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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AMAPÁ 1 
PREVIDÊNCIA – COFISPREV DO ANO 2022.  2 
 3 
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, através de 4 
videoconferência, aplicativo Skype, devido ao período de contingenciamento em razão da 5 
pandemia do coronavírus, às quinze horas e vinte e dois minutos, teve início a terceira 6 
reunião ordinária do Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV, coordenada 7 
pelo, Senhor Elionai Dias da Paixão, o qual cumprimentou os conselheiros. Com a 8 
palavra à secretária, Senhora Josilene de Souza Rodrigues, efetuou a leitura do ITEM 9 
01– Edital de Convocação número sete, o qual convocou os Conselheiros para 10 
fazerem-se presentes nesta sessão. Verificação de quórum. Foram chamados 11 
nominalmente os Conselheiros na seguinte ordem: Elionai Dias da Paixão, presente, 12 
Helton Pontes da Costa, presente, Arnaldo Santos Filho, presente, Eduardo Corrêa 13 
Tavares, ausente, seu Suplente Rodrigo Sebastiani, ausente, Francisco das Chagas 14 
Ferreira Feijó, presente, Adrilene Ribeiro Benjamin Pinheiro, presente. Justificativa 15 
de ausência. O Conselheiro Eduardo Corrêa Tavares e o Suplente Rodrigo Sebastiani  16 
justificaram. ITEM 02 – Apreciação e Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2022, 17 
realizada no dia 20/01/2022. O arquivo foi enviado com antecedência para leitura e 18 
eventual correção. Após o Presidente colocou a Ata em votação. Aprovada por 19 
unanimidade de voto a Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2022. ITEM 03 – Apreciação e 20 
Aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2022, realizada no dia 28/01/2022. O 21 
arquivo foi enviado com antecedência para leitura e eventual correção. Após o Presidente 22 
colocou a Ata em votação. Aprovada por unanimidade de voto a Ata da 1ª Reunião 23 
Extraordinária de 2022.ITEM 04 – Apreciação e Aprovação da Ata da 2ª Reunião 24 
Ordinária de 2022, realizada no dia 10/02/2022. O arquivo foi enviado com antecedência 25 
para leitura e eventual correção. Após o Presidente colocou a Ata em votação. Aprovada 26 
por unanimidade de voto a Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2021. ITEM 05 - 27 
Apreciação e Aprovação da Ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2022, realizada no dia 28 
22/02/2022. O arquivo foi enviado com antecedência para leitura e eventual correção. 29 
Após o Presidente colocou a Ata em votação. Aprovada por unanimidade de voto a 30 
Ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2022. ITEM 06 – Apresentação, apreciação e 31 
aprovação das análises do Processo nº 2021.140.1102476PA, que trata do Balancete 32 
Contábil do mês de Junho de 2021. (Relator Conselheiro Elionai Dias da Paixão). O 33 
relator realizou a leitura das análises do balancete contábil do mês de junho de 2021 da 34 
AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV e seus anexos, verificando se o mesmo está em 35 
conformidade com a NBC TSP Estrutura Conceitual de 23 de setembro de 2016, que 36 
trata da Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas 37 
Entidades do Setor Público, a NBC TSP 07, de 22 de setembro de 2017, que trata do 38 
ativo imobilizado, quanto ao seu reconhecimento, depreciação e perdas por redução ao 39 
valor recuperável, e a NBC STP 15 de 18 de outubro de 2018, que trata de benefícios a 40 
empregados, assim como, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. O 41 
Conselho Fiscal da Amapá Previdência - COFISPREV tem a competência de analisar e 42 
