgão competente, para que informe a essa Instituição Previdenciária do 79 
Amapá toda vez que houver posse de novos agentes públicos em cargo de 80 
provimento efetivo no Estado do Amapá, que serão futuros segurados desse regime 81 
previdenciário, encamin82 
seleção e ingresso, de modo a aferir os cumprimentos dos princípios constitucionais 83 
e demais conhecimentos e deliberações competentes.84 

4 – DO PARECER DO COFISPREV/AMPREV PRESENTE NA ANÁLISE TÉCNICA 85 
Nº 017/2021: Examinando as documentações e o 86 
disponibilizado pela Diretoria 87 
membros do Conselho Fiscal da Amapá Previdência 88 
identificada inconsistências por ocasião da avaliação de uma amostra de itens do 89 
Ativo Estoque e suas 90 
ESTOQUE por meio da Análise Técnica91 
identificada ainda a ausência da produção de informações sobre a composição e 92 
critérios de mensuração do 93 
as exigências técnicas e legais pertinentes a respeito do acervo patrimonial e de 94 
resultado operacional. Finalmente,95 
dos Demonstrativos de 96 
insuficientes sobre a aplicação dos recursos financeiros da AMPREV. Esses fatores 97 
dificultaram a emissão de parecer por parte 98 
investimento da Amapá Previdência para o exercício de 2099 
afirmar que as contas de ativo atendam às formalidades previstas na Lei nº 0915/05 100 
e nas Portarias MPS 51101 
contábeis que atendem, em seus aspectos relevantes, a situação 102 
patrimonial da AMPREV, em 31 de dezembro de 20103 

Pelo exposto e diante d104 
Patrimonial de 2020 foi desaprova105 

5 – DAS RESPOSTAS DA A106 
FEITOS PELO COFISPREV/AMPREV107 

5.1 – Sobre o item 3.1 108 
da AMPREV, transcrita na íntegra.109 

Tratam110 
chefia da Dicon onde já estamos em processo de verificação um a um para 111 
identificar do que se tratam, motivo e resolução para zerar tal conta, tendo 112 
em vista que se trata de uma conta113 
que alguns lançamentos já foram resolvidos e não contabilizados devido à 114 
grande dificuldade de comunicação entre os setores responsáveis, situação 115 
essa que a nova chefia do referido setor se já está com uma conduta 116 
diferente, ajudando os outros seto117 
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Diretoria Executiva da AMPREV a solicitar ao Poder Executivo do 

Estado do Amapá, especialmente à sua Secretaria de Estado da Administraçã
outro órgão competente, para que informe a essa Instituição Previdenciária do 
Amapá toda vez que houver posse de novos agentes públicos em cargo de 
provimento efetivo no Estado do Amapá, que serão futuros segurados desse regime 
previdenciário, encaminhando a relação com as documentações pertinentes de 
seleção e ingresso, de modo a aferir os cumprimentos dos princípios constitucionais 
e demais conhecimentos e deliberações competentes. 

DO PARECER DO COFISPREV/AMPREV PRESENTE NA ANÁLISE TÉCNICA 
Examinando as documentações e o Balanço P

iretoria Executiva da Amapá Previdência 
membros do Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV/AMPREV

inconsistências por ocasião da avaliação de uma amostra de itens do 
Ativo Estoque e suas Flutuações, que culminou com a desaprovação da conta 

UE por meio da Análise Técnica nº 016/2021 de 30/04/2021. Além disso, 
ausência da produção de informações sobre a composição e 

critérios de mensuração do Ativo Imobilizado e Depreciação, com vista a suportar 
as exigências técnicas e legais pertinentes a respeito do acervo patrimonial e de 

. Finalmente, atrasos recorrentes nas entregas dos relatórios 
emonstrativos de Investimentos, os quais tem apresentado esclarecimentos 

insuficientes sobre a aplicação dos recursos financeiros da AMPREV. Esses fatores 
dificultaram a emissão de parecer por parte deste Conselho sobre a política de 
investimento da Amapá Previdência para o exercício de 2020. Daí 

as contas de ativo atendam às formalidades previstas na Lei nº 0915/05 
19/2011 e 509/2013, bem como as normas

contábeis que atendem, em seus aspectos relevantes, a situação 
atrimonial da AMPREV, em 31 de dezembro de 2020. 

Pelo exposto e diante das atribuições do COFISPREV/AMPREV, o Balanço 
desaprovado por todos os membros desse Conselho.

RESPOSTAS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA SOBRE OS APONTAMENTO
O COFISPREV/AMPREV E O SEU POSICIONAMENTO

Sobre o item 3.1 foi apresentada a seguinte resposta 
, transcrita na íntegra. 

Tratam-se de lançamentos manuais feitos nos anos anteriores pela antiga 
chefia da Dicon onde já estamos em processo de verificação um a um para 
identificar do que se tratam, motivo e resolução para zerar tal conta, tendo 
em vista que se trata de uma conta transitória de valores, já percebemos 
que alguns lançamentos já foram resolvidos e não contabilizados devido à 
grande dificuldade de comunicação entre os setores responsáveis, situação 
essa que a nova chefia do referido setor se já está com uma conduta 

ferente, ajudando os outros setores nessas soluções definitivas

COFISPREV/AMPREV 
DE ANÁLISE DAS RESPOSTAS DADAS PELA AMPREV DEVIDO AOS APONTAMENTOS 

EV NO RELATÓRIO CONTÁBIL DE 2020 

Diretoria Executiva da AMPREV a solicitar ao Poder Executivo do 
Estado do Amapá, especialmente à sua Secretaria de Estado da Administração ou 
outro órgão competente, para que informe a essa Instituição Previdenciária do 
Amapá toda vez que houver posse de novos agentes públicos em cargo de 
provimento efetivo no Estado do Amapá, que serão futuros segurados desse regime 

hando a relação com as documentações pertinentes de 
seleção e ingresso, de modo a aferir os cumprimentos dos princípios constitucionais 

DO PARECER DO COFISPREV/AMPREV PRESENTE NA ANÁLISE TÉCNICA 
Patrimonial de 2020 

da Amapá Previdência - AMPREV aos 
COFISPREV/AMPREV foi 

inconsistências por ocasião da avaliação de uma amostra de itens do 
que culminou com a desaprovação da conta 

nº 016/2021 de 30/04/2021. Além disso, foi 
ausência da produção de informações sobre a composição e 

, com vista a suportar 
as exigências técnicas e legais pertinentes a respeito do acervo patrimonial e de 

atrasos recorrentes nas entregas dos relatórios 
os quais tem apresentado esclarecimentos 

insuficientes sobre a aplicação dos recursos financeiros da AMPREV. Esses fatores 
deste Conselho sobre a política de 

20. Daí não é possível 
as contas de ativo atendam às formalidades previstas na Lei nº 0915/05 

, bem como as normas legais e práticas 
contábeis que atendem, em seus aspectos relevantes, a situação financeira e 

COFISPREV/AMPREV, o Balanço 
todos os membros desse Conselho. 

MAPÁ PREVIDÊNCIA SOBRE OS APONTAMENTOS 
E O SEU POSICIONAMENTO 

 pela Contabilidade 

se de lançamentos manuais feitos nos anos anteriores pela antiga 
chefia da Dicon onde já estamos em processo de verificação um a um para 
identificar do que se tratam, motivo e resolução para zerar tal conta, tendo 

transitória de valores, já percebemos 
que alguns lançamentos já foram resolvidos e não contabilizados devido à 
grande dificuldade de comunicação entre os setores responsáveis, situação 
essa que a nova chefia do referido setor se já está com uma conduta 

res nessas soluções definitivas. 
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A resposta dada pela Contabilidade da AMPREV 118 
emitisse opinião sobre esse item.119 

5.2 – Sobre o item 3.2, a 120 
COFISPREV por meio do memorando 130204.0005.1547.0086/2021121 
cobrança de 2020 enviados 122 
parcelamento da Dívida Previdenciária, para acompanhamento deste123 

A Diretoria Executiva da 124 
Conselho Estadual da Previdência no âmbito do Processo Administrativo nº 125 
2020.71.601064PA de 08/06/2020 para a cobrança dos acordos de parcelamento 126 
com o Poder Executivo. 127 

