
COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA CONJUNTA SEPLAG TD / SEFIN / CGM /AMPASS 

No 055, de 02 DE AGOSTO DE 2021, para a execução dos procedimentos necessários à 

seleção pública de Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC, que 

administrará o Regime de Previdência Complementar no âmbito da Administração 

Direta dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Recife e de suas Autarquias 

e Fundações. 

Ata da reunião da comissão realizada no dia 05 de novembro de 2021, presidida pelo 

presidente da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores 

(AMPASS), Sr. Manoel Carneiro. 

No dia cinco do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 09h, por 
meio da plataforma Google Meet, foi realizada a reunião da comissão por 
teleconferência sob a presidência do presidente da AMPASS, Sr. Manoel Carneiro. 
Presentes: o representante da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à 
Saúde dos Servidores (AMPASS), Gustavo Lins Dourado; o representante do Conselho 
Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social do Recife, Petrônio Lira Magalhães; o 
representante do Conselho Municipal de Previdência do Regime Próprio de Previdência 
Social do Recife, Clênio Nogueira de Carvalho; o representante do Conselho Municipal 
de Previdência do Regime Próprio de Previdência Social do Recife, Antônio Marcos 
Medeiros de Araújo; a representante da Secretaria de Finanças, Mariana Martins dos 
Santos Iervolino. O Sr. Manoel Carneiro declarou abertos os trabalhos e indicou o Sr. 
Petrônio Magalhães para relatar a ata da reunião. Em seguida passou a palavra ao 
representante da AMPASS, Gustavo Dourado, para dar continuidade ao processo de 
avaliação das entidades participantes do certame. O Sr. Gustavo informou que os itens 
restantes ficaram sob responsabilidade de Petrônio Magalhães e Mariana Iervolino, 
sugerindo-lhes apresentarem suas avaliações. O Sr. Petrônio Magalhães iniciou a fala 
sobre o item “saldo das contribuições ao final de 30 anos”, informando que houve 
divergências de entendimento pelas entidades em relação à rentabilidade (juros mais 
inflação ou juros menos inflação) e ao número de parcelas (12 ou 13 por ano); sugeriu 
então a adoção de cálculo pelo próprio grupo de trabalho com a utilização das taxas de 
carregamento e administrativa apresentadas em cada proposta e fixação da 
rentabilidade e do número de parcelas anuais para todas as entidades. O grupo acatou 
a sugestão e como resultado as entidades PREVES, RS-PREV, REAL GRANDEZA, 
BANRISUL, ELETROCEE, ICATU E MAG obtiveram, nesse quesito, a nota 4 (máxima), 
enquanto as entidades ELETROS e BB Previdência obtiveram a nota 3. Em seguida 
passou-se ao item “Divulgação da análise da aderência a política de investimentos, 
enquadramentos e ações de regularização”. A Sra. Mariana Iervolino sugeriu que, dada 
a complexidade do assunto, bem como a possiblidade de se tratar de informação 
normalmente interna às entidades, seria mais adequado demandar maiores detalhes 
do item apenas às entidades melhores classificadas no processo seletivo. Todos os 
presentes concordaram com a sugestão. Encerradas as atribuições das notas, o sr. 
Gustavo Dourado procedeu a apuração da pontuação, resultando na seguinte ordem: 
BB Previdência – 112 pontos, MAG (Mongeral) – 107, Fundação Família Previdência – 
104, Fundação Eletros - 97, Real Grandeza – 92, Branrisul – 91, ICATU – 91, PREVES – 
82 e RS-PREV – 73. Por sugestão do sr. Antônio Marcos, foi apurada a média, que 
resultou em 94,33 pontos. O grupo então decidiu por unanimidade que as empresas 



que obtiveram pontuação acima da média (BB Previdência, MAG, Fundação Família 
Previdência e Fundação Eletros) seriam consideradas classificadas e, portanto, 
convidadas a fazerem uma apresentação de suas entidades a esta Comissão, que teria 
oportunidade de dirimir dúvidas por ventura existentes nas respectivas propostas. O 
sr. Gustavo Dourado propôs o seguinte calendário, aprovado pelos demais: dia 
08/11/2021, Fundação Eletros (15:30h) e Fundação Família Previdência (17h); dia 
09/11/2021, BB Previdência (15h) e MAG (16:30h). Nada mais havendo a tratar, o 
presidente sr. Manoel Carneiro deu por encerrada a reunião, e eu, Petrônio Magalhães, 
lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 
 
  

______________________     ___________________ 

  Petrônio Lira Magalhães           Manoel Carneiro 

Conselho Fiscal da AMPASS     Presidente da AMPASS 

 

 

______________________    ____________________________ 

    Gustavo Lins Dourado            Clênio Nogueira Carvalho 

Controle Interno – AMPASS    Conselho de Previdência AMPASS 

 

 

______________________    _____________________________ 

Mariana Martins Iervolino    Antônio Marcos Medeiros de Araújo 

  Secretaria de Finanças      Conselho de Previdência AMPASS 
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