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CONSELHO FISCAL 

ATA Nº 07/2022 Data: 13/07/2022 

Local: Virtual, realizada por meio do aplicativo Google Meet. 

Conselheiros Presentes: 

• Petrônio Lira Magalhães – AFREM SINDICAL 

• Clínio Francisco de Oliveira – SINDSEPRE 

• Andrea Batista de Oliveira Medeiros – SIMPERE 

• Rafael Salviano Marques Marroquim – Poder Executivo (Gabinete de Comunicação) 

• Diego Targino de Moraes Rocha – Poder Executivo (SEPLAGTD) 

• Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro – Poder Executivo (SEGOV) 

Conselheiros Ausentes:  

Convidados Presentes: 

• Rafaela de Moura Salgado Barbosa da Silva - Gestora Governamental de Controle Interno, atua na 
Unidade de Controle Interno da Ampass 

• Gustavo Dourado – Gestor Governamental de Controle Interno, atua na Gerência-Geral de 
Investimentos da Ampass 

• Marco Aurélio Pinheiro – Chefe da Divisão de Investimentos da Ampass 

• Jaqueline Natal, do DIEESE, convidada da conselheira Andrea Batista 

Presidente do Conselho: Petrônio Lira Magalhães 

Designação dos Membros:  

• Portaria n.º 0560 de 18 de março de 2021 (publicada no DOM de 26/03/2021) 

• Portaria n.º 1225 de 03 de setembro de 2021 (publicada no DOM de 04/09/2021) 

• Portaria nº 0159 de 23 de fevereiro de 2022 (publicada no DOM de 24/02/2022) 

O presidente do Conselho Fiscal abriu a reunião, agradeceu as presenças e leu a pauta da reunião: 1 – 
informações sobre o andamento do concurso público para preenchimento do quadro de servidores da 
autarquia; 2 – suspensão do contrato com o escritório Márcio Lucena; 3 – apresentação da carteira de 
investimentos Reciprev. Em seguida passou a palavra ao sr. Gustavo Dourado, presidente da comissão 
do concurso público. O sr. Gustavo Dourado informou que a comissão do concurso foi restabelecida, 
com autorização da Secretaria Executiva de Administração e com um novo membro, mantidos os 
demais, e ele, Gustavo Dourado, assumiu a presidência; que estão revisando todo o processo que foi 
suspenso em 2020 devido à pandemia; que elaboraram um TR com base no anterior; que a Fundação 
Carlos Chagas (FCC) desistiu de apresentar proposta tendo em vista ter considerado muito alto o 
número de isenções, o que eleva os custos do concurso e que, até o momento, somente o Instituto 
AOCP apresentou proposta. Encerradas as informações sobre o concurso público, os conselheiros 
agradeceram ao sr. Gustavo Dourado, e o conselheiro Petrônio Magalhães solicitou que novas 
informações sejam repassadas ao Conselho para acompanhamento do concurso público. Em seguida, o 
presidente passou a palavra ao sr. Marco Aurélio para apresentação da carteira de investimentos do 
Fundo Reciprev, com a posição do 1º semestre de 2022. O sr. Marco Aurélio informou que o saldo da 
carteira em 30/06/2022 era de R$ 2,669 bilhões; que 27% dos papéis eram de curto prazo (até 60 dias), 
11%, de médio prazo (até 5 anos) e 60% eram de longo prazo (mais de 5 anos); que cerca de 80% 
estavam aplicados em renda fixa e cerca de 20% em renda variável; que 68% eram papéis de baixa 
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volatilidade; que a rentabilidade acumulada da carteira até 30/06 era de 0,96% e que, quando marcada 
a mercado, a rentabilidade da carteira havia negativado em 2,47%,  enquanto a meta 
proporcionalmente  ao mesmo período era de 8,02%. Informou ainda que o IPCA de janeiro a junho 
ficou em 5,49% e o CDI em 5,39%; que o mercado de renda fixa acumulou rendimentos de 7,99%, e o 
de renda variável negativou em 8,09%, exterior negativou em 36,16%, fundos estruturados 
negativaram em 9,3% e fundos imobiliários rentabilizaram 6,83%. Nesse momento o conselheiro 
Petrônio Magalhães perguntou por que razão a rentabilidade da carteira Reciprev estava tão baixa 
(0,96% na curva) uma vez que 80% da carteira estavam aplicados em renda fixa e este segmento (renda 
fixa) acumulava praticamente 8% de rentabilidade no ano. O sr. Marco Aurélio explicou que esse 
percentual de 80% em renda fixa veio se formando ao longo do ano com migração de aplicações no 
exterior e em renda variável para o segmento de renda fixa. O conselheiro Clínio Oliveira chamou a 
atenção para o fato de a rentabilidade da carteira Reciprev (0,96%) está muito aquém da meta (8,02%) 
e foi acompanhado pela conselheira Andrea Batista e pelo conselheiro Petrônio Magalhães. Encerrada 
a apresentação da carteira, os conselheiros agradeceram ao sr. Marco Aurélio e em seguida o sr. 
Petrônio Magalhães passou a palavra à sra. Rafaela Salgado para falar sobre o contrato com o 
escritório Márcio Lucena. Ela informou que a contratação se deu por meio de adesão à ata do Instituto 
de Previdência do Estado do Maranhão; que, em termos comparativos, em todo o ano de 2021, a 
Ampass arrecadou R$ 7,8 mi com compensação previdenciária, enquanto que nos primeiros 4 meses 
de 2022, com a contratação do escritório, arrecadou em torno de R$ 13 mi; que, pelo contratado, a 
empresa receberia 13% da arrecadação e que o pagamento seria atrelado ao êxito (só pagando o 
percentual em cima do que for efetivamente recebido pela Ampass); que, até o momento, não houve 
nenhum pagamento à empresa contratada. Informou ainda que um blog local noticiou que a mesma 
empresa cobrava percentual menor a outro RPPS, pelo mesmo serviço, o que surpreendeu a 
presidência da Autarquia e que, diante desse fato, comunicou à empresa a suspensão da execução 
contratual. Informou, ainda, que a execução contratual encontra-se suspensa desde 20/04/2022; que o 
Ministério Público de Contas (MPCO) solicitou informações sobre o contrato e a Autarquia está 
aguardando manifestação do MPCO para os devidos encaminhamentos. E que, semana passada, a 
Autarquia recebeu ofício do TCE solicitando documentos e informações sobre a contratação, 
praticamente as mesmas informações solicitadas pelo MPCO. Encerrada a apresentação dos fatos, os 
conselheiros agradeceram à sra. Rafaela Salgado. Nada mais havendo a tratar, o presidente, sr. 
Petrônio Magalhães deu por encerrada a reunião, e eu, Petrônio Magalhães lavrei a presente ata, que 
vai assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes. 

Responsável pela elaboração da ata: Petrônio Lira Magalhães 
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