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Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, na sala virtual 5 
google.meet, às quinze horas e nove minutos, teve início a Segunda Reunião 6 
Extraordinária do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, realizada por 7 
videoconferência, presidida pelo Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que 8 
cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes. Em seguida, passou a palavra a 9 
secretária Lusiane Oliveira Flexa que apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE 10 
CONVOCAÇÃO: número nove de dois mil e vinte, o qual convoca os membros do 11 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente 12 
Administrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e Auditora Interna da AMPREV, para 13 
fazerem-se presentes na referida Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO DE 14 
QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, presente, CARLOS LUIZ 15 
PEREIRA MARQUES, presente; MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO 16 
GURTYEV DE QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ OEIRAS, presente; 17 
CARLA FERREIRA CHAGAS, presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, 18 
presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, presente; EDILSON 19 
PEREIRA MARQUES, presente; HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 20 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA 21 
NETO, presente; LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, presente; PAULO DE 22 
SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA SILVA, presente. ITEM - 3 - 23 
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: Não houve apresentação de justificativas. ITEM - 4 - 24 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO REQUERIMENTO APRESENTADO PELO 25 
CONSELHEIRO MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, NO QUAL SOLICITA DILIGÊNCIA 26 
CONCERNENTE AO PROCESSO Nº 2020.71.601064-PA - VERSA SOBRE AS 27 
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, REFERENTE AO 28 
PODER EXECUTIVO: O Presidente Rubens Belnimeque, passou a palavra ao 29 
Conselheiro requerente Mário Gurtyev de Queiroz, o qual fez a leitura do requerimento 30 
nos seguintes termos: “O Conselheiro Mário Gurtyev de Queiroz, relator por avocação 31 
do PA nº 2020.71.PA601064PA, concernente à dívida do Poder Executivo do Estado do 32 
Amapá para com a Amapá Previdência – AMPREV, levando em consideração as 33 
peculiaridades e o alcance do caso versado nos autos, vem à digna presença de Vossa 34 
Senhoria, respeitosamente, expor e ao final requerer na forma a seguir. De início, 35 
esclarece que os autos administrativos em tela são compostos por um conjunto de 36 
relatórios e respectivas peças instrutórias, cujos conteúdos, embora se mostrem 37 
valiosos para o fim de dimensionar o “quantum” devido pelo Poder Executivo Estadual e 38 
as medidas administrativas e judiciais já adotadas, não são suficientes para instruir 39 
várias outras providências judiciais também possíveis e necessárias para 40 
responsabilizar, administrativa, civil e criminalmente, os verdadeiros causadores dessa 41 
dívida e dos prejuízos a esta instituição previdenciária, dela decorrentes. Buscando 42 
esse objetivo e considerando o longo histórico e as inúmeras particularidades desse 43 
crédito previdenciário, foram convidados os ilustres Conselheiros Lindoval Queiroz 44 
Alcântara, Horácio Luís Bezerra Coutinho, Edilson Pereira Marques, Joryosvaldo 45 
Queiroz Oeiras, Mauro Fernando Parente de Oliveira e William Tavares da Silva, para, 46 
contribuindo com seus conhecimentos sobre o tema e com a vasta experiência 47 
acumulada, ajudarem a relatar este processo. Pois bem. Reunidos presencialmente no 48 
Plenário do Conselho Estadual de Previdência, em 15.07.2020, este Relator e os 49 
Conselheiros retro nominados decidiram por submeter ao CEP, na reunião prevista para 50 
30.07.2020, a concessão do prazo de 15 (quinze) dias úteis à administração da 51 
AMPREV, a fim de que, sob pena de responsabilidade, forneça a esta Relatoria a matriz 52 
de responsabilidade, detalhadamente, de sorte que fiquem identificados, em cada 53 
exercício, a partir de 1999, ano de criação do Regime Próprio de Previdência do Estado 54 
do Amapá, quais os administradores do Poder Executivo do Estado do Amapá 55 
(Governador e Secretário da Fazenda) deixaram de recolher aos cofres da AMPREV as 56 
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verbas previdenciárias descontadas dos servidores do Executivo e a respectiva 57 
obrigação previdenciária patronal. Como sabemos, o não recolhimento das verbas 58 
previdenciárias descontados dos contribuintes, no prazo e forma legal, por força   do    59 