O COFISPREV/AMPREV reconhece128 
Previdência tem tomado medidas administrativas no sentido de receber os créditos 129 
previdenciários em aberto no final do exercício de 201130 
ainda não tem conseguido alcançar os resultados esperados, pois quan131 
compara o saldo de créditos previdenciários no final do exercício de 2020, que 132 
fechou em R$ 3.242.595.029,43 (três bilhões duzentos e quarenta e dois milhões 133 
quinhentos e noventa e cinco mil vinte e nove reais e quarenta e três centavos) em 134 
comparação com o saldo no final do exercício de 2019, que era de R$ 135 
2.874.446.468,53 (dois bilhões oitocentos e setenta e quatro milhões quatrocentos e 136 
quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) 137 
foi constatado que houve au138 
centésimos por cento). 139 

5.3 – Sobre o item 3.3 140 
íntegra. 141 

Tratam142 
AMPREV, que estão sendo devolvido143 
aposentados e pensionistas, referentes a acordos formalizados junto a 144 
DIBEF, de forma parcelada e paulatina nas folhas de pagamentos dos 145 
próximos meses, que precisam ser contabilizadas por parte dessa 146 
contabilidade até o fim147 

Foram informados os acordos em questão: 148 
Carmo Silva de Souza, 149 
Brenda Ariane Borges S150 
Silva Alves e João Pinheiro de 151 

A ausência de comprovação dos acordos não permitiu que o COFISPREV/AMPREV 152 
emitisse nenhuma opinião sobre esse item.   153 

5.4 –Sobre o item 3.4 foi apresentada a seguinte resposta, transcrita na íntegra.154 

Essa 155 
repassados pelo setor de estoque DMPC, o que leva a crer que 156 
contabilmente, os valores são perfeitos e fies a realidade, cabendo ao setor 157 
responsável esclarecimentos futuros em caso de dúvida física158 
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A resposta dada pela Contabilidade da AMPREV não permitiu que o COFISPREV 
emitisse opinião sobre esse item. 

, a Diretoria Executiva da AMPREV já havia e
COFISPREV por meio do memorando 130204.0005.1547.0086/2021

de 2020 enviados ao Poder Executivo sobre os termos de acordo de 
parcelamento da Dívida Previdenciária, para acompanhamento deste

Diretoria Executiva da AMPREV informou ainda as providências tomadas pelo 
Conselho Estadual da Previdência no âmbito do Processo Administrativo nº 
2020.71.601064PA de 08/06/2020 para a cobrança dos acordos de parcelamento 

 

O COFISPREV/AMPREV reconhece que a Diretoria Executiva 
Previdência tem tomado medidas administrativas no sentido de receber os créditos 
previdenciários em aberto no final do exercício de 2019, no entanto as medidas 
ainda não tem conseguido alcançar os resultados esperados, pois quan
compara o saldo de créditos previdenciários no final do exercício de 2020, que 
fechou em R$ 3.242.595.029,43 (três bilhões duzentos e quarenta e dois milhões 
quinhentos e noventa e cinco mil vinte e nove reais e quarenta e três centavos) em 

o com o saldo no final do exercício de 2019, que era de R$ 
2.874.446.468,53 (dois bilhões oitocentos e setenta e quatro milhões quatrocentos e 
quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) 
foi constatado que houve aumento de 12,81% (doze inteiros e oitenta e um 

Sobre o item 3.3 foi apresentada a seguinte resposta, transcrita na 

Tratam-se de benefícios a recuperar pagos antecipadamente por parte da 
AMPREV, que estão sendo devolvidos aos cofres da instituição por 
aposentados e pensionistas, referentes a acordos formalizados junto a 
DIBEF, de forma parcelada e paulatina nas folhas de pagamentos dos 
próximos meses, que precisam ser contabilizadas por parte dessa 
contabilidade até o fim do processo de devolução. 

acordos em questão: Francisca Jalva da 
ouza, José Geraldo da Silva, Luiz Nazareno 

Silva da Costa, Anna Carolini Queiroz da 
inheiro de Souza. 

A ausência de comprovação dos acordos não permitiu que o COFISPREV/AMPREV 
emitisse nenhuma opinião sobre esse item.    

foi apresentada a seguinte resposta, transcrita na íntegra.

Essa contabilidade está alinhada com os demonstrativos mensais 
repassados pelo setor de estoque DMPC, o que leva a crer que 
contabilmente, os valores são perfeitos e fies a realidade, cabendo ao setor 
responsável esclarecimentos futuros em caso de dúvida física

COFISPREV/AMPREV 
DE ANÁLISE DAS RESPOSTAS DADAS PELA AMPREV DEVIDO AOS APONTAMENTOS 

EV NO RELATÓRIO CONTÁBIL DE 2020 

não permitiu que o COFISPREV 

da AMPREV já havia encaminhado ao 
COFISPREV por meio do memorando 130204.0005.1547.0086/2021 os ofícios de 

termos de acordo de 
parcelamento da Dívida Previdenciária, para acompanhamento deste conselho. 

informou ainda as providências tomadas pelo 
Conselho Estadual da Previdência no âmbito do Processo Administrativo nº 
2020.71.601064PA de 08/06/2020 para a cobrança dos acordos de parcelamento 

Executiva da Amapá 
Previdência tem tomado medidas administrativas no sentido de receber os créditos 

9, no entanto as medidas 
ainda não tem conseguido alcançar os resultados esperados, pois quando se 
compara o saldo de créditos previdenciários no final do exercício de 2020, que 
fechou em R$ 3.242.595.029,43 (três bilhões duzentos e quarenta e dois milhões 
quinhentos e noventa e cinco mil vinte e nove reais e quarenta e três centavos) em 

o com o saldo no final do exercício de 2019, que era de R$ 
2.874.446.468,53 (dois bilhões oitocentos e setenta e quatro milhões quatrocentos e 
quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) 

mento de 12,81% (doze inteiros e oitenta e um 

foi apresentada a seguinte resposta, transcrita na 

se de benefícios a recuperar pagos antecipadamente por parte da 
s aos cofres da instituição por 

aposentados e pensionistas, referentes a acordos formalizados junto a 
DIBEF, de forma parcelada e paulatina nas folhas de pagamentos dos 
próximos meses, que precisam ser contabilizadas por parte dessa 

alva da Silva, Maria do 
azareno Borges Hausseler, 
ueiroz da Costa, Lucival da 

A ausência de comprovação dos acordos não permitiu que o COFISPREV/AMPREV 

foi apresentada a seguinte resposta, transcrita na íntegra. 

contabilidade está alinhada com os demonstrativos mensais 
repassados pelo setor de estoque DMPC, o que leva a crer que 
contabilmente, os valores são perfeitos e fies a realidade, cabendo ao setor 
responsável esclarecimentos futuros em caso de dúvida físicas. 
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Sobre a resposta apresentada pela Contabilidade da AMPREV, o 159 
COFISPREV/AMPFREV tem a esclarecer que o saldo contábil em 31/12/2020 não 160 
reflete com exatidão o saldo financeiro em 31/12/2020.161 

Sobre a realização do inventário do Ativo Estoque e suas Flutua162 
reiteram o que foi apontado 163 
COFISPREV/AMPREV 164 
COFISPREV/AMPREV (165 
apresentado na Análise Técnica nº 16166 

No mês de março e abril de 2021, os relatores realizaram167 
estoque físico da AMAPÁ PREVIDÊNCIA 168 
comparação com o saldo do sistema de gestão 169 
comparação do saldo financeiro com o saldo contábil.170 

O resultado do trabalho apresentado pela Análise Técnica nº 16171 
COFISPREV/AMPREV de 30/04/2021 revelou por meio da avaliação da amostra de 172 
35 itens de um total de 180 itens do estoque da Amapá Previdência índice de 173 
problema muito acima do permitido pela Tabela Philips, que 174 
total da amostra, 26 itens apresentaram problema acerca da divergência entre o 175 
saldo do estoque físico e o saldo virtual que se encontra no sistema de gestão do 176 
estoque INTEGRA. 177 

Além disso foi constatado que o item DESINFETANTE de 500 ml disponível no 178 
estoque se encontra com 179 
mais utilizados pela AMPREV (Pasta AMPREV com Bolso e Pasta Conselho com 180 
Bolso). 181 

Os relatores opinaram pela desaprovação do ESTOQUE em virtude dos índices de 182 
problema terem ficado acima do recomenda183 
avaliação dos itens do ESTOQUE, consequentemente o saldo contábil em 184 
31/12/2020, no valor de 185 
quatro reais e setenta e cinco centavos)186 
financeiro em 31/12/2020.187 

