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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ 
 
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, na sala virtual 
google.meet, às quinze horas e vinte e
Ordinária do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, realizada por 
videoconferência, presidida pelo Senhor 
cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes.Em segu
secretária Lusiane Oliveira Flexa que apresentou o 
CONVOCAÇÃO: número um 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 Videoconferência. 
QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
suplente, JOSÉ MARLÚCIO ALCÂNTAR
PEREIRA MARQUES, presente; 
GURTYEV DE QUEIROZ
CARLA FERREIRA CHAGAS
presente; MAURO FERNANDO 
PEREIRA MARQUES, presente; 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS
NETO, presente; GILMAR SANTA ROSA BARBOSA
VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA SILVA
DE AUSÊNCIA: Não houve justificativa. 
DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 30/09/2020:
Presidente colocou em discussão a aprovação da ata d
certificando-se com os Conselheiros se todas as correções e inclusões foram realizadas 
a contento. A Secretária do CEP informou ao Presidente que não houve solicitação de 
correção e nem inclusão na ata por parte dos Conselhe
os Conselheiros gostariam de se manifestar. Não houve manifestação. Nada mais 
havendo, prosseguiu colocando em votação.
unanimidade, a Ata da 9ª Reunião Ordinária, realizada em 30/09/2020. 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, 
REALIZADA NO DIA 27/11/2020:
ata da 10ª Reunião Ordinária de 2020, certificando
correções e inclusões fora
Presidente que não houve solicitação de correção e nem inclusão na ata por parte dos 
Conselheiros. O Presidente perguntou se os Conselheiros gostariam de se manifestar. 
Não houve manifestação. Nada m
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 10ª Reunião Ordinária, 
realizada em 27/11/2020. 
VERSA SOBRE AS INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DA DÍVIDA 
PREVIDENCIÁRIA, REFERENTE AO PODER EXECUTIVO; 
(RELATOR CONSELHEIRO MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ):
Conselheiro Relator Mário Gurtyev de Queiroz
apreciar o processo e em função disso cheg
conhecimentos técnicos necessários, quem iria redigir o parecer com o voto, seria o 
Conselheiro Mauro Fernando
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA 
DO ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2021 – BIÊNIO DE 2019

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, na sala virtual 
google.meet, às quinze horas e vinte e dois minutos, teve início a Primeira Reunião 
Ordinária do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, realizada por 
videoconferência, presidida pelo Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA
cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes.Em seguida, passou a palavra a 
secretária Lusiane Oliveira Flexa que apresentou o ITEM -

número um de dois mil e vinte um, o qual convoca os membros do 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente 

inistrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e Auditora Interna da AMPREV, para 
se presentes na referida Videoconferência. ITEM - 2 - 

: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, ausente, representada pelo seu 
JOSÉ MARLÚCIO ALCÂNTARA DE ALMEIDA, presente; 

, presente; MERYAN GOMES FLEXA, presente;
GURTYEV DE QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ OEIRAS
CARLA FERREIRA CHAGAS, presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO

MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, presente;
, presente; HELIELSON DO AMARAL MACHADO

MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA 
GILMAR SANTA ROSA BARBOSA, presente; PAULO DE SANTANA 

LLIAM TAVARES DA SILVA, presente. ITEM - 
: Não houve justificativa. ITEM - 4 -  APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO 

DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 30/09/2020:
Presidente colocou em discussão a aprovação da ata da 9ª Reunião Ordinária de 2020, 

se com os Conselheiros se todas as correções e inclusões foram realizadas 
a contento. A Secretária do CEP informou ao Presidente que não houve solicitação de 
correção e nem inclusão na ata por parte dos Conselheiros. O Presidente perguntou se 
os Conselheiros gostariam de se manifestar. Não houve manifestação. Nada mais 
havendo, prosseguiu colocando em votação. DELIBERAÇÃO: Aprovada, à 
unanimidade, a Ata da 9ª Reunião Ordinária, realizada em 30/09/2020. 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, 
REALIZADA NO DIA 27/11/2020: O Presidente colocou em discussão a aprovação da 
ata da 10ª Reunião Ordinária de 2020, certificando-se com os Conselheiros se todas as 
correções e inclusões foram realizadas a contento. A Secretária do CEP informou ao 
Presidente que não houve solicitação de correção e nem inclusão na ata por parte dos 
Conselheiros. O Presidente perguntou se os Conselheiros gostariam de se manifestar. 
Não houve manifestação. Nada mais havendo, prosseguiu colocando em votação.
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 10ª Reunião Ordinária, 
realizada em 27/11/2020. ITEM - 6 - VOTAÇÃO - PROCESSO Nº 2020.71.601064PA 
VERSA SOBRE AS INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DA DÍVIDA 

A, REFERENTE AO PODER EXECUTIVO; 
CONSELHEIRO MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ): 

Mário Gurtyev de Queiroz,esclareceu que formou um grupo para 
apreciar o processo e em função disso chegou a uma conclusão, que em razão de
conhecimentos técnicos necessários, quem iria redigir o parecer com o voto, seria o 
Conselheiro Mauro Fernando, como de fato aconteceu, desta forma o Conselheiro Mário 
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA 
BIÊNIO DE 2019-2021. 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um, na sala virtual 
dois minutos, teve início a Primeira Reunião 

Ordinária do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, realizada por 
RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que 

ida, passou a palavra a 
- 1 - EDITAL DE 

número um de dois mil e vinte um, o qual convoca os membros do 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente 

inistrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e Auditora Interna da AMPREV, para 
 VERIFICAÇÃO DE 

, ausente, representada pelo seu 
, presente; CARLOS LUIZ 

, presente; MÁRIO 
JORYOSVALDO QUEIROZ OEIRAS, presente; 

HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, 
, presente; EDILSON 

HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 
JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA 

PAULO DE SANTANA 
 3 - JUSTIFICATIVA 

APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO 
DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 30/09/2020: O 

a 9ª Reunião Ordinária de 2020, 
se com os Conselheiros se todas as correções e inclusões foram realizadas 

a contento. A Secretária do CEP informou ao Presidente que não houve solicitação de 
iros. O Presidente perguntou se 

os Conselheiros gostariam de se manifestar. Não houve manifestação. Nada mais 
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à 

unanimidade, a Ata da 9ª Reunião Ordinária, realizada em 30/09/2020. ITEM - 5 - 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, 

O Presidente colocou em discussão a aprovação da 
se com os Conselheiros se todas as 

m realizadas a contento. A Secretária do CEP informou ao 
Presidente que não houve solicitação de correção e nem inclusão na ata por parte dos 
Conselheiros. O Presidente perguntou se os Conselheiros gostariam de se manifestar. 

ais havendo, prosseguiu colocando em votação. 
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 10ª Reunião Ordinária, 

PROCESSO Nº 2020.71.601064PA - 
VERSA SOBRE AS INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DA DÍVIDA 

A, REFERENTE AO PODER EXECUTIVO; 
  Com a palavra o 

,esclareceu que formou um grupo para 
a uma conclusão, que em razão de 

conhecimentos técnicos necessários, quem iria redigir o parecer com o voto, seria o 
como de fato aconteceu, desta forma o Conselheiro Mário 
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acha correto o próprio Conselheiro Mauro apresentar o parecer/voto, pois terá mais 
condições de esclarecer qualquer dúvida.  Com a palavra
Fernando Parente de Oliveira 
esclareceu que o Processo nº 2020.71.601064PA, que é objeto de apreciação pelo 
Conselho Estadual de Previ
Ordinária do CEP, realizada no dia 19 de junho de 2020, 
Mário Gurtyev de Queiroz como Relator do mesmo. A Secretária do CEP em 
substituição, senhora Luana Picanço de Sousa Br
inciso VII, art. 13 do Regimento Interno do CEP encaminhou o referido processo para 
ser relatado através do Memorando nº 15/2020 
de 2020. Através do requerimento datado no dia 25 de junho 
Relator convidou os Conselheiros Edílson Pereira Marques, Horácio Luís Bezerra 
Coutinho, Joryosvaldo Queiroz Oeiras, Lindoval Queiroz Alcântara, Mauro Fernando 
Parente de Oliveira e William Tavares da Silva, para juntos elaborarem os
propostas ao enfrentamento da questão de forma que possam oferecer e recomendar 
ao Conselho Estadual de Previdência as medidas cabíveis à luz dos fatos descritos nos 
documentos constantes nos autos. Ato cont
matéria a ser abordada “trata
Estadual do Amapá junto a Amapá Previdência em decorrência do não repasse das 
contribuições previdenciárias patronal e dos segurados, entre outras dívidas não 
previdenciárias, com a finalidade de elaborarmos propostas ao enfrentamento da 
questão ora abordada neste processo
relatórios das dívidas emitidos pela AMPREV, bem como pelos Termos de Acordo de 
Parcelamento e Confissão de Déb
00556/2018, 00567/2018, 00573/2018, 00574/2018, 00580/2018, 00581/2018, 
00582/2018, 00583/2018, 00584/2018, 00585/2018, 00591/2018, 00565/2018, 
00568/2018, 00569/2018, 00575/2018, 00576/2018, 00589/2018, 00590/2018,
entre o Governo do Estado do Amapá/AP e a Amapá Previdência 
publicados no Diário Oficial no 6684, de 22/05/2018, Circulação: 25/08/2018 o Governo 
do Estado do Amapá deixou de repassar com regularidade para a AMPREV as 
contribuições previdenciárias patronal e dos segurados desde a competência de maio 
de 2002 e que durante vários anos
Parcelamentos e de Repar
Governo do Estado do Amapá e a Amapá Previdência visando sanar tais débitos, que 
“se mostraram frustrados quanto ao cumprimento por parte do ente devedor, sendo 
inclusive alvo de ações judiciais de 
processos judiciais números: 0016008
Pública de Macapá - Macapá 
Título Extrajudicial Contra a Fazenda Pública 
Ré: Estado do Amapá 0061254
Pública de Macapá - Macapá 
Título Extrajudicial Contra a Fazenda Pública 
Ré: Estado do Amapá, contudo, conforme consta dos autos, durante as execuções, o 
Governo do Estado do Amapá e a Amapá Previdência resolveram firmar 19 novos 
Termos de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários (Acordo
CADPREV nº 00556/2018, 00567/2018, 00573/2018, 00574/2018, 00580/2018, 
00581/2018, 00582/2018, 00583/2018, 00584/2018, 00585/2018, 00591/2018, 
00565/2018, 00568/2018, 00569/2018, 00575/2018, 00576/2018, 00589/2018, 
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acha correto o próprio Conselheiro Mauro apresentar o parecer/voto, pois terá mais 

ições de esclarecer qualquer dúvida.  Com a palavra, o Conselheiro 
Fernando Parente de Oliveira cumprimentou a todos os presentes e inicialmente 
esclareceu que o Processo nº 2020.71.601064PA, que é objeto de apreciação pelo 
Conselho Estadual de Previdência, que por deliberação na Plenária da 6ª Reunião 
Ordinária do CEP, realizada no dia 19 de junho de 2020, foi escolhido o Conselheiro 
Mário Gurtyev de Queiroz como Relator do mesmo. A Secretária do CEP em 
substituição, senhora Luana Picanço de Sousa Braga, considerando o disposto no 
inciso VII, art. 13 do Regimento Interno do CEP encaminhou o referido processo para 
ser relatado através do Memorando nº 15/2020 - CEP/AMPREV, datado em 23 de junho 
de 2020. Através do requerimento datado no dia 25 de junho de 2020, o Conselheiro 
Relator convidou os Conselheiros Edílson Pereira Marques, Horácio Luís Bezerra 
Coutinho, Joryosvaldo Queiroz Oeiras, Lindoval Queiroz Alcântara, Mauro Fernando 
Parente de Oliveira e William Tavares da Silva, para juntos elaborarem os
propostas ao enfrentamento da questão de forma que possam oferecer e recomendar 
ao Conselho Estadual de Previdência as medidas cabíveis à luz dos fatos descritos nos 

constantes nos autos. Ato contínuo, o Conselheiro Mauro informou que
matéria a ser abordada “trata-se do levantamento da dívida do Poder Executivo 
Estadual do Amapá junto a Amapá Previdência em decorrência do não repasse das 
contribuições previdenciárias patronal e dos segurados, entre outras dívidas não 

com a finalidade de elaborarmos propostas ao enfrentamento da 
questão ora abordada neste processo”. Continuando, asseverou que d
relatórios das dívidas emitidos pela AMPREV, bem como pelos Termos de Acordo de 
Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - Acordo CADPREV no 
00556/2018, 00567/2018, 00573/2018, 00574/2018, 00580/2018, 00581/2018, 
00582/2018, 00583/2018, 00584/2018, 00585/2018, 00591/2018, 00565/2018, 
00568/2018, 00569/2018, 00575/2018, 00576/2018, 00589/2018, 00590/2018,
entre o Governo do Estado do Amapá/AP e a Amapá Previdência 
publicados no Diário Oficial no 6684, de 22/05/2018, Circulação: 25/08/2018 o Governo 
do Estado do Amapá deixou de repassar com regularidade para a AMPREV as 

idenciárias patronal e dos segurados desde a competência de maio 
urante vários anos, foram firmados diversos Termos de Acordo de 

