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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 

PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2021 – BIÊNIO 

DE 2021-2023. 

 

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, sob a 

forma de videoconferência, através da ferramenta google.meet, às quinze horas 

e seis minutos, iniciou a Nona Reunião Ordinária do Conselho Estadual de 

Previdência do Estado do Amapá, presidida pelo Senhor RUBENS 

BELNIMEQUE DE SOUZA, que cumprimentou os Conselheiros e os demais 

presentes. Em seguida, passou a palavra a secretária Lusiane Oliveira Flexa que 

apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Número quatorze de dois 

mil e vinte um, o qual convoca os membros do Conselho Estadual de Previdência 

do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente Administrativo, Procurador 

Jurídico, Ouvidora e Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-se presentes 

na referida Reunião. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO DE QUORUM: Conselheiros (as) 

Titular: Joel Nogueira Rodrigues, presente. Titular: Suelem Amoras Távora 

Furtado, presente. Titular: Narson de Sá Galeno, presente. Titular: Gláucio 

Maciel Bezerra, presente. Titular: Telma Adriana Nery Paiva, presente. Titular: 

Paulo de Santana Vaz, presente. Titular: Alexandre Flávio Medeiros Monteiro, 

presente. Titular: Jackson Rubens de Oliveira, presente. Titular: Elias Ferreira 

Rodrigues, presente. Titular: Helielson do Amaral Machado, presente. Titular: 

Álvaro de Oliveira Corrêa Júnior, presente. Titular: José Casemiro de Souza 

Neto, presente. Titular: Gilmar Santa Rosa Barbosa, presente. Titular: Juliano de 

Andrade Araújo, presente. Titular: William Tavares da Silva, presente. ITEM - 3 

- JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: Não houve justificativa. ITEM - 4 -  

APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 2ª REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 28/07/2021: O Presidente 

Rubens Belnimeque, colocou em discussão a aprovação da ata da 2ª Reunião 

Extraordinária do CEP, certificando-se com os (as) Conselheiros (as) se todas 

as correções e inclusões foram realizadas a contento. Os Conselheiros Álvaro 

de Oliveira e Alexandre Flávio solicitaram alterações na ata, que de imediato 

foram realizadas e a ata atualizada foi disponibilizada aos demais Conselheiros 

(as). O Presidente Rubens perguntou se os (as) Conselheiros (as) gostariam de 

se manifestar. Não houve manifestação. Nada mais havendo, prosseguiu 

colocando em votação. (Registrado em vídeo e áudio). DELIBERAÇÃO: 

Aprovada, à unanimidade, a Ata da 2ª Reunião Extraordinária do CEP, 

realizada em 28/07/2021. ITEM - 5 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA 

DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 17/08/2021: O 

Presidente Rubens Belnimeque, colocou em discussão a aprovação da ata da 

7ª Reunião Ordinária do CEP, certificando-se com os (as) Conselheiros (as) se 

todas as correções e inclusões foram realizadas a contento. O Presidente 

Rubens perguntou se os (as) Conselheiros (as) gostariam de se manifestar. Não 

houve manifestação. Nada mais havendo, prosseguiu colocando em votação. 
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(Registrado em vídeo e áudio). DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a 

Ata da 7ª Reunião Ordinária do CEP, realizada em 17/08/2021. ITEM - 6 - 

APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA DE 

BENEFÍCIOS E FISCALIZAÇÃO - DIRETORA NARLÉIA WANDERLEY 

SALOMÃO: O Presidente Rubens Belnimeque passou a palavra à Diretora da 

Diretoria de Benefícios e Fiscalização, a senhora Narléia Wanderley Salomão, a 

qual cumprimentou a todos os presentes e inicialmente informou que a Lei 

Estadual nº 0915 de 18 de agosto de 2005, que trata do Regime Próprio de 

Previdência Social do Estado do Amapá, traz os tipos de benefícios concedidos 

pela Amapá Previdência, sendo: Aposentadoria Por Idade; Aposentadoria por 

Tempo de Contribuição;  Aposentadoria Compulsória; Aposentadoria Por 

Invalidez Permanente;  Auxílio Doença; Salário Maternidade e Pensão Por 

Morte. E que a Diretoria de Benefícios tem como atividade fim a concessão, 

manutenção e fiscalização dos benefícios concedidos pela AMPREV, Possuindo 

as seguintes subdivisões: Diretoria de Benefícios (DIBEF); Gabinete de 

Benefícios; Atendimento (DIAT); Cadastro (DICAB); Perícia Médica (DASPPEM) 