emitir parecer sobre o balancete contábil do mês de junho de 2021 dos recursos 43 
destinados ao RPPS/AP, ex vi do art. 107, I da Lei Estadual n° 0915, de 18 de agosto de 44 
2005 c/c art. 2°, I do Regimento Interno do COFISPREV. DA ANÁLISE DOS 45 
DEMONSTRATIVOS. Os saldos das contas contábeis apresentado no balancete de julho 46 
de 2021, não foram encontrados inconsistência inerente aos saldos das contas contábeis, 47 
apresentam situação de equilíbrio de saldos entre o ativo e passivo, fomentando 48 
procedimentos de apuração do resultado no período, atos estes elementares aos 49 
procedimentos contábeis. No mês de junho houve um aumento patrimonial de 2,23% em 50 
comparação ao mês anterior. E que praticamente, não houve alteração na política de 51 
aplicação dos recursos, uma vez que no mês anterior o ativo circulante representava 52 
81,65% e o ativo não circulante era de 18,35%, no mês de junho em comparação ao mês 53 
anterior houve um leve acréscimo de 0,16% para o ativo circulante e uma leve diminuição 54 
no ativo não circulante no mesmo percentual, passado a nova configuração de 81,81% 55 
no ativo circulante e de 18,19% do ativo não circulante. Não houve alterações 56 
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significativas nas contas contábeis do mês junho de 2021 em comparação com o mês de 57 
maio, exceto a conta CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA do GRUPO do ativo 58 
circulante que teve um acréscimo de 55% e um decréscimo de 20,55%, na conta 59 
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO do grupo do passivo 60 
circulante, bem como um acréscimo de 26,71% na conta SUPERÁVITS OU DÉFICITS 61 
DO EXERCÍCIO do Grupo do PL. DETALHAMENTO DOS SALDOS DOS GRUPOS DAS CONTAS 62 
DO ATIVO. No mês de junho de 2021, em comparação ao mês de maio/2021, o Ativo 63 
circulante teve um pequeno aumento de 1,05%, e a conta que contribuiu para esse 64 
aumento foi à conta caixa e equivalência de caixa. Observa-se que em junho, dentro do 65 
ativo circulante, a conta que teve maior aumento foi as disponibilidades que em 66 
comparação com janeiro teve um acréscimo de 55,36%. O Grupo do ativo não circulante 67 
não houve alteração, permanecendo os mesmos valores do exercício anterior, conforme 68 
verifica-se nas tabelas 1, 2 e 3, demonstrados no relatório. Constata-se que não houve o 69 
registro da depreciação do período, pois conforme verifica-se na tabela 3, o saldo da 70 
conta de depreciação não houve alteração em comparação ao mês anterior, dessa forma, 71 
a ausência da depreciação feri o princípio da competência. DETALHAMENTO DAS CONTAS 72 
DE DISPONIBILIDADES. Dentro do ativo circulante, a conta que teve aumento foi às 73 
disponibilidades que em comparação com maio teve um acréscimo de 55,36%. Observa-74 
se a composição das disponibilidades no mês de junho, da seguinte forma: 68,39% no 75 
BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, 25,02% no BANCO 76 
CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO e somente 6,60% no BANCO 77 
CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO. DETALHAMENTO DA VPD. O grupo de 78 
contas evidenciado no Balancete Contábil de junho/2021, nos remete as seguintes 79 
observações: A) quanto à classificação. Conforme manifestação nos balancetes referente 80 
janeiro a março/2021, nos respectivos Processos 2021.140.902045PA, 81 
2021.140.902046PA e conforme informações complementares solicitadas via OFÍCIO Nº 82 
130204.0077.1550.0083/2021 COFISPREV – AMPREV em que detalha via DESPACHO 83 
Nº 130204.0077.1550.0086/2021 - Interessado(s): DIFAT/COFISPREV Assunto: 84 
RESPOSTAS AS SOLICITAÇÕES COFISPREV, pagamento equivocado/indevido a 85 