Parcelamentos e de Reparcelamentos e Confissão de Débitos Previdenciários entre o 
Governo do Estado do Amapá e a Amapá Previdência visando sanar tais débitos, que 
se mostraram frustrados quanto ao cumprimento por parte do ente devedor, sendo 

inclusive alvo de ações judiciais de execução contra a fazenda pública
processos judiciais números: 0016008-98.2017.8.03.0001 - 3ª Vara Civil e de Fazenda 

Macapá - Execução Contra a Fazenda Pública 
Título Extrajudicial Contra a Fazenda Pública - Parte Autora Amapá Previdência 
Ré: Estado do Amapá 0061254-54.2016.8.03.0001 - 3ª Vara Cível

Macapá - Execução Contra a Fazenda Pública 
Título Extrajudicial Contra a Fazenda Pública - Parte Autora Amapá 
Ré: Estado do Amapá, contudo, conforme consta dos autos, durante as execuções, o 
Governo do Estado do Amapá e a Amapá Previdência resolveram firmar 19 novos 
Termos de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários (Acordo
CADPREV nº 00556/2018, 00567/2018, 00573/2018, 00574/2018, 00580/2018, 
00581/2018, 00582/2018, 00583/2018, 00584/2018, 00585/2018, 00591/2018, 
00565/2018, 00568/2018, 00569/2018, 00575/2018, 00576/2018, 00589/2018, 
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acha correto o próprio Conselheiro Mauro apresentar o parecer/voto, pois terá mais 
o Conselheiro Mauro 

cumprimentou a todos os presentes e inicialmente 
esclareceu que o Processo nº 2020.71.601064PA, que é objeto de apreciação pelo 

dência, que por deliberação na Plenária da 6ª Reunião 
escolhido o Conselheiro 

Mário Gurtyev de Queiroz como Relator do mesmo. A Secretária do CEP em 
aga, considerando o disposto no 

inciso VII, art. 13 do Regimento Interno do CEP encaminhou o referido processo para 
CEP/AMPREV, datado em 23 de junho 

de 2020, o Conselheiro 
Relator convidou os Conselheiros Edílson Pereira Marques, Horácio Luís Bezerra 
Coutinho, Joryosvaldo Queiroz Oeiras, Lindoval Queiroz Alcântara, Mauro Fernando 
Parente de Oliveira e William Tavares da Silva, para juntos elaborarem os estudos e 
propostas ao enfrentamento da questão de forma que possam oferecer e recomendar 
ao Conselho Estadual de Previdência as medidas cabíveis à luz dos fatos descritos nos 

nuo, o Conselheiro Mauro informou que a 
se do levantamento da dívida do Poder Executivo 

Estadual do Amapá junto a Amapá Previdência em decorrência do não repasse das 
contribuições previdenciárias patronal e dos segurados, entre outras dívidas não 

com a finalidade de elaborarmos propostas ao enfrentamento da 
Continuando, asseverou que de acordo com os 

relatórios das dívidas emitidos pela AMPREV, bem como pelos Termos de Acordo de 
Acordo CADPREV no 

00556/2018, 00567/2018, 00573/2018, 00574/2018, 00580/2018, 00581/2018, 
00582/2018, 00583/2018, 00584/2018, 00585/2018, 00591/2018, 00565/2018, 
00568/2018, 00569/2018, 00575/2018, 00576/2018, 00589/2018, 00590/2018, firmados 
entre o Governo do Estado do Amapá/AP e a Amapá Previdência - AMPREV, 
publicados no Diário Oficial no 6684, de 22/05/2018, Circulação: 25/08/2018 o Governo 
do Estado do Amapá deixou de repassar com regularidade para a AMPREV as 

idenciárias patronal e dos segurados desde a competência de maio 
foram firmados diversos Termos de Acordo de 

celamentos e Confissão de Débitos Previdenciários entre o 
Governo do Estado do Amapá e a Amapá Previdência visando sanar tais débitos, que 
se mostraram frustrados quanto ao cumprimento por parte do ente devedor, sendo 

execução contra a fazenda pública”citando os 
3ª Vara Civil e de Fazenda 

Execução Contra a Fazenda Pública - Execução de 
rte Autora Amapá Previdência - Parte 

Cível e de Fazenda 
Execução Contra a Fazenda Pública - Execução de 

Parte Autora Amapá Previdência - Parte 
Ré: Estado do Amapá, contudo, conforme consta dos autos, durante as execuções, o 
Governo do Estado do Amapá e a Amapá Previdência resolveram firmar 19 novos 
Termos de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários (Acordos 
CADPREV nº 00556/2018, 00567/2018, 00573/2018, 00574/2018, 00580/2018, 
00581/2018, 00582/2018, 00583/2018, 00584/2018, 00585/2018, 00591/2018, 
00565/2018, 00568/2018, 00569/2018, 00575/2018, 00576/2018, 00589/2018, 
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00590/2018), baseados e autorizados na 
Portaria (MF) nº 333/2017, em 200 parcelas, incluindo nos mesmos as dívidas que 
estavam sendo executadas pelos processos de execução acima citados, resultando no 
arquivamento dos mesmos pela perda do objeto. De ac
Consolidados de Parcelamento, contidos nos Termos de Acordo de Parcelamento e 
Confissão de Débitos Previdenciários supracitados, 
e Secretários da Fazenda Estadual, no período de 05/2002 a 02/2018
realizar regularmente os
entanto, apesar da extraordinária oportunidade de se manter regular junto à AMPREV o 
Poder Executivo Estadual está com diversas parcelas dos Termos de Acordo de 
Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários em atraso, onde somente as 
parcelas atrasadas e atualizadas em 30/11/2020, estão no montante de R$ 
186.258.627,87”. Continuando a explanação afirmando que “com
Constituição nº 103/2019,
moratória e o parcelamento/reparcelamento em prazo superior a 60 meses
assim, disse que “caso o Governo do Estado do Amapá continue a não pagar as 
parcelas dos Termos de Parcelamento, q
poderá reparcelar em 60 parcelas, salvo melhor entendimento, podendo levar 
Fazenda Pública a um estado de insustentabilidade
parcelamento em prazo superior a 60 meses e, na forma
remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea "a" do inciso I e o 
inciso II do caput. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”. Outra 
questão não menos importante, 
correntes. De acordo com as informações prestadas pela Diretoria Financeira e Atuarial 
da AMPREV constantes nos autos, o Governo do Estado do Amapá está sem repassar 
os recursos previdenciários desde a competência abril de 2017, tant
Financeiro (Patronal e Segurado) no montante total atualizado em 30/11/2020 de R$ 
627.098.555,09, como no Plano Previdenciário (Patronal e Segurado) no montante total 
atualizado em 30/11/2020 de R$ 574.649.732,39, resultando no valor total de R$
1.201.748.287,48”. Continuou sua exposição afirmando que “d
levando-se em consideração a legislação vigente, bem como visando a busca da 
garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS e do RPPM do Estado do Amapá, e 
a observância do princípio da legalidade na gestão da AMPREV, o grupo de relatores 
que abaixo subscreve, 
pela Unidade Gestora da AMPREV, com posterior comunicação ao Conselho Estadual 
de Previdência, no prazo má
CEP/AMPREV: a) Remessa do inteiro teor dos autos ao Ministério Público Estadual; b) 
Remessa do inteiro teor dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá; c) 
Remessa do inteiro teor dos autos à Assembleia
Após a apresentação do parecer/voto (registro em vídeo e áudio), considerando 
ainda, a previsão legal do inciso IV do artigo 8º do Regimento Interno do CEP, o 
Conselheiro Carlos Luiz Pereira Marques, pediu VISTA dos autos 
2020.71.601064 PA, para análise e manifestação de seu voto. Ato contínuo, o 
Presidente Rubens Belnimeque concedeu VISTA com fundamento no inciso IX do 
artigo 13 do supramencionado Regimento.
INFORMAÇÕES SOBRE OS RE
PATRONAIS - DIRETOR FINANCEIRO E ATUARIAL, DIEGO DA SILVA CAMPOS:
Presidente Rubens Belnimeque informou que o Diretor Financeiro e Atuarial, Diego da 
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00590/2018), baseados e autorizados na Lei Estadual nº 2.261 de 14/12/2017 e pela 
Portaria (MF) nº 333/2017, em 200 parcelas, incluindo nos mesmos as dívidas que 
estavam sendo executadas pelos processos de execução acima citados, resultando no 
arquivamento dos mesmos pela perda do objeto. De acordo com os Demonstrativos 
Consolidados de Parcelamento, contidos nos Termos de Acordo de Parcelamento e 
Confissão de Débitos Previdenciários supracitados, afirmou que todos os Governadores 
e Secretários da Fazenda Estadual, no período de 05/2002 a 02/2018
realizar regularmente os devidos repasses para a AMPREV, e mencionando que, “n
entanto, apesar da extraordinária oportunidade de se manter regular junto à AMPREV o 
Poder Executivo Estadual está com diversas parcelas dos Termos de Acordo de 

arcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários em atraso, onde somente as 
parcelas atrasadas e atualizadas em 30/11/2020, estão no montante de R$ 

ntinuando a explanação afirmando que “com o advento da Emenda 
Constituição nº 103/2019, o § 11 do artigo 195 da Constituição Federal de 1988, vetou a 
moratória e o parcelamento/reparcelamento em prazo superior a 60 meses

caso o Governo do Estado do Amapá continue a não pagar as 
parcelas dos Termos de Parcelamento, que atualmente é de 200 parcelas, somente 
poderá reparcelar em 60 parcelas, salvo melhor entendimento, podendo levar 

Pública a um estado de insustentabilidade” e que são vedados a moratória e o 
parcelamento em prazo superior a 60 meses e, na forma de lei complementar, a 
remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea "a" do inciso I e o 
inciso II do caput. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”. Outra 
questão não menos importante, mencionou: “trata-se dos débitos previdenciários 
correntes. De acordo com as informações prestadas pela Diretoria Financeira e Atuarial 
da AMPREV constantes nos autos, o Governo do Estado do Amapá está sem repassar 
os recursos previdenciários desde a competência abril de 2017, tant
Financeiro (Patronal e Segurado) no montante total atualizado em 30/11/2020 de R$ 
627.098.555,09, como no Plano Previdenciário (Patronal e Segurado) no montante total 
atualizado em 30/11/2020 de R$ 574.649.732,39, resultando no valor total de R$