que dispõe, com clareza, o art.168-A do Código Penal, configura o Crime de 60 
Apropriação Indébita Previdenciária, apurável em sede de ação penal pública, punível 61 
com pena de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos e multa. Por outro lado, também é 62 
do conhecimento de todos que o não recolhimento pelo empregador da verba 63 
previdenciária patronal caracteriza, no mínimo, ato de improbidade administrativa, 64 
sujeito às inúmeras sanções previstas na Lei nº 8.429/1992. Ademais, sabemos ainda 65 
que a legitimidade para requerer buscas e apreensões e para propor ação penal pública 66 
e também, em caso como o dos autos, a imprescritível ação de improbidade 67 
administrativa é do Ministério Público Estadual. Com efeito, de posse das informações 68 
supra referidas ou da recusa em fornecê-las, as repassaremos ou comunicaremos o 69 
não atendimento à Procuradoria Geral de Justiça deste Estado, solicitando as 70 
providências pertinentes, inclusive buscas e apreensões de documentos e proposição 71 
de ações penais em desfavor dos responsáveis, respeitada a prescrição, assim como 72 
das imprescritíveis ações de improbidade administrativa. Assim, pede a submissão do 73 
presente requerimento à apreciação do Conselho Estadual de Previdência na reunião 74 
prevista para 30.07.2020; NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO”. Ato continuo, o 75 
Conselheiro Mário Gurtyev solicitou que o requerimento apresentado seja submetido ao 76 
Colegiado. O Presidente Rubens Belnimeque, informou que já foi enviado ofício à 77 
Secretaria de Fazenda, solicitando os nomes dos gestores da SEFAZ por período, e já 78 
houve resposta indicando os nomes dos gestores correspondente a cada período 79 
solicitado, e que o levantamento dos nomes dos Governadores é mais simples. 80 
Informou ainda, que o mais trabalhoso é associar a matriz de valores a cada nome 81 
levantado. Às 15:19 o Presidente Rubens Belnimeque registrou a presença do 82 
Conselheiro Helielson do Amaral Machado. O Presidente apresentou aos Conselheiros 83 
o ofício resposta enviado pela Secretaria de Fazenda, informando ainda, que em 84 
seguida será encaminhado à Comissão presidida pelo Conselheiro Mário Gurtyev. Após 85 
a apresentação e discussão da matéria, o Presidente prosseguiu colocando em votação 86 
(registro em áudio e vídeo). DECISÃO: O Plenário do Conselho Estadual de 87 
Previdência do Estado do Amapá - CEP/AP, após apresentação e discussão da 88 
matéria, à unanimidade, aprovou o requerimento apresentado pelo Conselheiro 89 
Mário Gurtyev de Queiroz. ITEM - 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROCESSO 90 
Nº 2019.63.801996PA - PROPOSTA DE TROCA DE IMÓVEIS ENTRE À AMAPÁ 91 
PREVIDÊNCIA E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - RELATORIA 92 
CONSELHEIRO LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA. O Presidente Rubens 93 
Belnimeque passou a palavra ao Conselheiro Relator Lindoval Queiroz Alcântara, o 94 
qual cumprimentou a todos os presentes. O Conselheiro Lindoval, iniciou a leitura de 95 
seu Parecer, fazendo uma breve introdução, e esclarecendo que a matéria se trata de 96 
proposta de permuta entre dois imóveis, um parcialmente ocupado pelo Centro de 97 
Referência de Doenças Tropicais, da Secretaria de Estado da Saúde/GEA, de 98 
propriedade da Amapá Previdência, e, outro ocupado totalmente pela Amapá 99 
Previdência, de propriedade do Governo do Estado do Amapá, segundo a peça 100 
inaugural "para fins de regularização". Lançada a premissa meritória condutora, ao final 101 
opinaremos pela solução mais adequada, entre outras, a serem submetidas à douta 102 
apreciação e deliberação do colendo Conselho Estadual de Previdência. O Relator 103 
ressaltou que a Amapá Previdência, CNPJ 03.281.445/000185, criada pela Lei Estadual 104 
nº 0915, de 18 de agosto de 2005, dispõe sobre o regime próprio de previdência social 105 
do Estado do Amapá e sobre a entidade de previdência e dá outras providências, possui 106 
como atividade principal a Seguridade Social Obrigatória, dotada de personalidade 107 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob a forma de serviço social autônomo, 108 
ente de interesse coletivo e de cooperação com o poder público, com a finalidade de 109 
gerir o Sistema de Previdência do Estado do Amapá, administrativa e financeiramente 110 
descentralizadas, operar e administrar os planos de benefícios e de custeio, bem como 111 
os processos e procedimentos a eles vinculados. A Amapá Previdência, para fins de 112 
controle finalístico ao Estado do Amapá, vincula-se à Secretaria de Estado da 113 
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Administração, bem como jurisdicionada ao controle externo do Tribunal de Contas do 114 