Além disso, recomendara188 
parte do ESTOQUE da AMPREV. Além disso, que disponibiliz189 
o fluxograma da gestão do estoque da AMPREV, bem como apresent190 
COFISPREV/AMPREV as instruções de trabalho de cada atividade da Divisão de 191 
Material, Patrimônio e Compras 192 
Diretoria Executiva da AMPREV tom193 
eventuais responsabilidades.194 

5.5 – Sobre esse item195 
íntegra. 196 

Em resposta ao OFÍCIO Nº 130204.0077.1550.0011/2021 COFISPREV197 
AMPREV, em relação às diligências da ANÁLISE TÉCNICA Nº 012/2021198 
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Sobre a resposta apresentada pela Contabilidade da AMPREV, o 
COFISPREV/AMPFREV tem a esclarecer que o saldo contábil em 31/12/2020 não 
reflete com exatidão o saldo financeiro em 31/12/2020. 

realização do inventário do Ativo Estoque e suas Flutua
reiteram o que foi apontado na Análise Técnica nº 017/2021 
COFISPREV/AMPREV de 30/04/2021 acerca do Relatório C

(Processo nº 2021.140.300672PA) com base no resultado 
apresentado na Análise Técnica nº 16 – COFISPREV/AMPREV de 30/04/2021

mês de março e abril de 2021, os relatores realizaram a conferência física do 
estoque físico da AMAPÁ PREVIDÊNCIA com a posição em 31/12/2020 e 

com o saldo do sistema de gestão INTEGRA. Em seguida, foi feita a 
comparação do saldo financeiro com o saldo contábil. 

O resultado do trabalho apresentado pela Análise Técnica nº 16
COFISPREV/AMPREV de 30/04/2021 revelou por meio da avaliação da amostra de 
35 itens de um total de 180 itens do estoque da Amapá Previdência índice de 
problema muito acima do permitido pela Tabela Philips, que são 

itens apresentaram problema acerca da divergência entre o 
saldo do estoque físico e o saldo virtual que se encontra no sistema de gestão do 

Além disso foi constatado que o item DESINFETANTE de 500 ml disponível no 
estoque se encontra com a validade vencida e que existem alguns itens que não são 
mais utilizados pela AMPREV (Pasta AMPREV com Bolso e Pasta Conselho com 

Os relatores opinaram pela desaprovação do ESTOQUE em virtude dos índices de 
problema terem ficado acima do recomendado pela metodologia utilizada para 
avaliação dos itens do ESTOQUE, consequentemente o saldo contábil em 
31/12/2020, no valor de R$ 140.154,75 (cento e quarenta mil cento e cinquenta e 
quatro reais e setenta e cinco centavos) não expressa com exatidão o sal

em 31/12/2020. 

ram a imediata recontagem de todos dos itens que fazem 
parte do ESTOQUE da AMPREV. Além disso, que disponibilizasse
o fluxograma da gestão do estoque da AMPREV, bem como apresent

as instruções de trabalho de cada atividade da Divisão de 
Material, Patrimônio e Compras – DMPC da AMPREV, o mais breve possível e a 

da AMPREV tomasse medidas administrativas para apurar 
eventuais responsabilidades. 

obre esse item 3.5 foi apresentada a seguinte resposta transcrita na 

Em resposta ao OFÍCIO Nº 130204.0077.1550.0011/2021 COFISPREV
AMPREV, em relação às diligências da ANÁLISE TÉCNICA Nº 012/2021

COFISPREV/AMPREV 
DE ANÁLISE DAS RESPOSTAS DADAS PELA AMPREV DEVIDO AOS APONTAMENTOS 

EV NO RELATÓRIO CONTÁBIL DE 2020 

Sobre a resposta apresentada pela Contabilidade da AMPREV, o 
COFISPREV/AMPFREV tem a esclarecer que o saldo contábil em 31/12/2020 não 

realização do inventário do Ativo Estoque e suas Flutuações, os relatores 
na Análise Técnica nº 017/2021 – 

Contábil de 2020 – 
com base no resultado 

COFISPREV/AMPREV de 30/04/2021.  

a conferência física do 
em 31/12/2020 e foi feita a 

Em seguida, foi feita a 

O resultado do trabalho apresentado pela Análise Técnica nº 16/2021 – 
COFISPREV/AMPREV de 30/04/2021 revelou por meio da avaliação da amostra de 
35 itens de um total de 180 itens do estoque da Amapá Previdência índice de 

são de 3 problemas. Do 
itens apresentaram problema acerca da divergência entre o 

saldo do estoque físico e o saldo virtual que se encontra no sistema de gestão do 

Além disso foi constatado que o item DESINFETANTE de 500 ml disponível no 
a validade vencida e que existem alguns itens que não são 

mais utilizados pela AMPREV (Pasta AMPREV com Bolso e Pasta Conselho com 

Os relatores opinaram pela desaprovação do ESTOQUE em virtude dos índices de 
do pela metodologia utilizada para 

avaliação dos itens do ESTOQUE, consequentemente o saldo contábil em 
R$ 140.154,75 (cento e quarenta mil cento e cinquenta e 

não expressa com exatidão o saldo 

m a imediata recontagem de todos dos itens que fazem 
asse o organograma e 

o fluxograma da gestão do estoque da AMPREV, bem como apresentasse ao 
as instruções de trabalho de cada atividade da Divisão de 

DMPC da AMPREV, o mais breve possível e a 
medidas administrativas para apurar 

foi apresentada a seguinte resposta transcrita na 

Em resposta ao OFÍCIO Nº 130204.0077.1550.0011/2021 COFISPREV-
AMPREV, em relação às diligências da ANÁLISE TÉCNICA Nº 012/2021–



CONSELHO FISCAL DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA 
RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS RESPOSTAS DADAS PELA AMPREV DEVIDO AOS APONTAMENTOS 

FEITOS PELO COFISPREV/AMPR

COFISPREV/AMPREV, Processo nº 2021.243.200409PA, com199 
Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos 200 
dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá, informamos 201 
em relação a cada item:202 
a) Detalhamento de TODOS os fundos que deram rentabilidade negativa e 203 
respectivasprovid204 
- Em relação a rentabilidade negativa, destacamos os fundos no ano de 205 
2020 em cada plano, na posição de dezembro de 2020, com as 206 
explanações abaixo por produto ou grupo de produtos207 
planilha)208 
- Em relação ao grupo209 
variável do Plano Financeiro, dos quais 11 (onze) também fazem parte do 210 
Plano Previdenciário, a rentabilidade negativa nos mesmos é decorrente do 211 
mercado, principalmente em relação a crise causada pela pandem212 
COVID213 
anexada planilha)214 
Essa rentabilidade negativa se explica quando se observa a rentabilidade 215 
dos principais índices de renda variável em 2020, sendo que o pico da crise 216 
ocorreu em març217 
no Brasil, o IBOVESPA, rentabilizou negativamente, somente no mês, em 218 
29,90%, com destaque também para o SMALL, com 219 
rentabilidade negativa no mês, o que é mais bem observado no 220 
demons221 
Outro fator em relação aos 12 (doze) produtos destacados, é que todos 222 
possuem estratégias ativas em relação aos seus índices de referência e 223 
principalmente em relação ao IBOVESPA, a gestão as suas carteiras não 224 
são pa225 
que em determinados períodos rentabilizam acima ou abaixo dos índices, 226 
conforme as variantes do mercado, o que ocorreu em 2020, principalmente 227 
causada pela pandemia de COVID228 
capaz de prever os efeitos da crise no ano, sendo considerado um ano 229 
atípico para o mercado brasileiro e mundial.230 
Em relação ao CIAP, observada a queda brusca em março de 2020, nessa 231 
situação foi adotadaa prudência em não fazer movimentaçõ232 
a fim de evitar efetivar possíveis prejuízos, vistoque a carteira dos fundos, 233 
quando avaliados, possuem ativos preponderantes de ações de 234 
empresassolidas no mercado brasileiro, como exemplo, Petrobrás, Vale, 235 
Itaú, Bradesco, entre outras.236 
No decorrer do ano, apesar das rentabilidades negativas no fechamento do 237 
exercício, foi concretizado o maior retorno em todos os produtos.238 
Observando esse retorno, a partir de março de 2021, o CIAP iniciou um 239 
processo de avaliação da carteira da AMPREV, onde240 
por resgates totais ou parciais, a fim de otimizar a rentabilidade, para 241 
possível atingimento da meta de rentabilidade, de IPCA + 5,44% a.a., 242 
prevista para o ano de 2021.243 
Em relação aos Fundos de Investimentos em Participações244 
possuem processos de investimentos e desinvestimentos próprios, com 245 
ativos específicos e estratégias de longo prazo, que não estão livres das 246 
variantes do mercado. Possuem objetivos de buscar rentabilidades 247 
anualizadas, passandopelo período de rentab248 
como “Curva J”, as quais só saberemos quando da finalização do período 249 
de desinvestimento, prazo de vencimento do FIP. (foi anexada planilha).250 
No caso específico do FIP Pátria SpecialOpportunities I 251 
também foi 252 
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COFISPREV/AMPREV, Processo nº 2021.243.200409PA, com
Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos 
dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá, informamos 
em relação a cada item: 

Detalhamento de TODOS os fundos que deram rentabilidade negativa e 
respectivasprovidências que o CIAP tem tomado. 