Continuou sua exposição afirmando que “diante do exposto e 
se em consideração a legislação vigente, bem como visando a busca da 

garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS e do RPPM do Estado do Amapá, e 
o princípio da legalidade na gestão da AMPREV, o grupo de relatores 

 requer à imediata adoção dos procedimentos abaixo elencados 
pela Unidade Gestora da AMPREV, com posterior comunicação ao Conselho Estadual 
de Previdência, no prazo máximo de 15 dias úteis a partir da submissão ao 
CEP/AMPREV: a) Remessa do inteiro teor dos autos ao Ministério Público Estadual; b) 
Remessa do inteiro teor dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá; c) 
Remessa do inteiro teor dos autos à Assembleia Legislativa do Estado do Amapá
Após a apresentação do parecer/voto (registro em vídeo e áudio), considerando 
ainda, a previsão legal do inciso IV do artigo 8º do Regimento Interno do CEP, o 
Conselheiro Carlos Luiz Pereira Marques, pediu VISTA dos autos 
2020.71.601064 PA, para análise e manifestação de seu voto. Ato contínuo, o 
Presidente Rubens Belnimeque concedeu VISTA com fundamento no inciso IX do 
artigo 13 do supramencionado Regimento.ITEM - 7 - APRESENTAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES SOBRE OS REPASSES E DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DOS ENTES 

DIRETOR FINANCEIRO E ATUARIAL, DIEGO DA SILVA CAMPOS:
Presidente Rubens Belnimeque informou que o Diretor Financeiro e Atuarial, Diego da 

Previdência do Estado do Amapá 
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Lei Estadual nº 2.261 de 14/12/2017 e pela 
Portaria (MF) nº 333/2017, em 200 parcelas, incluindo nos mesmos as dívidas que 
estavam sendo executadas pelos processos de execução acima citados, resultando no 

ordo com os Demonstrativos 
Consolidados de Parcelamento, contidos nos Termos de Acordo de Parcelamento e 

todos os Governadores 
e Secretários da Fazenda Estadual, no período de 05/2002 a 02/2018, deixaram de 

devidos repasses para a AMPREV, e mencionando que, “no 
entanto, apesar da extraordinária oportunidade de se manter regular junto à AMPREV o 
Poder Executivo Estadual está com diversas parcelas dos Termos de Acordo de 

arcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários em atraso, onde somente as 
parcelas atrasadas e atualizadas em 30/11/2020, estão no montante de R$ 

o advento da Emenda 
o § 11 do artigo 195 da Constituição Federal de 1988, vetou a 

moratória e o parcelamento/reparcelamento em prazo superior a 60 meses”. Sendo 
caso o Governo do Estado do Amapá continue a não pagar as 

ue atualmente é de 200 parcelas, somente 
poderá reparcelar em 60 parcelas, salvo melhor entendimento, podendo levar à 

vedados a moratória e o 
de lei complementar, a 

remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea "a" do inciso I e o 
inciso II do caput. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”. Outra 

ébitos previdenciários 
correntes. De acordo com as informações prestadas pela Diretoria Financeira e Atuarial 
da AMPREV constantes nos autos, o Governo do Estado do Amapá está sem repassar 
os recursos previdenciários desde a competência abril de 2017, tanto no Plano 
Financeiro (Patronal e Segurado) no montante total atualizado em 30/11/2020 de R$ 
627.098.555,09, como no Plano Previdenciário (Patronal e Segurado) no montante total 
atualizado em 30/11/2020 de R$ 574.649.732,39, resultando no valor total de R$ 

iante do exposto e 
se em consideração a legislação vigente, bem como visando a busca da 

garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS e do RPPM do Estado do Amapá, e 
o princípio da legalidade na gestão da AMPREV, o grupo de relatores 

requer à imediata adoção dos procedimentos abaixo elencados 
pela Unidade Gestora da AMPREV, com posterior comunicação ao Conselho Estadual 

ximo de 15 dias úteis a partir da submissão ao 
CEP/AMPREV: a) Remessa do inteiro teor dos autos ao Ministério Público Estadual; b) 
Remessa do inteiro teor dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá; c) 

Legislativa do Estado do Amapá”. 
Após a apresentação do parecer/voto (registro em vídeo e áudio), considerando 
ainda, a previsão legal do inciso IV do artigo 8º do Regimento Interno do CEP, o 
Conselheiro Carlos Luiz Pereira Marques, pediu VISTA dos autos do Processo nº 
2020.71.601064 PA, para análise e manifestação de seu voto. Ato contínuo, o 
Presidente Rubens Belnimeque concedeu VISTA com fundamento no inciso IX do 

APRESENTAÇÃO DAS 
PASSES E DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DOS ENTES 

DIRETOR FINANCEIRO E ATUARIAL, DIEGO DA SILVA CAMPOS: O 
Presidente Rubens Belnimeque informou que o Diretor Financeiro e Atuarial, Diego da 



Conselho Estadual de 

 

Silva Campos, encaminhou memorando nesta data (29), o qual será
Conselheiros, nos seguintes termos: “Assunto: Justificativa referente ao não envio das 
informações dos repasses e dívidas previdenciárias.
Estadual de Previdência,
suas atividades prioritariamente pautada no fechamento do exercício financeiro de 2020 
e abertura do exercício financeiro de 2021;
sistema de contabilidade, passando da plataforma desktop para a plataform
sendo assim, necessários ajustes, treinamentos;
para o recolhimento das contribuições previdenciárias pelos entes públicos referente à 
competência 12/2020 e que geralmente nos dias 01 e 02 do mês subsequente ainda 
recebemos tais recolhimentos.
informações sobre os repasses e dívidas previdenciárias dos entes patronais, uma vez 
que esta Diretoria pretende elaborar tais informações referentes ao exercício de 2020 
fechados em relação a receitas e arrecadações.Portanto solicitamos o prazo de 
12/02/2021 para envio de tais informações consolidadas a este CEP.
Campos. Diretor Financeiro (DIFAT 
Rubens, ratificou que o Diretor Diego se compromete que antes da próxima reunião do 
CEP os Conselheiros irão receber as informações fechada do ano de 2020, bem como 
informações dos repassas ocorridos nesse ano. 
RELATÓRIO CONCERNENTE AO DEMONSTRAT
 MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 
INVESTIMENTOS,  CARLOS DE OLIVEIRA DOS ANJOS:
Belnimeque, passou a palavra ao Coordenador do Comitê de Investimentos da Amapá 
Previdência, o senhor Carlos de Ol
iniciou esclarecendo que com o fechamento de dezembro de 2020, e considerando todo 
o ano de 2020, com suas complicações na economia brasileira e economia mundial, o 
Mercado de Investimentos sofreu bastant
tudo isso, porque o fechamento dos investimentos foram positivos. Ato contínuo
a apresentação, esclarecendo que o presente Relatório foi elaborado com base no 
Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Cartei
dos Segurados do RPPS/RPPM do Estado do Amapá na posição de dezembro de 2020 
e nos dados dos produtos de investimento que compõem a carteira da AMPREV. A 
Amapá Previdência, seguindo as diretrizes estabelecidas em sua Políti
Investimentos, através Diretoria Executiva e da gestão ativa do CIAP, e ainda, da 
análise, do assessoramento, do monitoramento e controle da DICAM/DIFAT, geriu os 
recursos previdenciários dos segurados em posições financeiras que buscaram atender 
a Resolução nº 3.922/2010
financeiras, seus gestores, administradores, custodiantes e outros agentes envolvidos, 
sempre observando a possibilidade do cumprimento da meta atuarial em relação às 
variações do mercado. Foram apresentados quadros demonstrando a posição em cada 
produto, sua taxa de administração e rentabilidades em cada plano, sendo 57 produtos 
no Plano Financeiro e 35 no Plano Previdenciário, na data de 31/12/2020, em 
comparação com a meta atuaria
aplicados no Plano Financeiro R$ 3.780.708.589,08 e total da disponibilidade dos 
recursos aplicados no Plano Previdenciário R$ 1.327.365.665,56.
patrimônio dos recursos dos segurados, por s
planos Financeiro e Previdenciário, e saldos em contas correntes, no mês de 
dezembro/2020, na posição de 31/12/2020, é: 
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Silva Campos, encaminhou memorando nesta data (29), o qual será
Conselheiros, nos seguintes termos: “Assunto: Justificativa referente ao não envio das 
informações dos repasses e dívidas previdenciárias. Senhor Presidente do Conselho 
Estadual de Previdência, Considerando que neste mês a Divisão de Contab
suas atividades prioritariamente pautada no fechamento do exercício financeiro de 2020 
e abertura do exercício financeiro de 2021; Considerando a mudança considerável no 
sistema de contabilidade, passando da plataforma desktop para a plataform
sendo assim, necessários ajustes, treinamentos; Considerando o prazo de 30/01/2021 
para o recolhimento das contribuições previdenciárias pelos entes públicos referente à 
competência 12/2020 e que geralmente nos dias 01 e 02 do mês subsequente ainda 
recebemos tais recolhimentos. Justificamos a não elaboração e apresentação das 
informações sobre os repasses e dívidas previdenciárias dos entes patronais, uma vez 
que esta Diretoria pretende elaborar tais informações referentes ao exercício de 2020 

os em relação a receitas e arrecadações.Portanto solicitamos o prazo de 
12/02/2021 para envio de tais informações consolidadas a este CEP.
Campos. Diretor Financeiro (DIFAT - Diretoria Financeira e Atuarial). ”

que o Diretor Diego se compromete que antes da próxima reunião do 
CEP os Conselheiros irão receber as informações fechada do ano de 2020, bem como 
informações dos repassas ocorridos nesse ano. ITEM - 8 - APRESENTAÇÃO DO 
RELATÓRIO CONCERNENTE AO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DO 
MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - COORDENADOR DO COMITÊ DE 

CARLOS DE OLIVEIRA DOS ANJOS: O Presidente Rubens 
Belnimeque, passou a palavra ao Coordenador do Comitê de Investimentos da Amapá 
Previdência, o senhor Carlos de Oliveira, o qual cumprimentou a todos os presentes, e 
iniciou esclarecendo que com o fechamento de dezembro de 2020, e considerando todo 
o ano de 2020, com suas complicações na economia brasileira e economia mundial, o 
Mercado de Investimentos sofreu bastante, porém à AMPREV passou muito bem por 
tudo isso, porque o fechamento dos investimentos foram positivos. Ato contínuo
a apresentação, esclarecendo que o presente Relatório foi elaborado com base no 
Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos 
dos Segurados do RPPS/RPPM do Estado do Amapá na posição de dezembro de 2020 
e nos dados dos produtos de investimento que compõem a carteira da AMPREV. A 
Amapá Previdência, seguindo as diretrizes estabelecidas em sua Políti
Investimentos, através Diretoria Executiva e da gestão ativa do CIAP, e ainda, da 
análise, do assessoramento, do monitoramento e controle da DICAM/DIFAT, geriu os 
recursos previdenciários dos segurados em posições financeiras que buscaram atender 

esolução nº 3.922/2010-CMN, avaliando e analisando produtos e instituições 
financeiras, seus gestores, administradores, custodiantes e outros agentes envolvidos, 
sempre observando a possibilidade do cumprimento da meta atuarial em relação às 

ercado. Foram apresentados quadros demonstrando a posição em cada 
produto, sua taxa de administração e rentabilidades em cada plano, sendo 57 produtos 
no Plano Financeiro e 35 no Plano Previdenciário, na data de 31/12/2020, em 
comparação com a meta atuarial. Sendo um total da disponibilidade dos recursos 
aplicados no Plano Financeiro R$ 3.780.708.589,08 e total da disponibilidade dos 
recursos aplicados no Plano Previdenciário R$ 1.327.365.665,56.
patrimônio dos recursos dos segurados, por segmento de investimento e mercado, dos 
planos Financeiro e Previdenciário, e saldos em contas correntes, no mês de 
dezembro/2020, na posição de 31/12/2020, é: Plano Financeiro
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Silva Campos, encaminhou memorando nesta data (29), o qual será encaminhado aos 
Conselheiros, nos seguintes termos: “Assunto: Justificativa referente ao não envio das 