e Folha de Pagamento (DIBEA). A Diretora Narléia apresentou o Chefe da 

Divisão de Atendimento, o senhor José Domingos Tavares de Souza, e em 

conjunto apresentaram as atribuições da DIAT, sendo: Abertura de processos de 

benefícios dos segurados (aposentadorias); Abertura de processos de pensão 

por morte; Realização de simulação de aposentadoria; Prestar informações 

sobre as regras de aposentadoria e pensão por morte; Emitir: contracheque, 

cédula C, declarações de dependentes quando solicitado ao beneficiário; 

Abertura de processos administrativos: equiparação salarial, reajuste e outros e 

Emissão de certidão de tempo de contribuição. Ato contínuo, foi apresentado o 

Chefe da Divisão de Cadastro de Benefícios (em exercício), o senhor Daniel 

Rodrigues, o qual apresentou as atribuições da DICAB, sendo: Instruir, 

organizar, analisar e encaminhar à diretoria de benefícios e fiscalização os 

processos de concessão de aposentadoria, pensão por morte e outros 

benefícios previdenciários; Manter atualizados os registros e dados cadastrais 

dos segurados e beneficiários no sistema oficial da AMPREV (SISPREV); 

Prestar atendimento aos segurados e beneficiários, quanto às orientações 

técnicas e administrativas das normas referentes ao regime próprio de 

previdência do servidor público estadual; Atender e orientar, sempre que 

solicitado, as unidades de recursos humanos dos órgãos ou entidades as quais 

estejam vinculados os servidores públicos de cargo efetivo estadual, quanto aos 

procedimentos necessários para a instrução de processos de concessão de 

aposentadoria e abono de permanência; Fazer cálculo de remunerações nos 

processos de aposentadoria e pensão por morte, para emissão da planilha de 

proventos e Elaborar relatórios bimestrais, referentes às atividades executadas 

pela divisão durante o período correlato. Dando continuidade as apresentações 

a Chefe da Divisão de Perícia Médica, a senhora Tatiani de Carvalho Nahum, 

apresentou as atribuições da DASPPEM, sendo: Emissão de ata de 



 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

   

Página 3 de 7 

 

aposentadoria por invalidez e instrução do processo de invalidez; Reavaliação 

de ata de aposentadoria por invalidez; Isenção de imposto de renda; Perícia de 

maior inválido (pensão); Investigação social para comprovação de vínculo 

familiar por pensão por morte e Atendimento pericial para homologação de 

benefícios de auxílio a doença e maternidade para TCE, ALAP, TJAP e MP. 

Finalizando as apresentações das divisões da DIBEF, a Diretora Narléia passou 

a palavra à Chefe da Divisão de Benefícios e Auxílios, a senhora Naylê Duarte 

da Silva Gonçalves, a qual falou das atribuições da DIBEA, sendo: Responsável 

pelas folhas de pagamento de todos os benefícios de aposentadorias e pensão 

por  morte; Cálculo de revisão; Efetuar reajustes salariais, tanto na paridade 

quanto sem paridade; Cálculo de retroativos devidos; Implantar isenção de 

imposto de renda; Elaboração de relatório de despesas mensais. A Diretora 

Narléia Salomão apresentou o fluxo de processos de aposentadoria, o qual 

obedece a seguinte ordem:  Atendimento; Divisão de Cadastro de Benefícios; 

Diretoria de Benefícios; Auditoria Interna; Procuradoria Jurídica; Gabinete da 

Presidência; Palácio do Governo; Gabinete da Presidência; Diretoria de 

Benefícios (Implantação do benefício); Folha de Pagamento; Diretoria de 

Benefícios; Gabinete da Presidência; Tribunal de Contas (Homologação); 