Em relação a rentabilidade negativa, destacamos os fundos no ano de 
2020 em cada plano, na posição de dezembro de 2020, com as 
explanações abaixo por produto ou grupo de produtos
planilha) 

Em relação ao grupo de 12 (doze) fundos acima do segmento de renda 
variável do Plano Financeiro, dos quais 11 (onze) também fazem parte do 
Plano Previdenciário, a rentabilidade negativa nos mesmos é decorrente do 
mercado, principalmente em relação a crise causada pela pandem
COVID-19 que ocorreu no ano de 2020, e ainda continua em 2021
anexada planilha) 

Essa rentabilidade negativa se explica quando se observa a rentabilidade 
dos principais índices de renda variável em 2020, sendo que o pico da crise 
ocorreu em março, quando o principal índice de referência da renda variável 
no Brasil, o IBOVESPA, rentabilizou negativamente, somente no mês, em 
29,90%, com destaque também para o SMALL, com 
rentabilidade negativa no mês, o que é mais bem observado no 
demonstrativo abaixo (foi anexada planilha). 

Outro fator em relação aos 12 (doze) produtos destacados, é que todos 
possuem estratégias ativas em relação aos seus índices de referência e 
principalmente em relação ao IBOVESPA, a gestão as suas carteiras não 
são passivas ou indexadas a nenhuma carteira dos índices da BOVESPA, o 
que em determinados períodos rentabilizam acima ou abaixo dos índices, 
conforme as variantes do mercado, o que ocorreu em 2020, principalmente 
causada pela pandemia de COVID-19, em que nenhum
capaz de prever os efeitos da crise no ano, sendo considerado um ano 
atípico para o mercado brasileiro e mundial. 

Em relação ao CIAP, observada a queda brusca em março de 2020, nessa 
situação foi adotadaa prudência em não fazer movimentaçõ
a fim de evitar efetivar possíveis prejuízos, vistoque a carteira dos fundos, 
quando avaliados, possuem ativos preponderantes de ações de 
empresassolidas no mercado brasileiro, como exemplo, Petrobrás, Vale, 
Itaú, Bradesco, entre outras. 

decorrer do ano, apesar das rentabilidades negativas no fechamento do 
exercício, foi concretizado o maior retorno em todos os produtos.

Observando esse retorno, a partir de março de 2021, o CIAP iniciou um 
processo de avaliação da carteira da AMPREV, onde
por resgates totais ou parciais, a fim de otimizar a rentabilidade, para 
possível atingimento da meta de rentabilidade, de IPCA + 5,44% a.a., 
prevista para o ano de 2021. 

Em relação aos Fundos de Investimentos em Participações
possuem processos de investimentos e desinvestimentos próprios, com 
ativos específicos e estratégias de longo prazo, que não estão livres das 
variantes do mercado. Possuem objetivos de buscar rentabilidades 
anualizadas, passandopelo período de rentabilidades negativas conhecidas 
como “Curva J”, as quais só saberemos quando da finalização do período 
de desinvestimento, prazo de vencimento do FIP. (foi anexada planilha).

No caso específico do FIP Pátria SpecialOpportunities I 
também foi afetado pela crise da pandemia de COVID

COFISPREV/AMPREV 
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COFISPREV/AMPREV, Processo nº 2021.243.200409PA, com base no 
Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos 
dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá, informamos 

Detalhamento de TODOS os fundos que deram rentabilidade negativa e 

Em relação a rentabilidade negativa, destacamos os fundos no ano de 
2020 em cada plano, na posição de dezembro de 2020, com as 
explanações abaixo por produto ou grupo de produtos. (foi anexada 

de 12 (doze) fundos acima do segmento de renda 
variável do Plano Financeiro, dos quais 11 (onze) também fazem parte do 
Plano Previdenciário, a rentabilidade negativa nos mesmos é decorrente do 
mercado, principalmente em relação a crise causada pela pandemia de 

19 que ocorreu no ano de 2020, e ainda continua em 2021. (foi 

Essa rentabilidade negativa se explica quando se observa a rentabilidade 
dos principais índices de renda variável em 2020, sendo que o pico da crise 

o, quando o principal índice de referência da renda variável 
no Brasil, o IBOVESPA, rentabilizou negativamente, somente no mês, em -
29,90%, com destaque também para o SMALL, com -35,07% de 
rentabilidade negativa no mês, o que é mais bem observado no 

Outro fator em relação aos 12 (doze) produtos destacados, é que todos 
possuem estratégias ativas em relação aos seus índices de referência e 
principalmente em relação ao IBOVESPA, a gestão as suas carteiras não 

ssivas ou indexadas a nenhuma carteira dos índices da BOVESPA, o 
que em determinados períodos rentabilizam acima ou abaixo dos índices, 
conforme as variantes do mercado, o que ocorreu em 2020, principalmente 

19, em que nenhuma estratégia foi 
capaz de prever os efeitos da crise no ano, sendo considerado um ano 

Em relação ao CIAP, observada a queda brusca em março de 2020, nessa 
situação foi adotadaa prudência em não fazer movimentações de resgates, 
a fim de evitar efetivar possíveis prejuízos, vistoque a carteira dos fundos, 
quando avaliados, possuem ativos preponderantes de ações de 
empresassolidas no mercado brasileiro, como exemplo, Petrobrás, Vale, 

decorrer do ano, apesar das rentabilidades negativas no fechamento do 
exercício, foi concretizado o maior retorno em todos os produtos. 

Observando esse retorno, a partir de março de 2021, o CIAP iniciou um 
processo de avaliação da carteira da AMPREV, onde foi possível deliberar 
por resgates totais ou parciais, a fim de otimizar a rentabilidade, para 
possível atingimento da meta de rentabilidade, de IPCA + 5,44% a.a., 

Em relação aos Fundos de Investimentos em Participações-FIP, estes 
possuem processos de investimentos e desinvestimentos próprios, com 
ativos específicos e estratégias de longo prazo, que não estão livres das 
variantes do mercado. Possuem objetivos de buscar rentabilidades 

ilidades negativas conhecidas 
como “Curva J”, as quais só saberemos quando da finalização do período 
de desinvestimento, prazo de vencimento do FIP. (foi anexada planilha). 