Senhor Presidente do Conselho 
Considerando que neste mês a Divisão de Contabilidade teve 

suas atividades prioritariamente pautada no fechamento do exercício financeiro de 2020 
Considerando a mudança considerável no 

sistema de contabilidade, passando da plataforma desktop para a plataforma web, 
Considerando o prazo de 30/01/2021 

para o recolhimento das contribuições previdenciárias pelos entes públicos referente à 
competência 12/2020 e que geralmente nos dias 01 e 02 do mês subsequente ainda 

Justificamos a não elaboração e apresentação das 
informações sobre os repasses e dívidas previdenciárias dos entes patronais, uma vez 
que esta Diretoria pretende elaborar tais informações referentes ao exercício de 2020 

os em relação a receitas e arrecadações.Portanto solicitamos o prazo de 
12/02/2021 para envio de tais informações consolidadas a este CEP. Diego da Silva 

Diretoria Financeira e Atuarial). ” O Presidente 
que o Diretor Diego se compromete que antes da próxima reunião do 

CEP os Conselheiros irão receber as informações fechada do ano de 2020, bem como 
APRESENTAÇÃO DO 

IVO DE INVESTIMENTOS DO 
COORDENADOR DO COMITÊ DE 

O Presidente Rubens 
Belnimeque, passou a palavra ao Coordenador do Comitê de Investimentos da Amapá 

iveira, o qual cumprimentou a todos os presentes, e 
iniciou esclarecendo que com o fechamento de dezembro de 2020, e considerando todo 
o ano de 2020, com suas complicações na economia brasileira e economia mundial, o 

e, porém à AMPREV passou muito bem por 
tudo isso, porque o fechamento dos investimentos foram positivos. Ato contínuo passou 
a apresentação, esclarecendo que o presente Relatório foi elaborado com base no 

ra de Investimentos dos Recursos 
dos Segurados do RPPS/RPPM do Estado do Amapá na posição de dezembro de 2020 
e nos dados dos produtos de investimento que compõem a carteira da AMPREV. A 
Amapá Previdência, seguindo as diretrizes estabelecidas em sua Política de 
Investimentos, através Diretoria Executiva e da gestão ativa do CIAP, e ainda, da 
análise, do assessoramento, do monitoramento e controle da DICAM/DIFAT, geriu os 
recursos previdenciários dos segurados em posições financeiras que buscaram atender 

CMN, avaliando e analisando produtos e instituições 
financeiras, seus gestores, administradores, custodiantes e outros agentes envolvidos, 
sempre observando a possibilidade do cumprimento da meta atuarial em relação às 

ercado. Foram apresentados quadros demonstrando a posição em cada 
produto, sua taxa de administração e rentabilidades em cada plano, sendo 57 produtos 
no Plano Financeiro e 35 no Plano Previdenciário, na data de 31/12/2020, em 

l. Sendo um total da disponibilidade dos recursos 
aplicados no Plano Financeiro R$ 3.780.708.589,08 e total da disponibilidade dos 
recursos aplicados no Plano Previdenciário R$ 1.327.365.665,56. A distribuição do 

egmento de investimento e mercado, dos 
planos Financeiro e Previdenciário, e saldos em contas correntes, no mês de 

Plano Financeiro - Segmento de 
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Investimento: Carteiras Administradas Títulos Públicos Federais Me
Saldo: R$ 1.675.137.923,95 Participação: 44,31%; Fundos de Renda Fixa Mercado: 
Renda Fixa Saldo: R$1.187.419.596,70 Participação:31,41%; Fundos de Renda 
Variável Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 741.319.329,75 Participação: 19,61%; 
Fundos de Renda Variável 
54.998.818,39 Participação: 1,45%; Fundos de Investimentos no Exterior Mercado: 
Investimento Exterior Saldo: R$ 121.832.920,29 Participação: 3,22%. Subtotal 
somente recursos aplicados R$
86.527,04. Total R$ 3.780.795.116,12. 
Investimento: Carteiras Administradas Títulos Públicos Federais Mercado: Renda Fixa 
Saldo: R$ 533.486.698,95 Participação: 40,19%, Fund
Renda Fixa Saldo: R$ 544.376.681,22 Participação: 41,01%, Fundos de Renda Variável  
Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 244.625.830,79 Participação: 18,43%, Fundos de 
Renda Variável - Multimercado Mercado: Renda Variável Saldo: zero
0,00%, Fundos De Investimentos No Exterior Mercado: Investimento Exterior Saldo: R$ 
4.876.454,60 Participação: 0,37%. Subtotal 
1.327.365.665,56. Saldo em contas correntes R$ 1.931,25. Totais R$ 1.327.367.596,8
Disponibilidade Total - 
Títulos Públicos Federais Mercado: Renda Fixa Saldo: R$ 2.208.624.622,90 
Participação: 43,24%, Fundos de Renda Fixa Mercado: Renda Fixa Saldo: R$ 
1.731.796.277,92 Partici
Variável Saldo: R$ 985.945.160,54  Participação: 19,30%, Fundos de Renda Variável 
Multimercado Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 54.998.818,39   Participação:1,08%, 
Fundos de Investimentos no Exterio
126.709.374,89 Participação: 2,48%. Subtotal 
5.108.074.254,64. Saldo em contas correntes R$ 88.458,29. Totais R$ 
5.108.162.712,93. O rendimento total da carteira no mês dezembro foi
208.179.372,82, sendo R$161.773.312,71 do Plano Financeiro e R$ 46.406.060,11 do 
Plano Previdenciário. A rentabilidade da carteira consolidada PF + PP no mês de 
dezembro foi positiva em 4,25%e no acumulado do ano de 2020 ficou positiva em 
4,71%, contra uma meta atuarial de INPC +6% a.a., no mês positiva em 1,95% e no ano 
positiva em 11,75%, constatando
acumulado do ano não.No mês a rentabilidade do Plano Financeiro foi positiva em 
4,47% e no acumulado do ano positiva em 4,77%, do Plano Previdenciário no mês foi 
positiva em 3,62% e no ano positiva em4,59%. Rentabilidades em relação a Meta 
Atuarial -Dezembro de 2020. Plano Financeiro no mês 4,470191% no ano 2020 
4,772485%, em Relação com a Meta 
2020 40,63%. Plano Previdenciário no mês 3,622757% no ano 2020 4,585317%, em 
relação com a Meta Atuarial (
Carteira Total - PF + PP no mês 4,248650% no ano 2020 4,7
Meta Atuarial (≥ a 100,00%) no m
esclarecimentos, o Coordenador do CIAP, senhor Carlos Oliveira, finalizou informando 
que no mês de dezembro o patrimônio dos recursos aplicados evoluiu pos
4,39%,de R$ 4.893.379.631,11 em novembro para R$ 5.108.162.712,93 em dezembro. 
O montante patrimonial no ano, até dezembro/2020, em comparação com o montante 
de dezembro/2019, de R$4.756.271.799,92, aumentou em R$ 351.890.913,01, 
representando 7,40% no ano.O ano de 2020, no campo dos investimentos, foi um dos 
mais desafiadores para o mercado,marcado pela crise causada pela pandemia da 
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Investimento: Carteiras Administradas Títulos Públicos Federais Me
Saldo: R$ 1.675.137.923,95 Participação: 44,31%; Fundos de Renda Fixa Mercado: 
Renda Fixa Saldo: R$1.187.419.596,70 Participação:31,41%; Fundos de Renda 
Variável Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 741.319.329,75 Participação: 19,61%; 

de Renda Variável - Multimercado Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 
54.998.818,39 Participação: 1,45%; Fundos de Investimentos no Exterior Mercado: 
Investimento Exterior Saldo: R$ 121.832.920,29 Participação: 3,22%. Subtotal 
somente recursos aplicados R$ 3.780.708.589,08. Saldo em contas correntes R$ 
86.527,04. Total R$ 3.780.795.116,12. Plano Previdenciário 
Investimento: Carteiras Administradas Títulos Públicos Federais Mercado: Renda Fixa 
Saldo: R$ 533.486.698,95 Participação: 40,19%, Fundos de Renda Fixa Mercado: 
Renda Fixa Saldo: R$ 544.376.681,22 Participação: 41,01%, Fundos de Renda Variável  
Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 244.625.830,79 Participação: 18,43%, Fundos de 

Multimercado Mercado: Renda Variável Saldo: zero
0,00%, Fundos De Investimentos No Exterior Mercado: Investimento Exterior Saldo: R$ 
4.876.454,60 Participação: 0,37%. Subtotal - somente recursos aplicados R$ 
1.327.365.665,56. Saldo em contas correntes R$ 1.931,25. Totais R$ 1.327.367.596,8

 Consolidação dos Planos - PF + PP: Carteiras Administradas 
Títulos Públicos Federais Mercado: Renda Fixa Saldo: R$ 2.208.624.622,90 
Participação: 43,24%, Fundos de Renda Fixa Mercado: Renda Fixa Saldo: R$ 
1.731.796.277,92 Participação: 33,90%, Fundos de Renda Variável Mercado: Renda 
Variável Saldo: R$ 985.945.160,54  Participação: 19,30%, Fundos de Renda Variável 
Multimercado Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 54.998.818,39   Participação:1,08%, 
Fundos de Investimentos no Exterior Mercado: Investimento Exterior Saldo: R$ 
126.709.374,89 Participação: 2,48%. Subtotal - somente recursos aplicados R$ 
5.108.074.254,64. Saldo em contas correntes R$ 88.458,29. Totais R$ 
5.108.162.712,93. O rendimento total da carteira no mês dezembro foi
208.179.372,82, sendo R$161.773.312,71 do Plano Financeiro e R$ 46.406.060,11 do 
Plano Previdenciário. A rentabilidade da carteira consolidada PF + PP no mês de 
dezembro foi positiva em 4,25%e no acumulado do ano de 2020 ficou positiva em 

,71%, contra uma meta atuarial de INPC +6% a.a., no mês positiva em 1,95% e no ano 
positiva em 11,75%, constatando-se que a meta foi atingida e superada no mês e no 
acumulado do ano não.No mês a rentabilidade do Plano Financeiro foi positiva em 

acumulado do ano positiva em 4,77%, do Plano Previdenciário no mês foi 
positiva em 3,62% e no ano positiva em4,59%. Rentabilidades em relação a Meta 

Dezembro de 2020. Plano Financeiro no mês 4,470191% no ano 2020 
4,772485%, em Relação com a Meta Atuarial (≥ a 100,00%) no m
2020 40,63%. Plano Previdenciário no mês 3,622757% no ano 2020 4,585317%, em 
relação com a Meta Atuarial (≥ a 100,00%) no mês 186,10% no ano 2020 39,04%. 