beneficiários, que, apurado, tem como o processo de ressarcimento. Nesse sentido, 86 
opinamos pela RECLASSIFICAÇÃO em atenção as normativas contábeis, conforme 87 
demonstrado no relatório. Podendo, a partir de item, pormenorizar, se por erro 88 
administrativo ou por folha de pagamento, etc. De tal forma que, obedecendo a 89 
conceituação e em atenção ao grau de liquidez, apontamos ser essa a melhor forma de 90 
evidenciar os fatos. Destaque que não há redução dos saldos, no mês de junho, em 91 
relação ao apresentado mês anterior. B) quanto aos saldos em desacordo com a 92 
natureza contábil. O registro apresentado no grupo de contas 119, com especial atenção 93 
- 1-1-9-7-1-06 a 1-1-9-7-1-09, demonstra movimentação atípica a natureza devedora da 94 
conta. Os direitos a receber, com saldo devedor, carregam lançamentos a compensar. 95 
Tendo no primeiro momento o registro do valor apurado e com parcelamento definido, 96 
para que, no segundo momento, os valores ressarcidos possam ser lançados, na 97 
movimentação (a credito) abatendo o saldo anterior. Os que se vislumbra, a partir do 98 
Balancete, é que consta ressarcimento, sem prévio registro do direito, deixando a 99 
movimentação da conta com “saldo invertido”. DETALHAMENTO DOS SALDOS DOS GRUPOS 100 
DAS CONTAS DO PASSIVO E PL APRESENTADOS NO BALANCETE CONTÁBIL DE JANEIRO A MAIO 101 
DE 2021. No mês de junho de 2021, em comparação ao mês de maio/2021, passivo 102 
circulante teve redução de 0,88%, observa-se que a conta que contribuiu para essa 103 
redução foi: Fornecedores e Contas. O Grupo do passivo não circulante permaneceu os 104 
mesmos valores do mês de maio/2021, não ocorrendo nenhuma alteração. O Grupo do 105 
PL,em comparação ao mês de maio, o mês de junho de 2021, apresentou um aumento 106 
patrimonial de 2,23%. DAS CONTAS DE ORÇAMENTÁRIAS. DAS RECEITAS. Até junho de 2021, 107 
havia sido arrecadado 49,24% da receita prevista para o exercício. Verifica-se que a 108 
arrecadação das receitas correntes atingiu 41,52%,as receitas de capital não houve 109 
arrecadação e as receitas correntes intraorçamentária alcançou 61,63% do previsto para 110 
o exercício. Não houve alteração nos saldos do banco canta movimento e das aplicações 111 
em segmento de renda fixa e renda variável, permanecendo os mesmos valores de 112 
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janeiro de 2021. DAS DESPES. Até junho de 2021, foi executado, no primeiro estágio da 113 
despesa, somente 9,89% da despesa fixada para o exercício. A rubrica com maior 114 
execução nessa fase é a Amapá previdência que já executou 49,66% de toda despesa 115 
fixada. Na tabela 11 do relatório, 94,51% de tudo que foi empenhado já foi liquidado, e 116 
que 76,31% dos empenhados já foram pagos. DAS RECOMENDAÇÕES. 5.1 117 
RECLASSIFICAÇÃO. Encaminha-se pela Reclassificação dos valores a receber, originados 118 
pagamentos indevidos a alguns beneficiários, conforme item 4.1.1.2 para melhor 119 
evidenciação e em obediência a conceituação do PCASP/MCASP, conforme já 120 
mencionado nos balancetes janeiro a março/2021. 5.2 QUANTO AO LAPSO TEMPORAL NO 121 
ENCAMINHAMENTO DO DEMONSTRATIVO. Observa-se pela movimentação do processo nº 122 
2021.140.1102476PA, que encaminha o Balancete Contábil/fevereiro (OFÍCIO Nº 123 
130204.0077.1547.2129/2021 GABINETE – AMPREV), hiato de 4 meses entre o 124 
fechamento (período de apuração) e a entrega da peça contábil para análise. Que o setor 125 
Contábil e/ou diretoria especifica, proceda com os fechamentos técnicos e 126 
encaminhamentos de oficio do demonstrativo, em tempo hábil. Em atenção as 127 
