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PARECER SOBRE A REVISÃO DO PARECER CONTÁBIL DA AMPREV DE 2019 1 

– COFISPREV/AMPREV 2 

PROCESSO nº 2020.61.300836PA 3 

ANÁLISE TÉCNICA 028/2020 4 

 5 

Considerando o inciso I, do art. 2º do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Amapá 6 

Previdência – COFISPREV, o qual estabelece que compete ao Conselho Fiscal 7 

examinar e emitir parecer sobre os balancetes mensais e o balanço anual da Amapá 8 

Previdência. 9 

Considerando o resultado do Relatório Contábil do ano de 2019 – 10 

COFISPREV/AMPREV, processo nº 2020.61.300836PA - Análise Técnica nº 11 

016/2020 – COFISPREV/AMPREV, que recomendou a desaprovação do balanço 12 

patrimonial de 2019 da Amapá Previdência – AMPREV, o qual foi aprovado por 13 

unanimidade pelo membros do Conselho Fiscal da AMPREV – 14 

COFISPREV/AMPREV, na 3ª (terceira) reunião ordinária do COFISPREV/AMPREV, 15 

realizada no dia 31 de março de 2020. 16 

Considerando a 7ª (sétima) reunião extraordinária do COFISPREV/AMPREV, 17 

realizada no dia 16 de junho de 2020, por meio da plataforma zoom, que contou com 18 

a presença dos Diretores da AMPREV, na qual o Diretor-Presidente da AMPREV, Sr. 19 

Rubens Belnimeque de Souza, solicitou que o COFISPREV/AMPREV revisse o 20 

resultado do parecer contido no Relatório das Análises do Balanço Patrimonial de  21 

2019 – COFISPREV/AMPREV, que refere ao processo nº 2020.61.300836PA – feito 22 

por meio da Análise Técnica nº 016/2020 – COFISPREV/AMPREV. 23 

Considerando o Termo de Responsabilidade assinado pelo Diretor-Presidente da 24 

AMPREV, no dia 13 de julho de 2020, o Sr. Rubens Belnimeque de Souza, por meio 25 

do qual confirmou ter total conhecimento sobre as reiteradas recomendações emitidas 26 

pelo COFISPREV/AMPREV, concernentes aos Balancetes e Balanço do exercício de 27 

2019 e assumiu o compromisso firmado de sanar as reiteradas recomendações do 28 

COFISPREV/AMPREV até 30 de novembro de 2020. 29 

Considerando por fim, o plano de ação sobre o Balanço 2019 da Amapá Previdência, 30 

apresentado pelo Diretor-Presidente da AMPREV, Sr. Rubens Belnimeque de Souza, 31 

no qual demonstra as ações estratégicas no sentido de sanar as recomendações 32 

apresentadas COFISPREV/AMPREV, no quadro 1 a saber: 33 

 34 

 35 

 36 

 37 
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QUADRO 1 – PLANO DE AÇÃO PROPOSTO PELA DIRETORIA DA AMPREV 38 

VISANDO A REGULARIZAÇÃO DAS INCONSISTÊNCIAS 39 

APRESENTADAS PELO COFISPREV/AMPREV QUANDO DA 40 

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL DA AMPREV DE 2019 41 

 

RECOMENDAÇÃO 

 

SETOR 

RESPONSÁVEL 

STATUS ATUAL E 

MEDIDAS A SEREM 

TOMADAS 

PRAZO FINAL 

 
 

Recebimento de 

Créditos 
Previdenciários de 

curto e longo 

prazos, em aberto 
de 2019 

 
 
 

DIEX 

 
Os ofícios de cobrança 

são enviados 

mensalmente à SEFAZ 
e o gabinete passará a 

encaminhar para 

conhecimento do 
COFISPREV. Ao CEP 

já são    disponibilizados 
a cada reunião 

Ordinária está em 

tramitação o processo 
nº 2020.71.601064 

está em análise do 
colegiado para ser 

deliberado em reunião 

Extraordinária a ser 

agendada. 

 
 
 
 

NOVEMBRO 2020 

Disponibilidade 
imediata e 

atualizada 
antecipadamente 

às 
análises do 

Conselho 

Fiscal , dos 

relatórios de 
demonstrativos de 

investimentos 

 
CIAP 

Fica estabelecido que 
os relatórios mensais de 

2020 estejam 
disponíveis no prazo 

de 25 dias após o 
encerramento do mês 

de referência (ou seja, 
subsequente). Quanto 

aos de 2019 foram 
aprovados pelo CIAP e 

apresentados ao CEP, 
sanando  apenas o 

envio ao COFISPREV 
para conhecimento 

(consolidar de janeiro 

a dezembro 2019 para 

envio) 

 

 
NOVEMBRO de 2020 

 

 
Realização 

imediata do 
inventário do ativo 

estoque e suas 

flutuações 

 

 
DMPC E GEAD 

Atualização (contábil e 

físico), realizar o 
controle e a baixa 

mensal. 

(Criar uma política 
para gestão do 
estoque, para 

Controle de entrada 
de nota fiscal, saída 

de material do estoque). 

 
 
 
 NOVEMBRO DE 2020 
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Resolução da 

duplicidade 
encontrada em 

pagamento de 
dezembro de 

2017, verificar 
saldo de variação 

Patrimonial 
Diminutiva pagas 
antecipadamente 

 
 

DIBEF 

 
Solucionar a situação 
de forma a justificar e 

rever a duplicidade 
encontrada no balanço. 