PF + PP no mês 4,248650% no ano 2020 4,713754%, em relação com a 
≥ a 100,00%) no mês 218,25% no ano 2020 40,13%. Feito alguns 

esclarecimentos, o Coordenador do CIAP, senhor Carlos Oliveira, finalizou informando 
que no mês de dezembro o patrimônio dos recursos aplicados evoluiu pos
4,39%,de R$ 4.893.379.631,11 em novembro para R$ 5.108.162.712,93 em dezembro. 
O montante patrimonial no ano, até dezembro/2020, em comparação com o montante 
de dezembro/2019, de R$4.756.271.799,92, aumentou em R$ 351.890.913,01, 

o 7,40% no ano.O ano de 2020, no campo dos investimentos, foi um dos 
mais desafiadores para o mercado,marcado pela crise causada pela pandemia da 
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Investimento: Carteiras Administradas Títulos Públicos Federais Mercado:Renda Fixa 
Saldo: R$ 1.675.137.923,95 Participação: 44,31%; Fundos de Renda Fixa Mercado: 
Renda Fixa Saldo: R$1.187.419.596,70 Participação:31,41%; Fundos de Renda 
Variável Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 741.319.329,75 Participação: 19,61%; 

Multimercado Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 
54.998.818,39 Participação: 1,45%; Fundos de Investimentos no Exterior Mercado: 
Investimento Exterior Saldo: R$ 121.832.920,29 Participação: 3,22%. Subtotal - 

3.780.708.589,08. Saldo em contas correntes R$ 
Plano Previdenciário - Segmento de 

Investimento: Carteiras Administradas Títulos Públicos Federais Mercado: Renda Fixa 
os de Renda Fixa Mercado: 

Renda Fixa Saldo: R$ 544.376.681,22 Participação: 41,01%, Fundos de Renda Variável  
Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 244.625.830,79 Participação: 18,43%, Fundos de 

Multimercado Mercado: Renda Variável Saldo: zero Participação: 
0,00%, Fundos De Investimentos No Exterior Mercado: Investimento Exterior Saldo: R$ 

somente recursos aplicados R$ 
1.327.365.665,56. Saldo em contas correntes R$ 1.931,25. Totais R$ 1.327.367.596,81. 

PF + PP: Carteiras Administradas 
Títulos Públicos Federais Mercado: Renda Fixa Saldo: R$ 2.208.624.622,90 
Participação: 43,24%, Fundos de Renda Fixa Mercado: Renda Fixa Saldo: R$ 

pação: 33,90%, Fundos de Renda Variável Mercado: Renda 
Variável Saldo: R$ 985.945.160,54  Participação: 19,30%, Fundos de Renda Variável - 
Multimercado Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 54.998.818,39   Participação:1,08%, 

r Mercado: Investimento Exterior Saldo: R$ 
somente recursos aplicados R$ 

5.108.074.254,64. Saldo em contas correntes R$ 88.458,29. Totais R$ 
5.108.162.712,93. O rendimento total da carteira no mês dezembro foi positivo em R$ 
208.179.372,82, sendo R$161.773.312,71 do Plano Financeiro e R$ 46.406.060,11 do 
Plano Previdenciário. A rentabilidade da carteira consolidada PF + PP no mês de 
dezembro foi positiva em 4,25%e no acumulado do ano de 2020 ficou positiva em 

,71%, contra uma meta atuarial de INPC +6% a.a., no mês positiva em 1,95% e no ano 
se que a meta foi atingida e superada no mês e no 

acumulado do ano não.No mês a rentabilidade do Plano Financeiro foi positiva em 
acumulado do ano positiva em 4,77%, do Plano Previdenciário no mês foi 

positiva em 3,62% e no ano positiva em4,59%. Rentabilidades em relação a Meta 
Dezembro de 2020. Plano Financeiro no mês 4,470191% no ano 2020 

≥ a 100,00%) no mês 229,63% no ano 
2020 40,63%. Plano Previdenciário no mês 3,622757% no ano 2020 4,585317%, em 

ês 186,10% no ano 2020 39,04%. 
13754%, em relação com a 

ês 218,25% no ano 2020 40,13%. Feito alguns 
esclarecimentos, o Coordenador do CIAP, senhor Carlos Oliveira, finalizou informando 
que no mês de dezembro o patrimônio dos recursos aplicados evoluiu positivamente em 
4,39%,de R$ 4.893.379.631,11 em novembro para R$ 5.108.162.712,93 em dezembro. 
O montante patrimonial no ano, até dezembro/2020, em comparação com o montante 
de dezembro/2019, de R$4.756.271.799,92, aumentou em R$ 351.890.913,01, 

o 7,40% no ano.O ano de 2020, no campo dos investimentos, foi um dos 
mais desafiadores para o mercado,marcado pela crise causada pela pandemia da 
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COVID-19, afetando todos os países.No Brasil não foi diferente, o ano iniciou com 
rentabilidades positivas, po
coronavírus havia se tornado uma pandemia mundial, o mercado sofreu o impacto, 
sendo esse o mês de pico da crise nos investimentos em 2020, resultando em previsões 
desfavoráveis às aplicações dos RPPS.No decorr
investimentos da Carteira da AMPREV estavam rentabilizando no campo negativo, 
porém em novembro e dezembro, os resultados da renda fixa e renda variável foram 
ótimos, o que ajudou a carteira a finalizar o ano no campo 
rentabilidade no ano de 4,71%, com rendimento de R$ 230.090.337,74, representando 
40,13% da meta atuarial (INPC + 6% a.a.), que fechou o ano em 11,75%.As 
informações financeiras utilizadas foram obtidas diretamente do Demonstrativo de 
Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do 
RPPS do Estado do Amapá de dezembro/2020, o qual deve acompanhar este relatório, 
e dos extratos das aplicações enviados pelas instituições financeiras gestoras dos 
recursos, disponíveis na DICAM/DIFAT.O relatório apresentado foi elaborado pela 
DICAM, e tem como objetivo demonstrar posicionamento da carteira de investimentos 
dos segurados do RPPS e RPPM do Estado do Amapá,conforme atividade de controle 
e monitoramento de sua c
de Investimentos da Amapá Previdência.Após apresentação, o Presidente Rubens 
concedeu a palavra aos Conselheiros para que pudessem tirar suas dúvidas, ocasião 
em que o Coordenador do CIAP, senhor 
esclarecimentos sanando todas as dúvidas apresentadas. (Registro em áudio e vídeo). 
Ato contínuo, o Presidente informou que os valores apresentados irão ser mensalmente 
atualizados e disponibilizados a todos os Conselheiro
PRESIDÊNCIA: O Presidente Rubens Belnimeque, informou que reuniu com a equipe 
da AMPREV recentemente, e que a Diretoria Executiva está em constante trabalho em 
busca de melhorar os serviços oferecidos pela Instituição. E que
deste trabalho foi à atualização do módulo financeiro de contabilidade, que antes não 
era WEB, e fazia com que os colaboradores da AMPREV deste setor, mesmo durante a 
fase mais crítica da pandemia, tivessem que trabalhar presencialmente 
AMPREV, ou acessar de forma remota o computador do setor, gerando um risco a 
segurança das informações. Com bastante empenho foi possível migrar o mesmo 
sistema utilizado pelo setor financeiro da AMPREV, para uma plataforma mais 
atualizada, e hoje é possível que os colaboradores do setor financeiro/contabilidade 
consigam desenvolver seus trabalhos em home 
Amapá Previdência podem desenvolver suas funções de forma remota. O Presidente 
informou também, que no final do ano passado, foram adquiridos computadores, sendo 
substituídos os computadores antigos. E que os computadores antigos estão sendo 
disponibilizados para os colaboradores da AMPREV que comprovadamente não tem 
esse tipo de equipamento em casa para
realizados por meio de comodato, para que o trabalho em home office tenha melhor 
produtividade. Por fim, informou que a AMPREV já avançou muito e hoje (29) já são 
aproximadamente 160 processos de concessão de bene
pensões 100% digital, que serão enviados ao Tribunal de Contas, e serão 
disponibilizados 100% na forma eletrônica. 
CONSELHEIROS:  Conselheiro 
Secretaria do CEP, quanto ao término do mandato dos Conselheiros referente ao biênio 
2019/2021, sendo informado pela Secretária do Conselho que o mandato se encerra no 
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19, afetando todos os países.No Brasil não foi diferente, o ano iniciou com 

rentabilidades positivas, porém em março, com a confirmação de que o novo 
coronavírus havia se tornado uma pandemia mundial, o mercado sofreu o impacto, 
sendo esse o mês de pico da crise nos investimentos em 2020, resultando em previsões 
desfavoráveis às aplicações dos RPPS.No decorrer de 2020, a maioria dos produtos de 
investimentos da Carteira da AMPREV estavam rentabilizando no campo negativo, 
porém em novembro e dezembro, os resultados da renda fixa e renda variável foram 
ótimos, o que ajudou a carteira a finalizar o ano no campo positivo, acumulando 
rentabilidade no ano de 4,71%, com rendimento de R$ 230.090.337,74, representando 
40,13% da meta atuarial (INPC + 6% a.a.), que fechou o ano em 11,75%.As 
informações financeiras utilizadas foram obtidas diretamente do Demonstrativo de 
Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do 
RPPS do Estado do Amapá de dezembro/2020, o qual deve acompanhar este relatório, 
e dos extratos das aplicações enviados pelas instituições financeiras gestoras dos 

disponíveis na DICAM/DIFAT.O relatório apresentado foi elaborado pela 
DICAM, e tem como objetivo demonstrar posicionamento da carteira de investimentos 
dos segurados do RPPS e RPPM do Estado do Amapá,conforme atividade de controle 
e monitoramento de sua competência, bem como as atividades da Diretoria e do Comitê 
de Investimentos da Amapá Previdência.Após apresentação, o Presidente Rubens 
concedeu a palavra aos Conselheiros para que pudessem tirar suas dúvidas, ocasião 
em que o Coordenador do CIAP, senhor Carlos Oliveira, prestou todos os 
esclarecimentos sanando todas as dúvidas apresentadas. (Registro em áudio e vídeo). 
Ato contínuo, o Presidente informou que os valores apresentados irão ser mensalmente 
atualizados e disponibilizados a todos os Conselheiros. ITEM - 9 -  COMUNICAÇÃO DA 

: O Presidente Rubens Belnimeque, informou que reuniu com a equipe 
da AMPREV recentemente, e que a Diretoria Executiva está em constante trabalho em 
busca de melhorar os serviços oferecidos pela Instituição. E que
deste trabalho foi à atualização do módulo financeiro de contabilidade, que antes não 
era WEB, e fazia com que os colaboradores da AMPREV deste setor, mesmo durante a 
fase mais crítica da pandemia, tivessem que trabalhar presencialmente 
AMPREV, ou acessar de forma remota o computador do setor, gerando um risco a 
segurança das informações. Com bastante empenho foi possível migrar o mesmo 
sistema utilizado pelo setor financeiro da AMPREV, para uma plataforma mais 

hoje é possível que os colaboradores do setor financeiro/contabilidade 
consigam desenvolver seus trabalhos em home office, assim agora, todos os setores da 
Amapá Previdência podem desenvolver suas funções de forma remota. O Presidente 

no final do ano passado, foram adquiridos computadores, sendo 
substituídos os computadores antigos. E que os computadores antigos estão sendo 
disponibilizados para os colaboradores da AMPREV que comprovadamente não tem 
esse tipo de equipamento em casa para desenvolver seus trabalhos, e estão sendo 
realizados por meio de comodato, para que o trabalho em home office tenha melhor 
produtividade. Por fim, informou que a AMPREV já avançou muito e hoje (29) já são 
aproximadamente 160 processos de concessão de benefícios, entre aposentadorias e 
pensões 100% digital, que serão enviados ao Tribunal de Contas, e serão 
disponibilizados 100% na forma eletrônica. ITEM - 10 - COMUNICAÇÃO DOS 

Conselheiro Mauro Fernando informou que solicitou informações à 
retaria do CEP, quanto ao término do mandato dos Conselheiros referente ao biênio 