Diretoria de Benefícios e Arquivo. Foi apresentado também, o fluxo de processos 

de Pensão por Morte:  Atendimento; Divisão de Cadastro de Benefícios; Diretoria 

de Benefícios; Auditoria Interna; Procuradoria Jurídica (Emissão de portaria); 

Gabinete da Presidência; Diretoria de Benefícios (Implantação do benefício); 

Folha de Pagamento (Confere a implantação e inclui na folha de pagamento); 

Diretoria de Benefícios; Gabinete da Presidência (Ofício ao TCE); Tribunal de 

Contas (Homologação); Gabinete da Presidência; Diretoria de Benefícios e 

Arquivo. A Diretora Narléia finalizou a apresentação da DIBEF, falando sobre o 

“Projeto Aposentei!”, que tem como objetivo realizar ações que englobam 

informações ao aposentado para esta nova etapa de sua vida, buscando 

promover ações educativas sobre o sistema de acesso as informações e 

serviços prestados pela AMPREV e a importância da qualidade de vida, dentre 

os assuntos abordados estão: Apresentação do site da AMPREV, serviços 

oferecidos, orientações e informações, a fim de aproximar as relações 

institucionais com o aposentado e promover a conscientização da qualidade de 

vida na aposentadoria, abrindo novas oportunidades de carreira. Após 

apresentação, o Presidente Rubens concedeu a palavra aos Conselheiros (as) 

para que eles (as) pudessem tirar suas dúvidas, ocasião em que a Diretora 

Narléia Salomão, prestou todos os esclarecimentos sanando todas as dúvidas 

apresentadas, e informou que os técnicos da DIBEF estão à disposição para 

ajudar e prestar quaisquer esclarecimentos que forem necessários. ITEM - 7 - 

APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS REPASSES E DÍVIDA 

PREVIDENCIÁRIA DOS ENTES PATRONAIS - DIRETOR FINANCEIRO E 

ATUARIAL, DIEGO DA SILVA CAMPOS: O Presidente Rubens Belnimeque 

passou a palavra ao Diretor Financeiro e Atuarial, o senhor Diego da Silva 



 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

   

Página 4 de 7 

 

Campos, o qual cumprimentou a todos os presentes, e após apresentou em 

forma de planilha os valores concernentes a Receita e Arrecadação por Poder 

do período de janeiro a agosto de 2021, sendo: Assembleia Legislativa: Receita 

R$ 4.898.376,46 Arrecadação R$ 4.901.346,90. Tribunal de Justiça: Receita R$ 

31.877.815,16 Arrecadação R$ 29.433.106,52. Tribunal de Contas: Receita R$ 

5.108.669,98 Arrecadação R$ 5.108.669,98. Ministério Público: Receita R$ 

11.615.249,46 Arrecadação R$ 11.615.252,46. Total da Receita R$ 

53.500.111,06 100%. Total de Arrecadação R$ 51.058.375,86 95,44%. Saldo a 

arrecadar R$ 2.441.735,20 4,56%. Governo do Estado do Amapá: Recita R$ 

129.205.317,89 Arrecadação R$ 99.096.504,93. Militar: Receita R$ 

55.927.500,30 Arrecadação R$ 6.740.571,78. SEED FUNDEB: Receita R$ 

75.084.270,92 Arrecadação R$ 75.093.270,91. SESA: Receita R$ 

51.280.354,78 Arrecadação R$ 38.426.060,09. Total da Receita R$ 

311.497.443,89 100%. Total da Arrecadação R$ 219.356.407,71 70.42%. Saldo 

a arrecadar R$ 92.141.036,18 29,58%. Parcelamentos, reparcelamentos de 

contribuições previdenciárias e débitos não previdenciários dos Planos 

Financeiro e Previdenciário, parte segurado e patronal, Civil e Militar de do Poder 