No caso específico do FIP Pátria SpecialOpportunities I - FIQ FIP, este 
afetado pela crise da pandemia de COVID-19, que refletiu no 
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principal ativo de fundo que são os shoppings centers, já que o fundo tem 253 
objetivo de construir e administrar os mesmos a fim de obter retornos com a 254 
valorização de capital a longo prazo.255 
Em virtu256 
COVID257 
investida, iniciado em 2019, foi duramente afetado, visto que o principal 258 
gerador de caixa do fundo, os shoppings, tiveram que fechar 259 
Na data de 30 de junho de 2020, o administrador do fundo ajustou o 260 
patrimônio líquido do fundo de R$ 349.541.907,29 e valor de cota bruta de 261 
R$ 913,3717991, para R$ 1.582.306,81 e valor de cota bruta de R$ 262 
4,1346527. O ajuste no valor das cotas 263 
Tenco Shopping Centers S.A., companhia indiretamente investida pelo 264 
fundo, em decorrência dos efeitos da crise ocasionada pela pandemia de 265 
COVID266 
impactando se267 
Foi anexado a este a comunicação do administrador a todos os cotistas do 268 
fundo sobre o ajuste do patrimônio líquido em junho de 2020, o que causou 269 
a entabilidade, acumulada no ano de 2020 (janeiro a dezem270 
de 98,59%.271 
A fim dar maiores esclarecimentos, a DICAM solicitou ao administrador 272 
Pátria Investimentos, explanações sobre o ajuste do PL ocorrido e junho de 273 
2020, que até a data deste, não recebemos resposta, a qual será 274 
encaminhada ao COFISP275 
Também encaminhamos por e276 
- Laudo de avaliação da companhia Tenco Shopping Centers S.A. 277 
elaborado pela empresa Apsis Consultoria Empresarial Ltda.;278 
- Laudo de avaliação da companhia Tenco279 
elaborado pela empresa Cushman& Wakefield;280 
- Plano de co281 
de mitigar os efeitos da crise de COVID282 
b) Detalhar os custos que a AMPREV tem com TODOS283 
Em relação a todos os fundos de investimento de renda fixa e renda 284 
variável, não existe custo direto nas aplicações da AMPREV, nem há como 285 
detalhar os custos desses produtos, visto que a rentabilidade apurada é 286 
liquida já descontada a tax287 
é diluída e redutora na apuração da rentabilidade, não há cobrança direta 288 
aos cofres da AMPREV, nenhuma das aplicações geram custos.289 
Os únicos custos cobrados diretamente dos cofres da AMPREV são 290 
oriundos d291 
Públicos Federais, de gestão do Banco do Brasil e da Caixa Econômica 292 
Federal, as mesmas possuem a mesma cobrança percentual pela 293 
administração das carteiras, ambas de 0,10% ao ano, que são de294 
mensalmente.295 
Como exemplo, destacamos o valor da taxa administração de dezembro de 296 
2020.297 
- Carteira Administrada de TPF de Gestão do Banco do Brasil 298 
124.497,01;299 
- Carteira Administrada de TPF de Gestão da Caixa Econômica 300 
46.337,65.301 
c) Informar os VALORES das taxas, o tempo de resgate e constar nos autos 302 
notas explicativas dos motivos da ocorrência de resgates.303 

 
CONSELHO FISCAL DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – COFISPREV/AMPREV

DE ANÁLISE DAS RESPOSTAS DADAS PELA AMPREV DEVIDO AOS APONTAMENTOS 
FEITOS PELO COFISPREV/AMPREV NO RELATÓRIO CONTÁBIL DE 2020

 
principal ativo de fundo que são os shoppings centers, já que o fundo tem 
objetivo de construir e administrar os mesmos a fim de obter retornos com a 
valorização de capital a longo prazo. 

Em virtude do fechamento dos shoppings em todo Brasil, causado pela 
COVID-19, o processo de redução de endividamento da companhia 
investida, iniciado em 2019, foi duramente afetado, visto que o principal 
gerador de caixa do fundo, os shoppings, tiveram que fechar 

Na data de 30 de junho de 2020, o administrador do fundo ajustou o 
patrimônio líquido do fundo de R$ 349.541.907,29 e valor de cota bruta de 
R$ 913,3717991, para R$ 1.582.306,81 e valor de cota bruta de R$ 
4,1346527. O ajuste no valor das cotas ocorreu em virtude de avaliação da 
Tenco Shopping Centers S.A., companhia indiretamente investida pelo 
fundo, em decorrência dos efeitos da crise ocasionada pela pandemia de 
COVID-19, que implicou o fechamento temporário dos shopping centers, 
impactando severamente a geração de caixa de referida companhia.

Foi anexado a este a comunicação do administrador a todos os cotistas do 
fundo sobre o ajuste do patrimônio líquido em junho de 2020, o que causou 
a entabilidade, acumulada no ano de 2020 (janeiro a dezem
de 98,59%. 

A fim dar maiores esclarecimentos, a DICAM solicitou ao administrador 
Pátria Investimentos, explanações sobre o ajuste do PL ocorrido e junho de 
2020, que até a data deste, não recebemos resposta, a qual será 
encaminhada ao COFISPREV, por e-mail, assim que for recebida.

Também encaminhamos por e-mail ao COFISPREV:

Laudo de avaliação da companhia Tenco Shopping Centers S.A. 
elaborado pela empresa Apsis Consultoria Empresarial Ltda.;

Laudo de avaliação da companhia Tenco Shopping Centers S.A. 
elaborado pela empresa Cushman& Wakefield; 

Plano de co-investimento elaborado pelo Pátria Investimentos com objetivo 
de mitigar os efeitos da crise de COVID-19.IS INDICADORES DE

Detalhar os custos que a AMPREV tem com TODOS

Em relação a todos os fundos de investimento de renda fixa e renda 
variável, não existe custo direto nas aplicações da AMPREV, nem há como 
detalhar os custos desses produtos, visto que a rentabilidade apurada é 
liquida já descontada a taxa de administração de cada fundo, ou seja, a taxa 
é diluída e redutora na apuração da rentabilidade, não há cobrança direta 
aos cofres da AMPREV, nenhuma das aplicações geram custos.

Os únicos custos cobrados diretamente dos cofres da AMPREV são 
oriundos das taxas de administração das Carteiras Administradas de Títulos 
Públicos Federais, de gestão do Banco do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal, as mesmas possuem a mesma cobrança percentual pela 
administração das carteiras, ambas de 0,10% ao ano, que são de
mensalmente. 

Como exemplo, destacamos o valor da taxa administração de dezembro de 
2020. 

Carteira Administrada de TPF de Gestão do Banco do Brasil 
124.497,01; 

Carteira Administrada de TPF de Gestão da Caixa Econômica 
46.337,65. 

nformar os VALORES das taxas, o tempo de resgate e constar nos autos 
notas explicativas dos motivos da ocorrência de resgates.

COFISPREV/AMPREV 
DE ANÁLISE DAS RESPOSTAS DADAS PELA AMPREV DEVIDO AOS APONTAMENTOS 

EV NO RELATÓRIO CONTÁBIL DE 2020 

principal ativo de fundo que são os shoppings centers, já que o fundo tem 
objetivo de construir e administrar os mesmos a fim de obter retornos com a 

de do fechamento dos shoppings em todo Brasil, causado pela 
19, o processo de redução de endividamento da companhia 

investida, iniciado em 2019, foi duramente afetado, visto que o principal 
gerador de caixa do fundo, os shoppings, tiveram que fechar as portas. 

Na data de 30 de junho de 2020, o administrador do fundo ajustou o 
patrimônio líquido do fundo de R$ 349.541.907,29 e valor de cota bruta de 
R$ 913,3717991, para R$ 1.582.306,81 e valor de cota bruta de R$ 

ocorreu em virtude de avaliação da 
Tenco Shopping Centers S.A., companhia indiretamente investida pelo 
fundo, em decorrência dos efeitos da crise ocasionada pela pandemia de 

19, que implicou o fechamento temporário dos shopping centers, 
veramente a geração de caixa de referida companhia. 

Foi anexado a este a comunicação do administrador a todos os cotistas do 
fundo sobre o ajuste do patrimônio líquido em junho de 2020, o que causou 
a entabilidade, acumulada no ano de 2020 (janeiro a dezembro), negativa 

A fim dar maiores esclarecimentos, a DICAM solicitou ao administrador 
Pátria Investimentos, explanações sobre o ajuste do PL ocorrido e junho de 
2020, que até a data deste, não recebemos resposta, a qual será 

mail, assim que for recebida. 

mail ao COFISPREV: 

Laudo de avaliação da companhia Tenco Shopping Centers S.A. 
elaborado pela empresa Apsis Consultoria Empresarial Ltda.; 

Shopping Centers S.A. 

investimento elaborado pelo Pátria Investimentos com objetivo 
IS INDICADORES DEENTOS 

Detalhar os custos que a AMPREV tem com TODOS os investimentos 

Em relação a todos os fundos de investimento de renda fixa e renda 
variável, não existe custo direto nas aplicações da AMPREV, nem há como 
detalhar os custos desses produtos, visto que a rentabilidade apurada é 

a de administração de cada fundo, ou seja, a taxa 
é diluída e redutora na apuração da rentabilidade, não há cobrança direta 
aos cofres da AMPREV, nenhuma das aplicações geram custos. 