2019/2021, sendo informado pela Secretária do Conselho que o mandato se encerra no 
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19, afetando todos os países.No Brasil não foi diferente, o ano iniciou com 
rém em março, com a confirmação de que o novo 

coronavírus havia se tornado uma pandemia mundial, o mercado sofreu o impacto, 
sendo esse o mês de pico da crise nos investimentos em 2020, resultando em previsões 

er de 2020, a maioria dos produtos de 
investimentos da Carteira da AMPREV estavam rentabilizando no campo negativo, 
porém em novembro e dezembro, os resultados da renda fixa e renda variável foram 

positivo, acumulando 
rentabilidade no ano de 4,71%, com rendimento de R$ 230.090.337,74, representando 
40,13% da meta atuarial (INPC + 6% a.a.), que fechou o ano em 11,75%.As 
informações financeiras utilizadas foram obtidas diretamente do Demonstrativo de 
Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do 
RPPS do Estado do Amapá de dezembro/2020, o qual deve acompanhar este relatório, 
e dos extratos das aplicações enviados pelas instituições financeiras gestoras dos 

disponíveis na DICAM/DIFAT.O relatório apresentado foi elaborado pela 
DICAM, e tem como objetivo demonstrar posicionamento da carteira de investimentos 
dos segurados do RPPS e RPPM do Estado do Amapá,conforme atividade de controle 

ompetência, bem como as atividades da Diretoria e do Comitê 
de Investimentos da Amapá Previdência.Após apresentação, o Presidente Rubens 
concedeu a palavra aos Conselheiros para que pudessem tirar suas dúvidas, ocasião 

Carlos Oliveira, prestou todos os 
esclarecimentos sanando todas as dúvidas apresentadas. (Registro em áudio e vídeo). 
Ato contínuo, o Presidente informou que os valores apresentados irão ser mensalmente 

COMUNICAÇÃO DA 
: O Presidente Rubens Belnimeque, informou que reuniu com a equipe 

da AMPREV recentemente, e que a Diretoria Executiva está em constante trabalho em 
busca de melhorar os serviços oferecidos pela Instituição. E que um dos resultados 
deste trabalho foi à atualização do módulo financeiro de contabilidade, que antes não 
era WEB, e fazia com que os colaboradores da AMPREV deste setor, mesmo durante a 
fase mais crítica da pandemia, tivessem que trabalhar presencialmente no prédio da 
AMPREV, ou acessar de forma remota o computador do setor, gerando um risco a 
segurança das informações. Com bastante empenho foi possível migrar o mesmo 
sistema utilizado pelo setor financeiro da AMPREV, para uma plataforma mais 

hoje é possível que os colaboradores do setor financeiro/contabilidade 
, assim agora, todos os setores da 

Amapá Previdência podem desenvolver suas funções de forma remota. O Presidente 
no final do ano passado, foram adquiridos computadores, sendo 

substituídos os computadores antigos. E que os computadores antigos estão sendo 
disponibilizados para os colaboradores da AMPREV que comprovadamente não tem 

desenvolver seus trabalhos, e estão sendo 
realizados por meio de comodato, para que o trabalho em home office tenha melhor 
produtividade. Por fim, informou que a AMPREV já avançou muito e hoje (29) já são 

fícios, entre aposentadorias e 
pensões 100% digital, que serão enviados ao Tribunal de Contas, e serão 

COMUNICAÇÃO DOS 
informou que solicitou informações à 

retaria do CEP, quanto ao término do mandato dos Conselheiros referente ao biênio 
2019/2021, sendo informado pela Secretária do Conselho que o mandato se encerra no 
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dia 14 de junho 2021. Falou ainda, que de acordo com o Calendário das Reuniões 
Ordinárias do CEP, no mês de junho, a reunião está agendada para o dia 22, ou seja, 
“após o fim do nosso mandato”. O Conselheiro Mauro solicitou que essa situação fosse 
discutida no Plenário do CEP, se é viável ou não antecipar a reunião do mês de junho 
para antes do dia 14, oportunizando aos atuais Conselheiros a participação na referida 
reunião, visto que terão 14 dias de mandato ainda. O Presidente Rubens falou que 
concorda com a proposição do Conselheiro Mauro, e que ainda há tempo para resolver 
essa situação. Por fim, o Conselheiro Mauro falou de sua preocupação quanto à 
metodologia da escolha dos representantes dos servidores civis, tendo em vista a 
diversidade que tem as entidades representativa do Poder Executivo Estadual, já tem 
que se começar a pensar na metod
que irá me substituir”, e também precisa se decidir se vai ser cobrado ou não, porque 
não estar no Regimento Interna do CEP, mas a necessidade de se colocar o ajuste a 
Portaria e exigências da Secretaria da 
com relação às certificações prévias, para aqueles que já são mandatários, para 
aqueles que já estavam no mandato durante as edições das Portarias e da legislação 
específica federal, “e diz que 
se Conselheiros os do CEP, Conselho Fiscal e Membros do Comitê de Investimentos, 
eles já tem que ter previamente a certificação, então tendo em vista toda essa 
exigência, a pergunta é se a AMPREV vai seguir as exig
AMPREV já tem que trabalhar uma metodologia com tempo para que as entidades 
representativas possam buscar capacitação daqueles dos quais, eles querem que os 
representem, para que eles possam vir e efetivamente participar desses
seja o Fiscal, ou seja, o CEP. Se tivermos interesse em cumprir a legislação, porque ela 
passa a exigir, não sei se os demais Conselheiros têm conhecimento, mas tem vários 
itens de requisitos agora para composição. ” O Presidente Rubens falou que
com as colocações do Conselheiro Mauro, e que acredita que essa temática pode ser 
abordada pela Comissão que está responsável por elaborar proposta de reformulação 
do Regimento Interno do CEP. O Conselheiro José Casemiro esclareceu que os pontos 
abordados pelo Conselheiro Mauro fazem parte dos itens que serão tratados na 
proposta de reformulação do Regimento Interno do CEP, todos com base nas 
legislações vigentes em conformidade também com as exigências do Pró 
Conselheiro Micherlon Mendo
relação alguns pedidos dos militares, quanto a inversão do imposto de renda, continua 
mesmo com o laudo, pareceres, mesmo com toda documentação, continua sendo 
negado o direito dos militares, a situação q
respeitada e continua sendo negada, através de parecer jurídico,  também a situação da 
integralidade foi debatido, apresentado no Conselho a situação dos militares 
reformados, nós tivemos a retificação da Lei nº 2
em vigor, e estamos ainda com as duas em vigor a Lei a nº 1.813e a própria Lei do 
Estatuto dos Militares nº 84 , então não tem porque não dá o direito à integralidade, nós 
fizemos um debate aqui, que foi feito através d
descumprindo o posicionamento e a deliberação que este Conselho tomou senhor 
Presidente, então eu tentei entrar em contato com Vossa Excelência, marquei uma 
audiência através da Diretora, mas infelizmente não me deu retorno, entr
com a mesmo coloquei a par da situação eu precisa antes de trazer esse 
questionamento aqui para dentro do Conselho, mais mesmo em virtude da problemática 
que está surgindo eu tive que colocar para os nobres pares para nós tomarmos um 
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dia 14 de junho 2021. Falou ainda, que de acordo com o Calendário das Reuniões 

o CEP, no mês de junho, a reunião está agendada para o dia 22, ou seja, 
“após o fim do nosso mandato”. O Conselheiro Mauro solicitou que essa situação fosse 
discutida no Plenário do CEP, se é viável ou não antecipar a reunião do mês de junho 

dia 14, oportunizando aos atuais Conselheiros a participação na referida 
reunião, visto que terão 14 dias de mandato ainda. O Presidente Rubens falou que 
concorda com a proposição do Conselheiro Mauro, e que ainda há tempo para resolver 

fim, o Conselheiro Mauro falou de sua preocupação quanto à 
metodologia da escolha dos representantes dos servidores civis, tendo em vista a 
diversidade que tem as entidades representativa do Poder Executivo Estadual, já tem 
que se começar a pensar na metodologia dessa escolha, do representante “a pessoa 
que irá me substituir”, e também precisa se decidir se vai ser cobrado ou não, porque 
não estar no Regimento Interna do CEP, mas a necessidade de se colocar o ajuste a 
Portaria e exigências da Secretaria da Previdência e a Emenda Constitucional nº 103, 
com relação às certificações prévias, para aqueles que já são mandatários, para 
aqueles que já estavam no mandato durante as edições das Portarias e da legislação 
específica federal, “e diz que os novos Conselheiros novos Diretores, Conselheiros leia
se Conselheiros os do CEP, Conselho Fiscal e Membros do Comitê de Investimentos, 
eles já tem que ter previamente a certificação, então tendo em vista toda essa 
exigência, a pergunta é se a AMPREV vai seguir as exigências do Governo Federal? A 
AMPREV já tem que trabalhar uma metodologia com tempo para que as entidades 
representativas possam buscar capacitação daqueles dos quais, eles querem que os 
representem, para que eles possam vir e efetivamente participar desses

o CEP. Se tivermos interesse em cumprir a legislação, porque ela 
passa a exigir, não sei se os demais Conselheiros têm conhecimento, mas tem vários 
itens de requisitos agora para composição. ” O Presidente Rubens falou que
com as colocações do Conselheiro Mauro, e que acredita que essa temática pode ser 
abordada pela Comissão que está responsável por elaborar proposta de reformulação 
do Regimento Interno do CEP. O Conselheiro José Casemiro esclareceu que os pontos 
abordados pelo Conselheiro Mauro fazem parte dos itens que serão tratados na 
proposta de reformulação do Regimento Interno do CEP, todos com base nas 
legislações vigentes em conformidade também com as exigências do Pró 

Micherlon Mendonça falou que foi “sabatinado esse final de ano com 
relação alguns pedidos dos militares, quanto a inversão do imposto de renda, continua 
mesmo com o laudo, pareceres, mesmo com toda documentação, continua sendo 
negado o direito dos militares, a situação que foi deliberada nesse Conselho e não foi 
respeitada e continua sendo negada, através de parecer jurídico,  também a situação da 
integralidade foi debatido, apresentado no Conselho a situação dos militares 
reformados, nós tivemos a retificação da Lei nº 2.018 mas não revogou a Lei que estar 
em vigor, e estamos ainda com as duas em vigor a Lei a nº 1.813e a própria Lei do 
Estatuto dos Militares nº 84 , então não tem porque não dá o direito à integralidade, nós 
fizemos um debate aqui, que foi feito através da Associação e estar sendo 
descumprindo o posicionamento e a deliberação que este Conselho tomou senhor 
Presidente, então eu tentei entrar em contato com Vossa Excelência, marquei uma 
audiência através da Diretora, mas infelizmente não me deu retorno, entr
com a mesmo coloquei a par da situação eu precisa antes de trazer esse 
questionamento aqui para dentro do Conselho, mais mesmo em virtude da problemática 
que está surgindo eu tive que colocar para os nobres pares para nós tomarmos um 
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dia 14 de junho 2021. Falou ainda, que de acordo com o Calendário das Reuniões 
o CEP, no mês de junho, a reunião está agendada para o dia 22, ou seja, 

“após o fim do nosso mandato”. O Conselheiro Mauro solicitou que essa situação fosse 
discutida no Plenário do CEP, se é viável ou não antecipar a reunião do mês de junho 

dia 14, oportunizando aos atuais Conselheiros a participação na referida 
reunião, visto que terão 14 dias de mandato ainda. O Presidente Rubens falou que 
concorda com a proposição do Conselheiro Mauro, e que ainda há tempo para resolver 

fim, o Conselheiro Mauro falou de sua preocupação quanto à 
metodologia da escolha dos representantes dos servidores civis, tendo em vista a 
diversidade que tem as entidades representativa do Poder Executivo Estadual, já tem 

ologia dessa escolha, do representante “a pessoa 
que irá me substituir”, e também precisa se decidir se vai ser cobrado ou não, porque 
não estar no Regimento Interna do CEP, mas a necessidade de se colocar o ajuste a 

Previdência e a Emenda Constitucional nº 103, 
com relação às certificações prévias, para aqueles que já são mandatários, para 
aqueles que já estavam no mandato durante as edições das Portarias e da legislação 

