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ANÁLISE TÉCNICA Nº 012/2021–COFISPREV/AMPREV 

PROCESSO: 2021.243.200409PA 

INTERESSADOS: Diretoria Executiva e Conselho Estadual de Previdência – CEP 

OBJETO: Demonstrativo de Investimentos – dezembro/2020 

CONSELHEIRA RELATORA: Ivonete Ferreira da Silva 

 

 

1 - INSTRUÇÃO DO PROCESSO 

 

O demonstrativo de investimentos do mês de dezembro/2020 foi encaminhado 

a Diretoria Financeira e Atuarial – DIFAT/AMPREV em 19/02/2021, através do 

MEMORANDO Nº 130204.0005.1574.0014/2021 – DICAM/DIFAT/AMPREV, para 

conhecimento e demais procedimentos de encaminhamento necessários para análise 

e aprovação, conforme competências da Diretoria Executiva, CIAP, COFISPREV e 

CEP.  

Foi AUTORIZADO no dia 19/02/2021 abertura de Processo Administrativo 

através do sistema SISPREV-WEB, que versa sobre o Demonstrativo de 

Consolidação dos Ativos e Relatório Mensal dos Investimentos – dezembro/2020. 

Consta nas páginas 63 a 94 do processo o relatório mensal dos investimentos, 

competência dezembro 2020 em atendimento à transparência e cumprimento ao 

Inciso I do § 1º do Art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, ao inciso V do Art. 3º da 

Portaria MPS nº 519/2011 e a Letra “a” do Item 4 e Letra “e” do Item 5 do Regulamento 

do CIAP.  

No dia 08 de março de 2021, o processo foi repassado para análise e 

manifestação. 

Foi encaminhando ao COFISPREV no dia 16 de março de 2021, através do 

Ofício nº 130204.007.1551.0001/2021 CIAP – AMPREV, ATA de Aprovação do 

Demonstrativo de Investimento, competência dezembro 2020 e Retificação nos 

demonstrativos de investimentos, competência novembro e dezembro de 2020 e suas 

respectivas atas. 

 

2 - DILIGÊNCIA  

Diante dos saldos nos FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL nos planos 

Previdenciário e Financeiro, a exemplo o PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FIQ 

FIP apresentava um saldo de R$ 6.964.721,43 em dezembro de 2019, em dezembro 

de 2020 fechou com saldo de R$ 17.694,88, tendo uma rentabilidade negativa de 

847,88%. Para melhor esclarecer e dirimir dúvidas, solicitamos as seguintes 

informações:   
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1- Detalhamento de TODOS os fundos que deram rentabilidade negativa e 

respectivas providências que o CIAP tem tomado;  

2- Detalhar os custos que a AMPREV tem com TODOS os investimentos; 

3- Informar os VALORES das taxas, o tempo de resgate e constar nos autos 

notas explicativas dos motivos da ocorrência de resgates; 

4- Quais os riscos que a AMPREV tem em CADA investimento. Dentre os 

RISCOS declarados, qual o MAIS RELEVANTE e o PORQUÊ. 

5- Qual o RISCO DE PERDA do recurso INVESTIDO; 

6- Informar se a Política de Investimentos tem margem para o investimento e, 

como é feito; 

7- Informar o tempo (início e fim) que se obtém o dinheiro/retorno/resgate e o 

destino dos recursos; 

8- 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. 

 

Solicitamos a prestação das informações, no prazo de 10 (dez) dias, para que 

subsidiar na emissão do Parecer do Balanço Patrimonial da AMPREV do exercício de 

2020. 

 

Macapá – AP, 24 de março de 2021. 

 

 

IVONETE FERREIRA DA SILVA 
Membro Titular do Conselho Fiscal – COFISPREV 

Relatora Designada 
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