Os únicos custos cobrados diretamente dos cofres da AMPREV são 
as taxas de administração das Carteiras Administradas de Títulos 

Públicos Federais, de gestão do Banco do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal, as mesmas possuem a mesma cobrança percentual pela 
administração das carteiras, ambas de 0,10% ao ano, que são descontadas 

Como exemplo, destacamos o valor da taxa administração de dezembro de 

Carteira Administrada de TPF de Gestão do Banco do Brasil – R$ 

Carteira Administrada de TPF de Gestão da Caixa Econômica – R$ 

nformar os VALORES das taxas, o tempo de resgate e constar nos autos 
notas explicativas dos motivos da ocorrência de resgates. 
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Como já informado no item anterior, não há como informar valores de taxas 304 
dos fundos de investimentos de renda fixa e renda variá305 
carteiras administradas de TPF.306 
Em relação ao tempo de resgate, com exceção dos FIPs, as aplicações 307 
realizadas em fundos de investimentos não possuem prazo ou tempo para 308 
resgate.309 
Quanto aos motivos de ocorrência de resgates, essas já são 310 
Relatório Mensal dos Investimentos, elaborado pela DICAM mensalmente.311 
d) Quais os riscos que a AMPREV tem em CADA investimento. Dentre os 312 
RISCOS declarados, qual o MAIS RELEVANTE e o PORQUÊ313 
Todos os fundos de investimentos da carteira da AMP314 
que estão descritos no regulamento de cada fundo, sendo que os mais 315 
relevantes estão discriminados no item 5.2.1.316 
de Investimentos da AMPREV para o exercício de 2020, sendo eles o Risco 317 
de Mercado, o Risco 318 
Sobre as respostas apresentadas pela DICAM não houve tempo hábil do 319 
COFISPREV/AMPREV para análise das respostas 320 
e) Qual o RISCO DE PERDA do recurso INVESTIDO321 
Toda e qualquer aplicação no mercado financeiro possui risco d322 
recurso aplicado, tanto em renda fixa como em renda variável, com maior 323 
ou menor possibilidade, não existe risco zero.324 
f) Informar se a Política de Investimentos tem margem para o investimento 325 
e, como éfeito.326 
Sim, existe margem em relação as apl327 
investimento, essa margem está definida no item 5.6.3. Estratégia de 328 
Alocação, na Política de Investimentos de 2020, que está adequada as 329 
diretrizes da Resolução CMN nº 3.922/2010.330 
g)Informar o tempo (início e fim) que se331 
destino dos recursos.332 
Não é possível determinar o início e o fim de uma aplicação, com exceção 333 
dos FIPs que possuem prazo de investimento e desinvestimento, os fundos 334 
de investimentos em geral possuem prazo indetermina335 
aplicações dos RPPS possuem perfil de longo prazo.336 
h) Informar se a documentação está de acordo com o requerido pela 337 
legislação e se, toda a documentação requerida pela legislação consta nos 338 
autos de escolha/certificação/registro.339 
Todos os pr340 
com a legislação de investimentos para os RPPS, conforme consta no 341 
Demonstrativo na parte referente a DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS 342 
POR INSTITUIÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL, bem como 343 
obrigação leg344 
Economia todas asaplicações, as quais estão disponíveis a todos os 345 
segurados, no site da Secretaria, através doCADPREV.346 

Devido às respostas terem chegado somente no mês de junho de 2021, O 347 
COFISPREV/AMPREV não teve tempo hábil de se manifestar 348 

5.6 – Sobre o item 3.6 não foi apresentada nenhuma resposta.349 

Sobre o Ativo Imobilizado e Depreciação350 
Análise Técnica nº 017/2021 351 
Relatório Contábil de 2352 
2021.140.300672PA). 353 
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Como já informado no item anterior, não há como informar valores de taxas 
dos fundos de investimentos de renda fixa e renda variá
carteiras administradas de TPF. 

Em relação ao tempo de resgate, com exceção dos FIPs, as aplicações 
realizadas em fundos de investimentos não possuem prazo ou tempo para 
resgate. 

Quanto aos motivos de ocorrência de resgates, essas já são 
Relatório Mensal dos Investimentos, elaborado pela DICAM mensalmente.

Quais os riscos que a AMPREV tem em CADA investimento. Dentre os 
RISCOS declarados, qual o MAIS RELEVANTE e o PORQUÊ

Todos os fundos de investimentos da carteira da AMP
que estão descritos no regulamento de cada fundo, sendo que os mais 
relevantes estão discriminados no item 5.2.1.- Fatores de Risco da Política 
de Investimentos da AMPREV para o exercício de 2020, sendo eles o Risco 
de Mercado, o Risco de Crédito e o Risco de Liquidez.

Sobre as respostas apresentadas pela DICAM não houve tempo hábil do 
COFISPREV/AMPREV para análise das respostas  

Qual o RISCO DE PERDA do recurso INVESTIDO

Toda e qualquer aplicação no mercado financeiro possui risco d
recurso aplicado, tanto em renda fixa como em renda variável, com maior 
ou menor possibilidade, não existe risco zero. 

Informar se a Política de Investimentos tem margem para o investimento 
e, como éfeito. 

Sim, existe margem em relação as aplicações em cada produto ou tipo de 
investimento, essa margem está definida no item 5.6.3. Estratégia de 
Alocação, na Política de Investimentos de 2020, que está adequada as 
diretrizes da Resolução CMN nº 3.922/2010. 

Informar o tempo (início e fim) que se obtém o dinheiro/retorno/resgate e o 
destino dos recursos. 

Não é possível determinar o início e o fim de uma aplicação, com exceção 
dos FIPs que possuem prazo de investimento e desinvestimento, os fundos 
de investimentos em geral possuem prazo indetermina
aplicações dos RPPS possuem perfil de longo prazo.

Informar se a documentação está de acordo com o requerido pela 
legislação e se, toda a documentação requerida pela legislação consta nos 
autos de escolha/certificação/registro. 

Todos os produtos da carteira da AMPREV, de cada plano, estão de acordo 
com a legislação de investimentos para os RPPS, conforme consta no 
Demonstrativo na parte referente a DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS 
POR INSTITUIÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL, bem como 
obrigação legal de informar a Secretaria de Previdência do Ministério da 
Economia todas asaplicações, as quais estão disponíveis a todos os 
segurados, no site da Secretaria, através doCADPREV.

Devido às respostas terem chegado somente no mês de junho de 2021, O 
COFISPREV/AMPREV não teve tempo hábil de se manifestar sobre esse item.

não foi apresentada nenhuma resposta.

Sobre o Ativo Imobilizado e Depreciação, os relatores reiteram o que foi apontado na 
Análise Técnica nº 017/2021 – COFISPREV/AMPREV de 30/04/2021 

elatório Contábil de 2020 – COFISPREV/AMPREV

COFISPREV/AMPREV 
DE ANÁLISE DAS RESPOSTAS DADAS PELA AMPREV DEVIDO AOS APONTAMENTOS 

EV NO RELATÓRIO CONTÁBIL DE 2020 

Como já informado no item anterior, não há como informar valores de taxas 
dos fundos de investimentos de renda fixa e renda variável, somente das 

Em relação ao tempo de resgate, com exceção dos FIPs, as aplicações 
realizadas em fundos de investimentos não possuem prazo ou tempo para 

Quanto aos motivos de ocorrência de resgates, essas já são explicadas no 
Relatório Mensal dos Investimentos, elaborado pela DICAM mensalmente. 

Quais os riscos que a AMPREV tem em CADA investimento. Dentre os 
RISCOS declarados, qual o MAIS RELEVANTE e o PORQUÊ? 

Todos os fundos de investimentos da carteira da AMPREV possuem riscos, 
que estão descritos no regulamento de cada fundo, sendo que os mais 

Fatores de Risco da Política 
de Investimentos da AMPREV para o exercício de 2020, sendo eles o Risco 

de Crédito e o Risco de Liquidez. 

Sobre as respostas apresentadas pela DICAM não houve tempo hábil do 
 

Qual o RISCO DE PERDA do recurso INVESTIDO? 

Toda e qualquer aplicação no mercado financeiro possui risco de perda do 
recurso aplicado, tanto em renda fixa como em renda variável, com maior 

Informar se a Política de Investimentos tem margem para o investimento 

icações em cada produto ou tipo de 
investimento, essa margem está definida no item 5.6.3. Estratégia de 
Alocação, na Política de Investimentos de 2020, que está adequada as 

obtém o dinheiro/retorno/resgate e o 

Não é possível determinar o início e o fim de uma aplicação, com exceção 
dos FIPs que possuem prazo de investimento e desinvestimento, os fundos 
de investimentos em geral possuem prazo indeterminado e todas as 
aplicações dos RPPS possuem perfil de longo prazo. 