Diretores, Conselheiros leia-
se Conselheiros os do CEP, Conselho Fiscal e Membros do Comitê de Investimentos, 
eles já tem que ter previamente a certificação, então tendo em vista toda essa 

ências do Governo Federal? A 
AMPREV já tem que trabalhar uma metodologia com tempo para que as entidades 
representativas possam buscar capacitação daqueles dos quais, eles querem que os 
representem, para que eles possam vir e efetivamente participar desses Conselhos, 

o CEP. Se tivermos interesse em cumprir a legislação, porque ela 
passa a exigir, não sei se os demais Conselheiros têm conhecimento, mas tem vários 
itens de requisitos agora para composição. ” O Presidente Rubens falou que concorda 
com as colocações do Conselheiro Mauro, e que acredita que essa temática pode ser 
abordada pela Comissão que está responsável por elaborar proposta de reformulação 
do Regimento Interno do CEP. O Conselheiro José Casemiro esclareceu que os pontos 
abordados pelo Conselheiro Mauro fazem parte dos itens que serão tratados na 
proposta de reformulação do Regimento Interno do CEP, todos com base nas 
legislações vigentes em conformidade também com as exigências do Pró - Gestão. 

sabatinado esse final de ano com 
relação alguns pedidos dos militares, quanto a inversão do imposto de renda, continua 
mesmo com o laudo, pareceres, mesmo com toda documentação, continua sendo 

ue foi deliberada nesse Conselho e não foi 
respeitada e continua sendo negada, através de parecer jurídico,  também a situação da 
integralidade foi debatido, apresentado no Conselho a situação dos militares 

.018 mas não revogou a Lei que estar 
em vigor, e estamos ainda com as duas em vigor a Lei a nº 1.813e a própria Lei do 
Estatuto dos Militares nº 84 , então não tem porque não dá o direito à integralidade, nós 

a Associação e estar sendo 
descumprindo o posicionamento e a deliberação que este Conselho tomou senhor 
Presidente, então eu tentei entrar em contato com Vossa Excelência, marquei uma 
audiência através da Diretora, mas infelizmente não me deu retorno, entrei em contato 
com a mesmo coloquei a par da situação eu precisa antes de trazer esse 
questionamento aqui para dentro do Conselho, mais mesmo em virtude da problemática 
que está surgindo eu tive que colocar para os nobres pares para nós tomarmos um 
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posicionamento e uma decisão. Nós temos também o abono permanência a situação 
“ping e pong” da AMPREV e da SEAD, que tem que sanar de uma vez por toda, o 
Conselho também deliberou que esse abono permanência seria feito exclusivamente 
pela SEAD e não pela AMPREV, e
para AMPREV, e a AMPREV continua fazendo levantamento, envia para SEAD, a 
SEAD volta para AMPREV para folha de pagamento isso está gerando uma bola de 
neve, isso está gerando um custo muito alto, eu acho par
AMPREV. Eu queria verificar se a nossa decisão que foi tomada, está sendo cumprida 
ou se a AMPREV continua fazendo a situação processual do abono 
conferir se realmente o servidor tem direito ou não. Fui contactad
até um delegado entrou em contato comigo para verificar qual é a situação, onde ele ia 
resolver essa situação e o processo dele estava parado, processo nenhum para, 
processo é dinâmico, ele continua, ele deve sair de uma carteira p
deliberado, e já tinha se passado de quatro a cinco meses esse processo, então eu 
queria saber também o que está ocorrendo, se essa situação é resolvida pela nossa 
Instituição AMPREV ou se é resolvida pela SEAD, é a SEAD que vai fazer o 
pagamento? Na verdade, a SEAD tem que fazer esse pagamento, foi deliberado pelo 
Conselho, mas esse prazo de quatro, cinco, seis meses é o correto? É essa pergunta 
que eu queria saber”.  Falou ainda sobre a alíquota de 14%, que está havendo uma 
enxurrada de ações de sindicatos para verificar que os servidores não tiveram reajuste, 
que não foi apresentado Cálculo Atuarial, mas já foi executado conforme a Lei e já foi 
público pelo Governador. Por fim, o Conselheiro Micherlon perguntou se o pagamento 
da área vendida do loteamento Cajari ao Governo do Amapá foi executado, e se estar 
dentro do limite que foi deliberado pelo Conselho, pois essas informações se tornaram 
públicas, tanto que teve uma nota da AMPREV, e os Conselheiros precisam se 
apropriar dessas inform
processos dos militares, a senhora Jussara, Chefe de Gabinete da Presidência da 
AMPREV irá entrar em contato com o Conselheiro Micherlon para agendar uma reunião, 
com a presença da Diretora da DIBEM e gost
nomes dos interessados para fazer o levantamento e resolverem as pendências. E 
quanto ao abono de permanência, foram realizadas tratativas para tirar essa 
responsabilidade da AMPREV, pois o Presidente entende que se rea
imediato e não mais fazer, quem irá sofrer será o servidor, então foi iniciado as 
tratativas com a Secretaria de Administração, foi estipulado prazo para que a SEAD 
assuma o serviço, a AMPREV realizou e ainda estar realizando capacitações par
servidores da Secretaria, dentro de um Termo de Cooperação para que eles acessem 
de forma limitada o SISPREV WEB e possam gerar a simulação, o que é necessário 
para saber se o servidor implementa alguma modalidade de aposentadoria para ele 
fazer jus ao abono. O Presidente acredita que no mês de fevereiro a AMPREV não 
tenha mais problemas e toda a Secretaria de Administração assim como todos os outros 
Entes, nos quais foram realizadas capacitações também, inclusive com o Tribunal de 
Contas foi celebrado Termo de Cooperação também dentro dessa situação, e já vão 
assumir suas simulações pela sua totalidade. E a demora se dá por que o dever da 
AMPREV e priorizar as concessões de aposentadorias, ainda mais nesse momento que 
estamos vivendo em que o Estado pe
segue dando prioridade às pensões, pois todos tem presa. Quanto aos 14% a AMPREV 
estar fazendo as devidas cobranças com a alíquota atualizada, quanto às ações o 
Presidente desconhece, e ainda não sabe se a AMPREV
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amento e uma decisão. Nós temos também o abono permanência a situação 

“ping e pong” da AMPREV e da SEAD, que tem que sanar de uma vez por toda, o 
Conselho também deliberou que esse abono permanência seria feito exclusivamente 
pela SEAD e não pela AMPREV, e o que acontece continua enviando a documentação 
para AMPREV, e a AMPREV continua fazendo levantamento, envia para SEAD, a 
SEAD volta para AMPREV para folha de pagamento isso está gerando uma bola de 
neve, isso está gerando um custo muito alto, eu acho para o Tesouro ou então para 
AMPREV. Eu queria verificar se a nossa decisão que foi tomada, está sendo cumprida 
ou se a AMPREV continua fazendo a situação processual do abono 
conferir se realmente o servidor tem direito ou não. Fui contactado por vários servidores, 
até um delegado entrou em contato comigo para verificar qual é a situação, onde ele ia 
resolver essa situação e o processo dele estava parado, processo nenhum para, 
processo é dinâmico, ele continua, ele deve sair de uma carteira p
deliberado, e já tinha se passado de quatro a cinco meses esse processo, então eu 
queria saber também o que está ocorrendo, se essa situação é resolvida pela nossa 
Instituição AMPREV ou se é resolvida pela SEAD, é a SEAD que vai fazer o 

agamento? Na verdade, a SEAD tem que fazer esse pagamento, foi deliberado pelo 
Conselho, mas esse prazo de quatro, cinco, seis meses é o correto? É essa pergunta 
que eu queria saber”.  Falou ainda sobre a alíquota de 14%, que está havendo uma 

ações de sindicatos para verificar que os servidores não tiveram reajuste, 
que não foi apresentado Cálculo Atuarial, mas já foi executado conforme a Lei e já foi 
público pelo Governador. Por fim, o Conselheiro Micherlon perguntou se o pagamento 

dida do loteamento Cajari ao Governo do Amapá foi executado, e se estar 
dentro do limite que foi deliberado pelo Conselho, pois essas informações se tornaram 
públicas, tanto que teve uma nota da AMPREV, e os Conselheiros precisam se 
apropriar dessas informações. O Presidente Rubens informou que quanto aos 
processos dos militares, a senhora Jussara, Chefe de Gabinete da Presidência da 
AMPREV irá entrar em contato com o Conselheiro Micherlon para agendar uma reunião, 
com a presença da Diretora da DIBEM e gostaria que o Conselheiro informasse os 
nomes dos interessados para fazer o levantamento e resolverem as pendências. E 
quanto ao abono de permanência, foram realizadas tratativas para tirar essa 
responsabilidade da AMPREV, pois o Presidente entende que se rea
imediato e não mais fazer, quem irá sofrer será o servidor, então foi iniciado as 
tratativas com a Secretaria de Administração, foi estipulado prazo para que a SEAD 
assuma o serviço, a AMPREV realizou e ainda estar realizando capacitações par
servidores da Secretaria, dentro de um Termo de Cooperação para que eles acessem 
de forma limitada o SISPREV WEB e possam gerar a simulação, o que é necessário 
para saber se o servidor implementa alguma modalidade de aposentadoria para ele 

o abono. O Presidente acredita que no mês de fevereiro a AMPREV não 
tenha mais problemas e toda a Secretaria de Administração assim como todos os outros 
Entes, nos quais foram realizadas capacitações também, inclusive com o Tribunal de 

Termo de Cooperação também dentro dessa situação, e já vão 
assumir suas simulações pela sua totalidade. E a demora se dá por que o dever da 
AMPREV e priorizar as concessões de aposentadorias, ainda mais nesse momento que 
estamos vivendo em que o Estado perdeu muitos servidores públicos, e a AMPREV 
segue dando prioridade às pensões, pois todos tem presa. Quanto aos 14% a AMPREV 
estar fazendo as devidas cobranças com a alíquota atualizada, quanto às ações o 
Presidente desconhece, e ainda não sabe se a AMPREV está sendo citada, pois 
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amento e uma decisão. Nós temos também o abono permanência a situação 
“ping e pong” da AMPREV e da SEAD, que tem que sanar de uma vez por toda, o 
Conselho também deliberou que esse abono permanência seria feito exclusivamente 

o que acontece continua enviando a documentação 
para AMPREV, e a AMPREV continua fazendo levantamento, envia para SEAD, a 
SEAD volta para AMPREV para folha de pagamento isso está gerando uma bola de 

a o Tesouro ou então para 
AMPREV. Eu queria verificar se a nossa decisão que foi tomada, está sendo cumprida 
ou se a AMPREV continua fazendo a situação processual do abono permanência, para 

o por vários servidores, 
até um delegado entrou em contato comigo para verificar qual é a situação, onde ele ia 
resolver essa situação e o processo dele estava parado, processo nenhum para, 
processo é dinâmico, ele continua, ele deve sair de uma carteira para outra até ser 
deliberado, e já tinha se passado de quatro a cinco meses esse processo, então eu 
queria saber também o que está ocorrendo, se essa situação é resolvida pela nossa 
Instituição AMPREV ou se é resolvida pela SEAD, é a SEAD que vai fazer o 

agamento? Na verdade, a SEAD tem que fazer esse pagamento, foi deliberado pelo 
Conselho, mas esse prazo de quatro, cinco, seis meses é o correto? É essa pergunta 
que eu queria saber”.  Falou ainda sobre a alíquota de 14%, que está havendo uma 

ações de sindicatos para verificar que os servidores não tiveram reajuste, 
que não foi apresentado Cálculo Atuarial, mas já foi executado conforme a Lei e já foi 
público pelo Governador. Por fim, o Conselheiro Micherlon perguntou se o pagamento 

dida do loteamento Cajari ao Governo do Amapá foi executado, e se estar 
dentro do limite que foi deliberado pelo Conselho, pois essas informações se tornaram 
públicas, tanto que teve uma nota da AMPREV, e os Conselheiros precisam se 

ações. O Presidente Rubens informou que quanto aos 
processos dos militares, a senhora Jussara, Chefe de Gabinete da Presidência da 
AMPREV irá entrar em contato com o Conselheiro Micherlon para agendar uma reunião, 

aria que o Conselheiro informasse os 
nomes dos interessados para fazer o levantamento e resolverem as pendências. E 
quanto ao abono de permanência, foram realizadas tratativas para tirar essa 
responsabilidade da AMPREV, pois o Presidente entende que se realizar o corte 
imediato e não mais fazer, quem irá sofrer será o servidor, então foi iniciado as 
tratativas com a Secretaria de Administração, foi estipulado prazo para que a SEAD 
assuma o serviço, a AMPREV realizou e ainda estar realizando capacitações para os 
servidores da Secretaria, dentro de um Termo de Cooperação para que eles acessem 
de forma limitada o SISPREV WEB e possam gerar a simulação, o que é necessário 
para saber se o servidor implementa alguma modalidade de aposentadoria para ele 

o abono. O Presidente acredita que no mês de fevereiro a AMPREV não 
tenha mais problemas e toda a Secretaria de Administração assim como todos os outros 
Entes, nos quais foram realizadas capacitações também, inclusive com o Tribunal de 