Verificar andamento de 
processo 

administrativo aberto 

sobre o caso. 

 

 
 NOVEMBRO DE 2020 

Informações sobre 
critérios de 

mensuração do 
ATIVO 

IMOBILIZADO e 
DEPRECIAÇÃO 

 
DMPC 

GEAD 

COMISSÃO A SER 

MONTADA 

Elaboração de Portaria 

nomeando a comissão 
responsável pelo 

trabalho a ser realizado 
de  inventário da 

Amprev contendo (1 
contador, 

1 membro da 

auditoria, 1 da Gerência 
Adminstrativa, Chefia 

da Divisão 
responsável e outros 

que julgar necessário) 

 
 NOVEMBRO DE 2020 

Estudo sobre a 

composição e 
critérios de 

mensuração do 
PASSIVO NÃO 
CIRCULANTE 

(cálculo atuarial) 

 
DICAM/DIFAT 

 

Disponibilizar o estudo 
atualizado do Cálculo 

Atuarial 2019 

 

 NOVEMBRO DE 2020 

Medidas 

administrativas 

cabíveis para 

diminuição de 

pagamento de 

sentenças 

judiciais 

Sistema de controle 

interno (AUDITORIA, 

OUVIDORIA E 

JURÍDICO) 

Elaborar diagnóstico da 

Situação que da causa 
e efeito nas sentenças 

judiciais (morosidade 
nos processos, análises 

das falhas de técnicos 
detectadas e 

comprovadas) 

 

 
NOVEMBRO DE 2020 

Fonte: AMPREV (2020) 42 
 43 

Diante de todo o exposto e com base nas ações estratégicas que serão 44 

implementadas pela Diretoria da AMPREV, a fim de sanar os apontamentos 45 

apresentados pelo COFISPREV/AMPREV no Relatório Contábil do ano de 2019 – 46 

COFISPREV/AMPREV, processo nº 2020.61.300836PA - Análise Técnica nº 47 

016/2020 – COFISPREV/AMPREV, em especial as que deram causa a desaprovação 48 

do balanço patrimonial por parte deste conselho, quais sejam: ausência do relatório 49 

da política de investimentos decorrentes de Investimentos e Aplicações Temporárias 50 

a Curto Prazo a fim de atender a legislação em vigor; ausência do inventário do Ativo 51 

Estoque e suas Flutuações a fim de atender a legislação em vigor; ausência da 52 

produção de informações sobre a composição e critérios de mensuração do Ativo 53 
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Imobilizado e Depreciação, com vista a suportar as exigências técnicas e legais 54 

pertinentes a respeito do acervo patrimonial e de resultado operacional; e a ausência 55 

do estudo sobre a composição e critérios de mensuração do Passivo Não-Circulante, 56 

advindas das provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo os relatores 57 

opinam pela revisão do parecer final, para que a Diretoria da AMPREV promova 58 

as providências cabíveis a fim de que as inconsistências apontadas pelo 59 

COFISPREV/AMPREV sejam sanadas até o dia 30 de novembro de 2020.  60 

Daí o COFISPREV/AMPREV faz algumas recomendações: 61 

1 – Que o Comitê de Investimento elabore único relatório com análise geral dos 62 

processos dos demonstrativos de investimentos do período de maio a dezembro de 63 

2018, o qual deverá ser anexado uma cópia em cada processo. Em seguida, deverá 64 

ser enviado a este conselho para as devidas análises. Já para os demais processos 65 

de 2019, os relatórios devem ser produzidos mensalmente.   66 

2 – Que a Diretoria da AMPREV envie ao COFISPREV/AMPREV, mensalmente, até 67 

o décimo dia útil do mês subsequente relatório contendo o status de cada ação para 68 

acompanhamento do plano de trabalho por este conselho. 69 

É o relatório. 70 

Diante disso, os relatores votam pela aprovação do balanço patrimonial de 2019 71 

da Amapá Previdência com ressalvas, quais sejam: ausência do relatório da 72 

política de investimentos decorrentes de Investimentos e Aplicações Temporárias a 73 

Curto Prazo a fim de atender a legislação em vigor; ausência do inventário do Ativo 74 

Estoque e suas Flutuações a fim de atender a legislação em vigor; ausência da 75 

produção de informações sobre a composição e critérios de mensuração do Ativo 76 

Imobilizado e Depreciação, com vista a suportar as exigências técnicas e legais 77 

pertinentes a respeito do acervo patrimonial e de resultado operacional; e a ausência 78 

do estudo sobre a composição e critérios de mensuração do Passivo Não-Circulante, 79 

advindas das provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo 80 

 81 

É o parecer e voto. 82 

 83 

Macapá/AP, 20 de julho de 2020. 84 

 85 

 86 

                   Egídio Corrêa Pacheco                           João Florêncio Neto 87 

 Conselheiro Relator                              Conselheiro Relator 88 

 89 
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Este relatório foi submetido para apreciação na 9ª (nona) reunião extraordinária 90 

realizada, no dia 20/07/2020, sendo aprovado por unanimidade pelos demais 91 

membros titulares do Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV, 92 

conforme abaixo. 93 

 94 

 95 

              Valena Cristina Corrêa Nascimento             Helton Pontes da Costa 96 

                            Presidente                                              Vice-Presidente 97 

 98 

            99 

              Eduardo dos Santos Tavares                        Ivonete Ferreira da Silva 100 

                      Membro Titular                                                Membro Titular 101 
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