Informar se a documentação está de acordo com o requerido pela 
legislação e se, toda a documentação requerida pela legislação consta nos 

odutos da carteira da AMPREV, de cada plano, estão de acordo 
com a legislação de investimentos para os RPPS, conforme consta no 
Demonstrativo na parte referente a DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS 
POR INSTITUIÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL, bem como há 

al de informar a Secretaria de Previdência do Ministério da 
Economia todas asaplicações, as quais estão disponíveis a todos os 
segurados, no site da Secretaria, através doCADPREV. 

Devido às respostas terem chegado somente no mês de junho de 2021, O 
sobre esse item. 

não foi apresentada nenhuma resposta. 

os relatores reiteram o que foi apontado na 
de 30/04/2021 acerca do 

COFISPREV/AMPREV (Processo nº 
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Cabe ressaltar que o Balanço Patrimonial de 2018, 2019 e 2020 destacam o mesmo 354 
valor patrimonial para os Bens Imóveis do Imobilizado, ou seja, R$27.064.951,05 355 
(vinte e sete milhões sessenta e quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e 356 
cinco centavos), demonstrando que não está havendo a devida atualização 357 
valorativa dos bens, conforme o mercado. 358 

Diante do exposto, continua existindo ausência de informações sobre a composição 359 
e critérios de mensuração do 360 
relatores não têm como se 361 
informados nos últimos anos.362 

5.7 – Sobre o item 3.7 não foi apresentada nenhuma resposta363 

5.8 – Sobre o item 3.8 não foi apresentada nenhuma resposta.364 

6 – APONTAMENTOS FEITOS 365 
ATÉ O MOMENTO 366 

6.1–Reitera-se esclarecimentos à 367 
de R$ 267.496,25 (duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e seis 368 
reais e vinte e cinco centavos) registrada na 369 
Curto Prazo e as providências que estão sendo tomadas na gestão desses valores, 370 
inclusive requerendo que sejam tomadas medidas administrativas para melhorar o 371 
processo de trabalho da conciliação bancária.372 

6.2 – Reitera-se que à D373 
regularização da quantia de R$ 83.021,38 (oitenta e três mil vinte e um reais e trinta 374 
e oito centavos) que consta com crédito a regularizar na conta 375 
Diminutiva Paga Antecipadamente376 

6.3 – Reitera-se que 377 
administrativas quanto aos apontamentos feitos por meio da Análise Técnica nº 378 
016/2021 – COFISPREV/AMPREV 379 
do lançamento contábil da diminuição do saldo da conta ESTOQUE no valor de R$ 380 
135.833,94 (cento e trinta e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e noventa e 381 
quatro centavos), no mês de novembro de 2020.382 

6.4 – Reitera-se que à383 
produção de informações sobre a composição e critérios de mensuração do 384 
Imobilizado e Depreciação, com vista a suportar as exigências técnicas e 385 
pertinentes a respeito do acervo patrimonial e de resultado operacio386 

6.5 – Notificar à Diretoria Executiva da AMPREV a solicitar ao Poder Executivo do 387 
Estado do Amapá, especialmente à sua Secretaria de Estado da Administração ou 388 
outro órgão competente, para que informe a essa Instituição Previdenciária do 389 
Amapá toda vez que for alterada a legislação remunerações dos servidores públicos 390 
civis e militares do Estado que impactarem a base de tributação mensal devidas 391 
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Cabe ressaltar que o Balanço Patrimonial de 2018, 2019 e 2020 destacam o mesmo 
valor patrimonial para os Bens Imóveis do Imobilizado, ou seja, R$27.064.951,05 
(vinte e sete milhões sessenta e quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e 

demonstrando que não está havendo a devida atualização 
valorativa dos bens, conforme o mercado.  

ontinua existindo ausência de informações sobre a composição 
e critérios de mensuração do Ativo Imobilizado e Depreciação, motivo 
relatores não têm como se manifestarem tecnicamente a respeito dos saldos 

nos últimos anos. 

não foi apresentada nenhuma resposta

não foi apresentada nenhuma resposta.

APONTAMENTOS FEITOS PELO COFISPREV/AMPREV E SEM SOLUÇÃO 

se esclarecimentos à Diretoria Executiva da AMPREV sobre a quantia 
de R$ 267.496,25 (duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e seis 
reais e vinte e cinco centavos) registrada na conta 1956 – Valores Realizáveis a 

zo e as providências que estão sendo tomadas na gestão desses valores, 
inclusive requerendo que sejam tomadas medidas administrativas para melhorar o 
processo de trabalho da conciliação bancária. 

Diretoria Executiva da AMPREV tome providências quanto a 
regularização da quantia de R$ 83.021,38 (oitenta e três mil vinte e um reais e trinta 
e oito centavos) que consta com crédito a regularizar na conta Variação Patrimonial 

a Paga Antecipadamente. 

se que à Diretoria Executiva da AMPREV tome medidas 
administrativas quanto aos apontamentos feitos por meio da Análise Técnica nº 

COFISPREV/AMPREV de 30/04/2021 e apresente justificativa técnica 
contábil da diminuição do saldo da conta ESTOQUE no valor de R$ 

,94 (cento e trinta e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e noventa e 
quatro centavos), no mês de novembro de 2020. 

à Diretoria Executiva da AMPREV tome medidas para a 
produção de informações sobre a composição e critérios de mensuração do 
Imobilizado e Depreciação, com vista a suportar as exigências técnicas e 
pertinentes a respeito do acervo patrimonial e de resultado operacio

Diretoria Executiva da AMPREV a solicitar ao Poder Executivo do 
Estado do Amapá, especialmente à sua Secretaria de Estado da Administração ou 
outro órgão competente, para que informe a essa Instituição Previdenciária do 

z que for alterada a legislação remunerações dos servidores públicos 
civis e militares do Estado que impactarem a base de tributação mensal devidas 

COFISPREV/AMPREV 
DE ANÁLISE DAS RESPOSTAS DADAS PELA AMPREV DEVIDO AOS APONTAMENTOS 

EV NO RELATÓRIO CONTÁBIL DE 2020 

Cabe ressaltar que o Balanço Patrimonial de 2018, 2019 e 2020 destacam o mesmo 
valor patrimonial para os Bens Imóveis do Imobilizado, ou seja, R$27.064.951,05 
(vinte e sete milhões sessenta e quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e 

demonstrando que não está havendo a devida atualização 

ontinua existindo ausência de informações sobre a composição 
, motivo pelo qual os 

a respeito dos saldos 

não foi apresentada nenhuma resposta. 

não foi apresentada nenhuma resposta. 

PELO COFISPREV/AMPREV E SEM SOLUÇÃO 

da AMPREV sobre a quantia 
de R$ 267.496,25 (duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e seis 

Valores Realizáveis a 
zo e as providências que estão sendo tomadas na gestão desses valores, 

inclusive requerendo que sejam tomadas medidas administrativas para melhorar o 

da AMPREV tome providências quanto a 
regularização da quantia de R$ 83.021,38 (oitenta e três mil vinte e um reais e trinta 

Variação Patrimonial 

da AMPREV tome medidas 
administrativas quanto aos apontamentos feitos por meio da Análise Técnica nº 

e apresente justificativa técnica 
contábil da diminuição do saldo da conta ESTOQUE no valor de R$ 

,94 (cento e trinta e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e noventa e 

da AMPREV tome medidas para a 
produção de informações sobre a composição e critérios de mensuração do Ativo 
Imobilizado e Depreciação, com vista a suportar as exigências técnicas e legais 
pertinentes a respeito do acervo patrimonial e de resultado operacional. 