Termo de Cooperação também dentro dessa situação, e já vão 
assumir suas simulações pela sua totalidade. E a demora se dá por que o dever da 
AMPREV e priorizar as concessões de aposentadorias, ainda mais nesse momento que 

rdeu muitos servidores públicos, e a AMPREV 
segue dando prioridade às pensões, pois todos tem presa. Quanto aos 14% a AMPREV 
estar fazendo as devidas cobranças com a alíquota atualizada, quanto às ações o 

está sendo citada, pois 
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entende que hoje está se fazendo o cumprimento da Lei, e a matéria da forma como foi 
votada ela não é inconstitucional, porque está adequando a Lei nº 915/2005 a realidade 
do texto Constitucional que a alíquota mínima seria de 14%.
a SETRAP pagou o devido pela área vendida do Loteamento Cajari, conforme 
deliberação do Conselho, só que não se recorda em qual reunião do CEP noticiou o 
pagamento aos Conselheiros, mas vai solicitar novamente ao Diretor Diego a d
valor exato do pagamento realizado pela SETRAP para posterior informar com precisão 
de data e valores aos Membros do CEP. Conselheiro 
compreensão dos Conselheiros e informou que irá cumprir o disposto na Resolução do 
Conselho que estabelece o prazo, e que já conversou com alguns colegas Conselheiros 
sobre diligências, pois já tinha lido o relatório do grupo de Conselheiros, e já tem as 
diligências que precisa fazer para contribuir também, para tornar o relatório ainda mais
robusto somando com as informações que já tem, e irá apresentar na próxima reunião, 
conforme o prazo estabelecido na Resolução. Ato contínuo, parabenizou a “todos os 
membros do Comitê de Investimentos pelo desempenho, o Conselho Fiscal e o próprio 
Conselho Estadual de Previdência que acompanha todo esse trabalho da aplicação, 
parabenizar pelo desempenho e dizer que realmente é gratificante quando a gente ver a 
nossa Instituição trilhando nesse bom caminho do gerenciamento da coisa pública, do 
recurso do pensionista, do aposentado e dos servidores que compõem e que fazem sua 
contribuição para o patrimônio que a AMPREV administra. Por fim, o Conselheiro Carlos 
solicitou novamente a  colaboração dos demais Conselheiros quanto a conscientização 
da população para reforçar os cuidados de higiene e distanciamento social, e as 
medidas protetivas de segurança, com relação ao vírus que está abalando toda a 
estrutura da humanidade. Conselheiro 
situação do encaminhamento da prop
tempo de mandato dos Conselheiros do CEP, falou ainda que, “seria importante 
Presidente, o senhor dar uma resposta ao Conselho, uma vez que o Conselho aprovou 
a proposta, para sabermos o que aconteceu, se foi
fim um retorno.”  O Presidente informou que, com relação à proposta de alteração dos 
mandatos dos Conselhos, foi encaminhado por duas vezes ao Palácio,  a primeira foi 
feita através de tratativas com o Vice Governador Jaim
Presidente Rubens, já tinha sinalizado ao Conselheiro Carlos Marques para agendar 
uma pauta com o Governador a fim de esclarecer e pegar um posicionamento do 
Estado quanto a esse assunto, defendendo que é uma adequação necessária
pelo próprio Ministério da Previdência e de início, eles sugeriram uma mandato de três 
anos e agora é até de quatro, através de instrução normativa, e já vai estar atualizando 
conforme a norma, o Presidente estará solicitando novamente uma agend
Governador e logo após irá informar aos Conselheiros o resultado dessa reunião. 
- 11 - O QUE OCORRER. 
todos e deu por encerrada a reunião às dezoito horas, e para constar eu, 
Oliveira Flexa, Secretária, lavrei a presente ata, que lida e conferida será assinada 
pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, vinte e nove de janeiro de dois mil e 
vinte um. 
 
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA
Rubens Belnimeque de Souza
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entende que hoje está se fazendo o cumprimento da Lei, e a matéria da forma como foi 
votada ela não é inconstitucional, porque está adequando a Lei nº 915/2005 a realidade 
do texto Constitucional que a alíquota mínima seria de 14%.O Presidente informou que 
a SETRAP pagou o devido pela área vendida do Loteamento Cajari, conforme 
deliberação do Conselho, só que não se recorda em qual reunião do CEP noticiou o 
pagamento aos Conselheiros, mas vai solicitar novamente ao Diretor Diego a d
valor exato do pagamento realizado pela SETRAP para posterior informar com precisão 
de data e valores aos Membros do CEP. Conselheiro Carlos Marques 
compreensão dos Conselheiros e informou que irá cumprir o disposto na Resolução do 

elho que estabelece o prazo, e que já conversou com alguns colegas Conselheiros 
sobre diligências, pois já tinha lido o relatório do grupo de Conselheiros, e já tem as 
diligências que precisa fazer para contribuir também, para tornar o relatório ainda mais
robusto somando com as informações que já tem, e irá apresentar na próxima reunião, 
conforme o prazo estabelecido na Resolução. Ato contínuo, parabenizou a “todos os 
membros do Comitê de Investimentos pelo desempenho, o Conselho Fiscal e o próprio 

o Estadual de Previdência que acompanha todo esse trabalho da aplicação, 
parabenizar pelo desempenho e dizer que realmente é gratificante quando a gente ver a 
nossa Instituição trilhando nesse bom caminho do gerenciamento da coisa pública, do 

nsionista, do aposentado e dos servidores que compõem e que fazem sua 
contribuição para o patrimônio que a AMPREV administra. Por fim, o Conselheiro Carlos 
solicitou novamente a  colaboração dos demais Conselheiros quanto a conscientização 

a reforçar os cuidados de higiene e distanciamento social, e as 
medidas protetivas de segurança, com relação ao vírus que está abalando toda a 
estrutura da humanidade. Conselheiro Paulo Vaz, solicitou informações quanto a 
situação do encaminhamento da proposta de alteração da Lei nº 915, concernente ao 
tempo de mandato dos Conselheiros do CEP, falou ainda que, “seria importante 
Presidente, o senhor dar uma resposta ao Conselho, uma vez que o Conselho aprovou 
a proposta, para sabermos o que aconteceu, se foi enviado mas não foi aprovado, em 
fim um retorno.”  O Presidente informou que, com relação à proposta de alteração dos 
mandatos dos Conselhos, foi encaminhado por duas vezes ao Palácio,  a primeira foi 
feita através de tratativas com o Vice Governador Jaime Nunes. E que inclusive o 
Presidente Rubens, já tinha sinalizado ao Conselheiro Carlos Marques para agendar 
uma pauta com o Governador a fim de esclarecer e pegar um posicionamento do 
Estado quanto a esse assunto, defendendo que é uma adequação necessária
pelo próprio Ministério da Previdência e de início, eles sugeriram uma mandato de três 
anos e agora é até de quatro, através de instrução normativa, e já vai estar atualizando 
conforme a norma, o Presidente estará solicitando novamente uma agend
Governador e logo após irá informar aos Conselheiros o resultado dessa reunião. 

O QUE OCORRER. Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de 
todos e deu por encerrada a reunião às dezoito horas, e para constar eu, 

, Secretária, lavrei a presente ata, que lida e conferida será assinada 
pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, vinte e nove de janeiro de dois mil e 

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA 
Rubens Belnimeque de Souza 
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entende que hoje está se fazendo o cumprimento da Lei, e a matéria da forma como foi 
votada ela não é inconstitucional, porque está adequando a Lei nº 915/2005 a realidade 

O Presidente informou que 
a SETRAP pagou o devido pela área vendida do Loteamento Cajari, conforme 
deliberação do Conselho, só que não se recorda em qual reunião do CEP noticiou o 
pagamento aos Conselheiros, mas vai solicitar novamente ao Diretor Diego a data e o 
valor exato do pagamento realizado pela SETRAP para posterior informar com precisão 

Carlos Marques agradeceu a 
compreensão dos Conselheiros e informou que irá cumprir o disposto na Resolução do 

elho que estabelece o prazo, e que já conversou com alguns colegas Conselheiros 
sobre diligências, pois já tinha lido o relatório do grupo de Conselheiros, e já tem as 
diligências que precisa fazer para contribuir também, para tornar o relatório ainda mais 
robusto somando com as informações que já tem, e irá apresentar na próxima reunião, 
conforme o prazo estabelecido na Resolução. Ato contínuo, parabenizou a “todos os 
membros do Comitê de Investimentos pelo desempenho, o Conselho Fiscal e o próprio 

o Estadual de Previdência que acompanha todo esse trabalho da aplicação, 
parabenizar pelo desempenho e dizer que realmente é gratificante quando a gente ver a 
nossa Instituição trilhando nesse bom caminho do gerenciamento da coisa pública, do 

nsionista, do aposentado e dos servidores que compõem e que fazem sua 
contribuição para o patrimônio que a AMPREV administra. Por fim, o Conselheiro Carlos 
solicitou novamente a  colaboração dos demais Conselheiros quanto a conscientização 

a reforçar os cuidados de higiene e distanciamento social, e as 
medidas protetivas de segurança, com relação ao vírus que está abalando toda a 

, solicitou informações quanto a 
osta de alteração da Lei nº 915, concernente ao 

tempo de mandato dos Conselheiros do CEP, falou ainda que, “seria importante 
Presidente, o senhor dar uma resposta ao Conselho, uma vez que o Conselho aprovou 

enviado mas não foi aprovado, em 
fim um retorno.”  O Presidente informou que, com relação à proposta de alteração dos 
mandatos dos Conselhos, foi encaminhado por duas vezes ao Palácio,  a primeira foi 

e Nunes. E que inclusive o 
Presidente Rubens, já tinha sinalizado ao Conselheiro Carlos Marques para agendar 
uma pauta com o Governador a fim de esclarecer e pegar um posicionamento do 
Estado quanto a esse assunto, defendendo que é uma adequação necessária, indicada 
pelo próprio Ministério da Previdência e de início, eles sugeriram uma mandato de três 
anos e agora é até de quatro, através de instrução normativa, e já vai estar atualizando 
conforme a norma, o Presidente estará solicitando novamente uma agenda com o 
Governador e logo após irá informar aos Conselheiros o resultado dessa reunião. ITEM 

Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de 
todos e deu por encerrada a reunião às dezoito horas, e para constar eu, Lusiane 

, Secretária, lavrei a presente ata, que lida e conferida será assinada 
pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, vinte e nove de janeiro de dois mil e 
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