Executivo Total: Valor Parcelado R$ 2.085.132.251,51 Valor da Parcela R$ 

12.500.922,08 Parcelas Pagas/Compensadas R$ 512.537.805,28, até o dia 

30/09/2021 o pagamento dos acordos estão em dia, sendo pago até a parcela 

de número 41. Foi apresentado ainda, o Relatório da Posição dos Acordos de 

2021 Poder Executivo parte dos segurados, sendo: Plano Financeiro – Valor 

Parcelado R$ 336.191.399,12, 200 parcelas. Valor da Parcela R$ 1.680.957,00, 

03 parcelas pagas. Valor das parcelas pagas R$ 3.361.913,99, o pagamento 

está em dia até o dia 30/09/2021. Plano Previdenciário – Valor Parcelado R$ 

319.107.171,34, 200 parcelas. Valor da Parcela R$ 1.595.535,86, 03 parcelas 

pagas. Valor das parcelas pagas R$ 4.786.607,59, o pagamento está em dia até 

o dia 30/09/2021. Contribuições da parte patronal: Plano Financeiro – Valor 

Parcelado R$ 252.139.346,11, 200 parcelas. Valor da Parcela R$ 1.260.696,72, 

03 parcelas pagas. Valor das parcelas pagas R$ 3.782.090,16, o pagamento 

está em dia até o dia 30/09/2021. Plano Previdenciário – Valor Parcelado R$ 

258.456.748,52, 200 parcelas. Valor da Parcela R$ 1.292.283,74, 03 parcelas 

pagas. Valor das parcelas pagas R$ 3.876.851,23, o pagamento está em dia até 

o dia 30/09/2021. Por fim, foi apresentado o relatório da dívida do Plano 

Financeiro - Poder Executivo sendo: Dívida Corrente: Segurado R$ 

93.559.332,99 Patronal R$ 97.384.387,46; Encargos (atualização e juros): 

Segurado R$ 27.090.628,77 Patronal R$ 21.628.461,62. Total Plano Financeiro: 

Segurado R$ 120.649.961,76 Patronal R$ 119.012.849,08. Total Geral Dívida 

Plano Financeiro R$ 239.662.810,84. Plano Previdenciário - Poder Executivo: 

Dívida Corrente: Segurado R$ 82.060.130,55 Patronal R$ 91.565.194,68; 

Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 21.755.727,05 Patronal R$ 

18.402.539,22. Total Plano Previdenciário: Segurado R$ 103.815.857,60 

Patronal R$ 109.967.733,90. Total Geral Dívida Plano Previdenciário R$ 
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213.783.591,50. Totais por situação da dívida: Corrente R$ 364.569.045,68; 

Parcelado atualizado; Encargos R$ 88.877.356,66; Consolidado R$ 

453.446.402,34. Ressalta-se que os valores atualizados são de até 30/09/2021. 

Após apresentação o Diretor da DIFAT, Diego Campos, prestou esclarecimentos 

aos (as) Conselheiros (as) (registro em vídeo e áudio). O Presidente informou 

que os valores apresentados irão ser mensalmente atualizados e 

disponibilizados a todos os (as) Conselheiros (as), e que a equipe de técnicos 

da AMPREV está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos caso seja 

necessário. ITEM - 8 -  COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente 

Rubens, informou que a AMPREV está organizando os preparativos para iniciar 

o Censo Previdenciário dos inativos no início do mês de novembro, e que a 

novidade desse ano é que o censo será realizado online, bem como a prova de 

vida será realizada de forma online também, seguindo alguns requisitos de 

segurança. O segurado irá entrar no site da AMPREV, em uma área específica 

para o censo, e lá realizará a atualização cadastral. Será também designado 

uma equipe para receber e processar todas essas informações, bem como 

prestar esclarecimentos e auxiliar os aposentados e pensionistas no 

preenchimento e envio das informações. O Presidente informou ainda, que está 

sendo realizado a atualização cadastral de todos os segurados, a fim de manter 

a base de dados atualizada para a elaboração do cálculo atuarial, e que o 

processo de contratação da empresa que será responsável pela emissão da 

avaliação atuarial está em andamento. O Presidente Rubens falou que nas 

próximas semana irá agendar a reunião para apresentação e deliberação da 

proposta orçamentária da AMPREV para o exercício de 2022. Ao concluir suas 

comunicações o Presidente Rubens informou, que está sendo elaborado um 

projeto chamado “aposentar”, que tem como objetivo esclarecer dentro das 

particularidades de cada categoria quais são os documentos necessários, os 

principais problemas que ocasionam atrasos na concessão do benefício. A ideia 

é dar conhecimento ao servidor ativo, do que ele precisa no ato de realizar o 

pedido de aposentadoria, para não ser pego de surpresa, isso é uma questão de 

educação previdenciária, que a AMPREV já vem trabalhando. ITEM - 9 - 

COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS (AS): Conselheiro Gilmar Santa Rosa 

Barbosa, falou que “gostaria de reconhecer, agradecer e parabenizar a Diretora 

Narléia e toda sua equipe pelo trabalho que vem executando na Diretoria de 

Benefícios, no momento que precisei fui muito bem atendido, de forma bastante 

rápida e eficiente, então parabenizo toda a equipe da Diretora Narléia pela 

prestação do serviço que a mim foi concedido, além de outras pessoas que me 

procuraram para interceder junto a Diretoria de Benefícios. Aproveitando 

também, para reconhecer, agradecer e parabenizar a equipe da Procuradoria 

Jurídica da AMPREV, na pessoa do Doutor Weber Mendes, pela prestação de 

serviço no momento que precisei e também na interseção de pedidos de alguns 

segurados”. Conselheiro Álvaro de Oliveira Corrêa Júnior, falou que “gostaria 

de agradecer a Diretora Narléia e toda sua equipe pelo trabalho, pela explanação 



 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

   

Página 6 de 7 

 

que foi muito produtiva, porque a tramitação dos processos dos servidores civis 

é um pouco diferente da tramitação dos processos dos servidores militares, mas 

a gente percebe a boa vontade que é o mais importante. Evidentemente quando 

eu fiz a pergunta em relação, a saber se o quadro da DIBEF é suficiente, porque 

a nossa preocupação é com relação ao tempo de tramitação dos processos, a 

gente recebe reclamações as vezes e até para que possamos justificar para o 

nosso segurado eventual situação, é importante a gente saber se a equipe tem 

condições de fazer aquilo que a gente almeja. Por exemplo, a DIBEM, a Diretora 

deixou bem claro que existe a necessidade de um efetivo maior, em virtude de 

uma grande demanda de processo, que aconteceu recentemente, e se espera 

que se intensifique até o final do ano”. ITEM - 10 - O QUE OCORRER: Não 

houve manifestação. Nada mais havendo, o Presidente Rubens Belnimeque 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às dezessete 

horas e quarenta e nove minutos, e para constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, 

Secretária, lavrei a presente ata, que lida e conferida será assinada pelos 

Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, dezenove dias do mês de outubro do 

ano de dois mil e vinte um. 

 

Rubens Belnimeque de Souza 

Presidente do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

 

Gilmar Santa Rosa Barbosa 

Vice-Presidente do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

Representante dos Servidores da Assembleia Legislativa 

 

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO 

Titular: Joel Nogueira Rodrigues 

Titular: Suelem Amoras Távora Furtado 

Titular: Narson de Sá Galeno 

 

REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Titular: Gláucio Maciel Bezerra  

 

REPRESENTANTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Titular: Telma Adriana Nery Paiva 

 

REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Titular: Paulo de Santana Vaz 

 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Titular: Alexandre Flávio Medeiros Monteiro 

 

REPRESENTANTES DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO, SENDO: 
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DOS SERVIDORES CIVIS 

Titular: Jackson Rubens de Oliveira 

 

DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS E PENSIONISTAS 

Titular: Elias Ferreira Rodrigues 

 

DOS SERVIDORES MILITARES ATIVOS 

Titular: Helielson do Amaral Machado 

 

DOS SERVIDORES MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS 

Titular: Álvaro de Oliveira Corrêa Júnior 

 

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 

Titular: José Casemiro de Souza Neto 

 

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Titular: Juliano de Andrade Araújo 

 

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Titular: William Tavares da Silva 

 

Lusiane de Oliveira Flexa 

Secretária do Conselho Estadual de Previdência 
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