Estado do Amapá. Como entidade denominada por lei de serviço social autônomo, a 115 
AMPREV, pessoa jurídica de direito privado constituída pelo Estado para o desempenho 116 
de atividades delegadas de interesse público e social, sob o princípio da 117 
descentralização por cooperação emanada da entidade política matriz (Estado do 118 
Amapá), dotada de autogestão. DOS BENS IMÓVEIS ENVOLVIDOS. O imóvel de 119 
propriedade da AMPREV, encontra-se devidamente registrado no Cartório de Imóveis 120 
do 1º Ofício "Eloy Nunes", de Macapá-AP, Matrícula nº 5392 - Ficha 1 - Livro 2, 121 
conforme fl. 75 do supramencionado processo. O Laudo de Avaliação, elaborado por 122 
perito avaliador, Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Silvio César Barreto 123 
Trigueiro, CREA nº 0181262008-0, membro do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia 124 
de Engenharia - IBAPE/AP, concluindo por avaliar o imóvel para venda no valor de R$ 125 
7.216.946,52 (Sete milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e seus 126 
reais e cinquenta e dois centavos). O Imóvel de propriedade do Governo do Estado do 127 
Amapá, encontra-se devidamente registrado no Cartório de Imóveis do 1º Ofício "Eloy 128 
Nunes", de Macapá-AP, Matrícula nº 6130 - Ficha 1 - Livro 2. Laudo de Avaliação, 129 
referência de outubro de 2019, elaborado por perito avaliador, Responsabilidade 130 
Técnica do Engenheiro Civil Silvio César Barreto Trigueiro, CREA nº 0181262008-0, 131 
membro do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia - IBAPE/AP, 132 
concluindo por avaliar o imóvel no valor de R$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos 133 
mil reais). CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE DOS BENS DA AMPREV. A 134 
Amapá Previdência possui 7 (sete) imóveis, sendo que apenas 1 (um) está sendo 135 
utilizado, conforme segue: 1 - Av. FAB 743 - Centro Macapá-AP, patrimônio nº 1765, 136 
valor R$ 851.489,95, utilização NÃO operacional. 2 - Av. Mendonça Furtado n e 1226 - 137 
Centro Macapá-AP, patrimônio nº 1766, valor R$ 1.750.000,00, utilização NÃO 138 
operacional. 3 - Av. Procópio Rola n e 1130 - Centro Macapá-AP, patrimônio nº 1759, 139 
valor R$ 721.336,68, utilização SIM. Operacional DIBEF. 4 - Passagem Atlântica s/n 140 
Santana-AP, patrimônio nº 1760, valor R$ 86.132,42, utilização NÃO operacional. 5 - 141 
Rua Professor Tostes ne 2212 - Santa Rita Macapá-AP, patrimônio nº 1761, valor 142 
7.216.946,52, utilização NÃO operacional (CRDT). 6 - AV. das Nações 1178 (terreno 143 
murado) Santana-AP, patrimônio nº 1779, valor R$ 93.654,00, utilização NÃO 144 
operacional. 7 - Rod. Duca Serra - Loteamento Cajarí Cabralzinho, Macapá-AP, 145 
patrimônio nº 1785, valor R$ 12.676.435,20, utilização NÃO operacional. Ad 146 
argumentandum tantum, apesar de possuir sete imóveis, a sede administrativa da 147 
AMPREV, localizado na Rua Binga Uchôa, 10, pertence ao patrimônio do Governo do 148 
Estado do Amapá. Dessume-se que a AMPREV, proprietária dos imóveis relacionados 149 
acima, pode usar, gozar e dispor dos mesmos, evidentemente, na forma das normas 150 
aplicáveis, com ressalva daqueles bens instrumentais ou operacionais, como por 151 
exemplo do imóvel localizado na Av. Procópio Rola nº 1130, que abriga suas atividades 152 
da área de benefícios. Os demais bens imóveis, registrados no Cartório de Imóveis, 153 
podem ser alienados obtendo-se renda, porque os bens patrimoniais fazem parte do 154 
cálculo atuarial, dos recursos garantidores do Fundo Previdenciário, exegese do art. 5º, 155 
inciso II da Lei nº 0915/2005. DAS RAZÕES DA NÃO RECEPÇÃO DA HIPÓTESE 156 
MERITÓRIA – PERMUTA. De plano, afasta-se a opção da PERMUTA para ceder lugar 157 
a VENDA. Não há outra alternativa, no momento. O instituto da permuta permite a troca 158 
de uma coisa por outra. Há uma transferência recíproca de coisas ou bens entre duas 159 
pessoas físicas ou jurídicas, porém, não cabe nesta espécie de transação, para 160 
qualquer das partes, o uso de dinheiro porque não seria permuta, mas transação de 161 
venda, operando como duas verdadeiras vendas, servindo para coisas ou bens 162 
trocados como preço e compensação recíproca. Todas as coisas ou bens, dotados de 163 
valor econômico, podem ser objeto de trocas. O objeto da troca há de ser, 164 
necessariamente, entre dois bens. A venda de um bem imóvel impõem-se por sua 165 
substância essencial, nunca a permuta, para se atender as exigências de previsibilidade 166 
e segurança jurídicas, dado a prevalência do princípio da legalidade que foi cunhado, no 167 
âmbito do Direito Público, ex vi do art. 37, caput, da Constituição Federal, também 168 
chamado, por último, pelos estudiosos de lentes mais avançadas, de princípio da 169 
juridicidade administrativa, para se demonstrar que a submissão da função 170 