Diretoria Executiva da AMPREV a solicitar ao Poder Executivo do 
Estado do Amapá, especialmente à sua Secretaria de Estado da Administração ou 
outro órgão competente, para que informe a essa Instituição Previdenciária do 

z que for alterada a legislação remunerações dos servidores públicos 
civis e militares do Estado que impactarem a base de tributação mensal devidas 
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pelos agentes estatais para esta entidade, para conhecimento e deliberações, 392 
especialmente para se evitar po393 
cofres dessa entidade.  394 

6.6 - Notificar à Diretoria Executiva da AMPREV a solicitar ao Poder Executivo do 395 
Estado do Amapá, especialmente à sua Secretaria de Estado da Administração ou 396 
outro órgão competente, para que informe a essa Instituição Previdenciária do 397 
Amapá toda vez que houver posse de 398 
provimento efetivo no Estado do Amapá, que serão futuros segurados desse regime 399 
previdenciário, encaminhando a relação com as documentações pertinentes de 400 
seleção e ingresso, de modo a aferir os cumprimentos dos princípio401 
e demais conhecimentos e deliberações competentes.402 

É o relatório. 403 

7 – PARECER E VOTO404 
esclarecimentos satisfatórios 405 
constituem as ressalvas decorrentes da análise do COFISPREV/AMPREV acerca do 406 
Balanço Patrimonial de 407 
Técnica nº 017/2021 – COFISPREV/AMPREV de 30/04/2021408 
inconsistências comprovadas 409 
Ativo Estoque e suas 410 
ESTOQUE por meio da Análise Técnica411 
30/04/2021. Além disso, 412 
informações sobre a composição e critérios de mensuração do 413 
Depreciação, com vista a suportar as exigências técnicas e legais pertinentes a 414 
respeito do acervo patrimonial e de resultado operacional415 
atrasos recorrentes nas entregas dos relatórios 416 
Investimentos, os quais tem apresentado esclarecimentos insuficientes sobre a 417 
aplicação dos recursos financeiros da AMPREV418 
tempo hábil de se manifestar sobre a resposta 419 
acerca da manifestação técnica nº 002/2021 420 
diligências motivadas pela 421 
24/03/2021. 422 

Com base no que foi exposto, os relato423 
parecer final sobre os avanços da AMAPÁ PREVIDÊNCIA424 
todas as inconsistências apontadas por ocasião da análise do 425 
de 2020, pois na sua maioria ainda 426 
que o processo seja restituído à 427 
tomadas as providências 428 
deste relatório.  429 
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pelos agentes estatais para esta entidade, para conhecimento e deliberações, 
especialmente para se evitar potenciais e futuras demandas judiciais nefasta aos 

 

Diretoria Executiva da AMPREV a solicitar ao Poder Executivo do 
Estado do Amapá, especialmente à sua Secretaria de Estado da Administração ou 
outro órgão competente, para que informe a essa Instituição Previdenciária do 
Amapá toda vez que houver posse de novos agentes públicos em cargo de 
provimento efetivo no Estado do Amapá, que serão futuros segurados desse regime 
previdenciário, encaminhando a relação com as documentações pertinentes de 
seleção e ingresso, de modo a aferir os cumprimentos dos princípio
e demais conhecimentos e deliberações competentes. 

E VOTO: A Diretoria Executiva da AMPREV 
satisfatórios para os itens 3.1; 3.3; 3.4; 3.6

constituem as ressalvas decorrentes da análise do COFISPREV/AMPREV acerca do 
Balanço Patrimonial de 2020 da AMAPÁ PREVIDÊNCIA feita por meio da 

COFISPREV/AMPREV de 30/04/2021, especialmente 
comprovadas por ocasião da avaliação de uma amostra de itens do 

Ativo Estoque e suas Flutuações, que culminou com a desaprovação da conta 
UE por meio da Análise Técnica nº 016/2021 – COFISPREV/AMPREV 

30/04/2021. Além disso, foi identificada ainda a ausência da produção de 
informações sobre a composição e critérios de mensuração do Ativo Imobilizado

, com vista a suportar as exigências técnicas e legais pertinentes a 
respeito do acervo patrimonial e de resultado operacional. Por último, 
atrasos recorrentes nas entregas dos relatórios dos D

os quais tem apresentado esclarecimentos insuficientes sobre a 
aplicação dos recursos financeiros da AMPREV, o COFISPREV/AMPREV não teve 
tempo hábil de se manifestar sobre a resposta da Diretoria Financeira e Atuarial 

cerca da manifestação técnica nº 002/2021 – DICAM/DIFAT/
motivadas pela Análise Técnica nº 012/2021 COFISPREV/AMPREV 

exposto, os relatores ficaram impossibilitados de emitir um 
sobre os avanços da AMAPÁ PREVIDÊNCIA no sentido de 

as inconsistências apontadas por ocasião da análise do 
, pois na sua maioria ainda continuam pendentes. Em decorrência disso, 

que o processo seja restituído à Diretoria Executiva da AMPREV para 
as providências necessárias para os itens de 6.1;6.2; 6.3; 6.4; 6.5 e 

COFISPREV/AMPREV 
DE ANÁLISE DAS RESPOSTAS DADAS PELA AMPREV DEVIDO AOS APONTAMENTOS 

EV NO RELATÓRIO CONTÁBIL DE 2020 

pelos agentes estatais para esta entidade, para conhecimento e deliberações, 
tenciais e futuras demandas judiciais nefasta aos 

Diretoria Executiva da AMPREV a solicitar ao Poder Executivo do 
Estado do Amapá, especialmente à sua Secretaria de Estado da Administração ou 
outro órgão competente, para que informe a essa Instituição Previdenciária do 

novos agentes públicos em cargo de 
provimento efetivo no Estado do Amapá, que serão futuros segurados desse regime 
previdenciário, encaminhando a relação com as documentações pertinentes de 
seleção e ingresso, de modo a aferir os cumprimentos dos princípios constitucionais 

da AMPREV não apresentou 
3.6; 3.7; e 3.8, que 

constituem as ressalvas decorrentes da análise do COFISPREV/AMPREV acerca do 
2020 da AMAPÁ PREVIDÊNCIA feita por meio da Análise 

, especialmente pelas 
por ocasião da avaliação de uma amostra de itens do 

que culminou com a desaprovação da conta 
COFISPREV/AMPREV de 

ausência da produção de 
Ativo Imobilizado e 

, com vista a suportar as exigências técnicas e legais pertinentes a 
Por último, quanto aos 

Demonstrativos de 
os quais tem apresentado esclarecimentos insuficientes sobre a 

, o COFISPREV/AMPREV não teve 
da Diretoria Financeira e Atuarial 

DIFAT/AMPREV sobre as 
COFISPREV/AMPREV de 

res ficaram impossibilitados de emitir um 
no sentido de equacionar 

as inconsistências apontadas por ocasião da análise do Balanço Patrimonial 
Em decorrência disso, 

da AMPREV para que sejam 
;6.2; 6.3; 6.4; 6.5 e 6.6 
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Considera-se ainda que os esclarecimentos apresentados pela Diretoria 430 
da Amapá Previdência não alteram a posição do parecer sobre o relatório contábil 431 
de 2020, mas que será importante para a mudança de parecer432 
2021 e do Balanço Patrimonial de 2021.433 

É o parecer e voto. 434 

 435 

Macapá – AP, 22 de junho436 

 437 
 438 
               Egídio Corrêa Pacheco                                   João Florêncio Neto439 
                 Conselheiro Relator                                       Conselheiro Relat440 
 441 

Este relatório foi submetido para apreciação na sétima442 
realizada, no dia 22/06443 
membros titulares do Conselho Fiscal da Amapá Previdência 444 
conforme abaixo. 445 

 446 
          Valena Cristina Corrêa Nascimento                447 
                            Presidente                                              Vice448 
 449 
 450 
            Ivonete Ferreira da Silva                    Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira451 
                    Membro Titular                          452 
 453 
 454 

 455 
 456 
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se ainda que os esclarecimentos apresentados pela Diretoria 

da Amapá Previdência não alteram a posição do parecer sobre o relatório contábil 
de 2020, mas que será importante para a mudança de pareceres

trimonial de 2021. 

junho de 2021. 

Egídio Corrêa Pacheco                                   João Florêncio Neto
Conselheiro Relator                                       Conselheiro Relat

metido para apreciação na sétima reunião 
realizada, no dia 22/06/2021, sendo aprovado por unanimidade, pelos demais 

titulares do Conselho Fiscal da Amapá Previdência 

Valena Cristina Corrêa Nascimento                  Helton Pontes da Costa
Presidente                                              Vice-Presidente

Ivonete Ferreira da Silva                    Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira
Membro Titular                                               Membro Titular

COFISPREV/AMPREV 
DE ANÁLISE DAS RESPOSTAS DADAS PELA AMPREV DEVIDO AOS APONTAMENTOS 

EV NO RELATÓRIO CONTÁBIL DE 2020 

se ainda que os esclarecimentos apresentados pela Diretoria Executiva 
da Amapá Previdência não alteram a posição do parecer sobre o relatório contábil 

es dos balancetes de 

Egídio Corrêa Pacheco                                   João Florêncio Neto 
Conselheiro Relator                                       Conselheiro Relator 

reunião extraordinária 
/2021, sendo aprovado por unanimidade, pelos demais 

titulares do Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV, 

Helton Pontes da Costa 
Presidente 

Ivonete Ferreira da Silva                    Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira 
Membro Titular 
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