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RESOLUÇÃO Nº 1/2022-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 2022.261.200293PAe etc.,  

 
Considerando que Política Anual de Investimentos do RPPS do 

Estado do Amapá, para o exercício de 2022, foi aprovada, na 6ª Reunião 
Extraordinária do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, 
realizada no dia 20 de dezembro de 2021,  

 
Considerando a Resolução CMN nº 4.963/2021 em seu § 1º do artigo 

4º, que estipula: “§ 1º Justificadamente, a Política Anual de Investimentos poderá 
ser revista no curso de sua execução, com vistas à adequação ao mercado ou à 
nova legislação”, 

 
Considerando que o atual Cenário de Mercado apresenta 

oportunidades em ativos financeiros de renda fixa emitidos por Instituições 
Bancárias, com obrigação ou coobrigação, que remuneram, nos vértices de 
médio prazo, rentabilidade igual ou superior a meta de rentabilidade definida na 
política de investimentos, de IPCA + 5,44% a.a., 

 
Considerando que os Títulos possuem boa relação entre risco e 

retorno, pois podem ser adquiridos de Instituições Financeiras que estão dentro 
do “Segmento S1” definido pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a 
Resolução CMN nº 4.553/2017; 

 
Considerando ainda, que a matéria concernente a proposta da 1ª 

Revisão na Política Anual de Investimentos do RPPS do Estado do Amapá, para 
o exercício de 2022, foi apreciada e aprovada pelo Conselho Estadual de 
Previdência do Estado do Amapá, na 1ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 
25 de fevereiro de 2022, na qual aprovou por unanimidade, nos termos 
apresentado pelo Comitê de Investimentos da Amapá Previdência,  

  
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Aprovar a 1ª Revisão na Política Anual de Investimentos do RPPS 

do Estado do Amapá, para o exercício de 2022, no seguinte Item: 
 
I - alterado o Item “6.2. Quadro de estratégia de alocação para o exercício”, 

tanto no Segmento de Renda Fixa quanto no Segmento de Renda Variável da 
Política Anual de Investimentos do RPPS/RPPM do Estado do Amapá, para o 
exercício de 2022, conforme quadro, a seguir: 

 



                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                          

2 

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

 
Macapá-AP, 28 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

Rubens Belnimeque de Souza 
Presidente do CEP 

 
Gilmar Santa Rosa Barbosa 

Vice-Presidente do CEP 
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