características qualitativas das informações financeiras úteis, em especial (nas de 128 
melhoria) a Tempestividade, preconizado no COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 129 
CONTÁBEIS – CPC-00. 5.3 NOTA DOS FATOS RELEVANTES. Que as peças contábeis 130 
apresentadas, sejam acompanhadas de Notas Explicativas e/ou observação em relatório, 131 
dos principais fatos contábeis em destaque no movimento do período apurado. Além de 132 
adoção de procedimentos e/ou métodos na escrituração ou fechamento realizado. 5.4 133 
ESCLARECIMENTO DE FATO OCORRIDO. A despeito do flagrante descompasso técnico na 134 
evidenciação dos valores a receber, citados no item 4.1.1.2 Despesas Pagas 135 
Antecipadamente, foi sugerido na apreciação do Relatório Contábil, e acompanhado pela 136 
maioria, que fosse detalhado em procedimento apartado: As circunstâncias do 137 
pagamento equivocado/indevido e as providências envolvidas; A forma do parcelamento 138 
firmado (parcelas, condições, etc.); Além da própria revisão quanto aos registros 139 
contábeis (já citados em itens anteriores) buscando sua melhor evidenciação. 5.5 140 
QUANTO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. A relação entre a despesa autorizada e a executada 141 
nas unidades 013205 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO FINANCEIRO e 013206 - 142 
AMAPÁ PREVIDÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO que apresenta baixo índice. 5.6 143 
Movimentações dos créditos a receber. PARECER/VOTO. Considerando as 144 
manifestações/recomendações detalhadas, e com base no regimento interno do 145 
Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV, concluo pelo Encaminhamento 146 
das ressalvas do BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE JUNHO/2021, em especial 147 
quanto a execução orçamentária e a relação com o credito disponível e o empenhado até 148 
junho/2021, se manifeste e adote medidas quanto as demais recomendações emanadas, 149 
retornando para apreciação. Após colocado em votação. Deliberação: Aprovado por 150 
unanimidade de votos o relatório/voto da Análise Técnica nº 024/2022- 151 
COFISPREV/AMPREV – que trata do Processo nº 2021.140.1102476PA, Balancete 152 
Contábil do mês de Junho de 2021, relatado pelo Conselheiro Elionai Dias da 153 
Paixão. Após anexar no processo a Análise Técnica e ata desta sessão, e encaminhar 154 
para Presidência da AMPREV. ITEM 07 – Comunicação dos Conselheiros. Não houve. 155 
ITEM 08 – O que ocorrer. Não houve. E nada mais havendo a tratar, o Senhor 156 
Presidente do COFISPREV agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 157 
exatamente às dezessete horas e um minutos, da qual eu, Josilene de Souza Rodrigues, 158 
Secretária, lavrei a presente ata, que será assinada pelos Senhores Conselheiros 159 
presentes e por mim. Macapá – AP, 29 de março de 2022. 160 
  161 
Elionai Dias da Paixão 162 
Conselheiro Titular/Presidente do COFISPREV 163 
 164 
Helton Pontes da Costa 165 
Conselheiro Titular/Vice-Presidente do COFISPREV 166 
 167 
 168 



4 
 

 
 

Arnaldo Santos Filho 169 
Conselheiro Titular 170 
 171 
Francisco das Chagas Ferreira Feijó  172 
Conselheiro Titular 173 
 174 
Adrilene Ribeiro Benjamin Pinheiro 175 
Conselheira Titular 176 
 177 
Josilene de Souza Rodrigues 178 
Secretária  179 
 180 

Cód. verificador: 88475998. Cód. CRC: BD46B67
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA FEIJÓ em 26/04/2022 10:57,
ARNALDO SANTOS FILHO em 26/04/2022 09:41 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do
documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador


