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RESOLUÇÃO Nº 3/2022-CEP/AP 
 

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

CEP/AP, no uso das suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 102, caput, e 
103 da Lei nº 0915/2005 e art. 5º c/c o inciso II do art. 18 e incisos I, II, V, IX do art. 3º, 
todos do Regimento Interno do CEP/AP, ainda, tudo o que consta nos autos do 
Processo nº 2022.63.500918PA etc.,  

 
Considerando que na aplicação dos recursos dos Regimes Próprios de 

Previdência Social, a legislação dos investimentos permite a aquisição do ativo títulos 
de emissão do Tesouro Nacional (títulos públicos federais), de forma direta ou através 
de fundos de investimentos, marcados a “mercado” ou, mais recentemente, “na curva”,  

 
Considerando que dependendo do cenário de mercado, abrem-se 

oportunidades de compra desses ativos, que podem auferir rentabilidades iguais ou 
superiores a “meta de rentabilidade” da carteira de investimentos, estabelecida na 
Política Anual de Investimentos, no caso da AMPREV de IPCA + 5,44% a.a. para 2022, 

 
Considerando que a marcação na curva traz retorno positivo e constante 

para a carteira de investimentos, com baixa volatilidade, sendo que o resulta é 
acrescentado como ativo para a reavaliação atuarial (cálculo atuarial) do RPPS, fazendo 
com que haja, também, redução do déficit, quando apontado em exercícios anteriores,  

 
Considerando ainda, que a matéria concernente a recomendação do Comitê 

de Investimentos da AMPREV concernente a ampliação no limite de alçada para 
aquisição de Títulos Públicos Federais marcado na curva de juros (conforme previsão 
no § 2º do artigo 16 da Portaria MPS nº 402/2018 e dentro dos parâmetros da Portaria 
MF Nº 04/2018-SPREV), foi apreciada e aprovada pelo Conselho Estadual de 
Previdência do Estado do Amapá, na 3ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 25 de 
maio de 2022, na qual aprovou por unanimidade, nos termos apresentado pelo Comitê 
de Investimentos da Amapá Previdência.  

  
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Aprovar a ampliação do limite de alçada global para aquisição de Títulos 

de emissão do Tesouro Nacional, com objetivo de “marcação na curva de juros”, em R$ 
1 bilhão, limitando-se as possíveis aquisições a esta alçada até que seja concluído o 
estudo de Asset and Liability Management (ALM). 

 
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Macapá-AP, 26 de maio de 2022. 

 
 

Rubens Belnimeque de Souza 
Presidente do CEP 

 
 

Gilmar Santa Rosa Barbosa 
Vice-Presidente do CEP 
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