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administrativa não é somente à lei, às suas regras jurídicas, mas as normas constantes 171 
da Constituição. Nessa visão mais aberta do princípio da legalidade administrativa, 172 
como princípio da juridicidade administrativa, compreende-se que o dever de respeito à 173 
lei, é o dever de respeito às normas que dimanam da ordem jurídica considerada, em 174 
todos os seus escalões normativos e ramos do Direito; de normas cuja natureza seja de 175 
regra ou princípio; cujo conteúdo revele normas de competência, normas materiais ou 176 
normas processuais; normas de direito público ou normas de direito privado; normas de 177 
cunho constitucional, legal, infralegal ou contratual. Cada ato jurídico praticado pela 178 
Administração Pública, incluindo-se aqui a Amapá Previdência, por sua diretoria, 179 
conselheiros ou servidores, sejam atos contratuais ou não contratuais, atos 180 
administrativos ou meros atos de administração, atos praticados entre órgãos de 181 
Estado, devem respeito, em cada caso, a um bloco de legalidade, a um bloco de 182 
juridicidade, que, muitas vezes, pode considerar normas constantes de Constituição 183 
Federal ou Estadual, normas que estão no Código Civil ou na legislação civil 184 
extravagante, normas de natureza puramente administrativa, produzidas para regular o 185 
Direito Administrativo. O princípio da juridicidade administrativa reclama que antes da 186 
prática de algum ato ou negócio jurídico, se verifiquem todas as suas formalidades 187 
como exige o Código Civil (arts. 104, 107, 108, 166, IV, V e VII), ou mesmo a Lei de 188 
Ação Popular - Lei nº 4.717/1965, como normas materiais, o art. 2º, letras "b" e "c l ', 189 
parágrafo único, letras "b" e "c". Cristalino, então, que a alienação dos bens públicos se 190 
encontra condicionada às formalidades previstas em lei, instrumentos de direito privado 191 
(comuns de alienação), que rendem ensejo à alienação dos bens públicos, tais como: 192 
Venda, ou compra e venda, corresponde ao ajuste pelo qual uma pessoa transfere sua 193 
propriedade a outrem mediante certo preço. Este mecanismo encontra-se regulado pelo 194 
artigo 481, do Código Civil; Permuta, operação fundada no artigo 533 e segs., do 195 
Código Civil, contratualmente materializada em que um dos contratantes transfere a 196 
outrem bem de seu patrimônio, recebendo outro bem equivalente na troca, ou seja, é a 197 
troca de bem entre os permutantes. Na realidade, a permuta constitui-se em alienação e 198 
aquisição simultâneas. São requisitos à permuta de bens públicos: a) autorização 199 
legislativa; b) interesse público justificado; c) avaliação prévia dos bens a serem 200 
permutados. Dispõe a Lei nº 8.666/93, em sua Seção VI, intitulada "Das Alienações", 201 
quanto a necessidade de lei para alienação de bens imóveis: "Art. 17. A alienação de 202 
bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público 203 
devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 204 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração 205 
direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades 206 
paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de 207 
concorrência, dispensada está nos seguintes casos: a) dação em pagamento; b) 208 
doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração 209 
Pública, de qualquer esfera de governo; c) permuta, por outro imóvel que atenda aos 210 
requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei; d) investidura; e) venda a outro 211 
órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo; (redação 212 
dada pela Lei nº 8.883/94) f) alienação, concessão de direito real de uso, locação ou 213 
permissão de uso de bens imóveis construídos e destinados ou efetivamente utilizados 214 
no âmbito de programas habitacionais de interesse social, por órgãos ou entidades da 215 
administração pública especificamente criados para esse fim; Art. 24. É dispensável a 216 
licitação: X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das 217 
finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização 218 
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de 219 
mercado, segundo avaliação prévia. Assim sendo, diante de valores que, em tese, 220 
poderiam ser permutados, mas que não apresentam equivalência, necessariamente, 221 
haveria reposição pecuniária à parte prejudicada, para que não haja lesão ao patrimônio 222 
público e enriquecimento ilícito de qualquer dos contratantes, no caso, principalmente, 223 
do fundo previdenciário dos servidores civis e militares do Estado do Amapá. 224 
CONCLUSÃO. Diante dessas brevíssimas considerações, voltamos à tese meritória 225 
lançada no Item 2.1, transcrição abaixo: "Trata-se de proposta de permuta entre dois 226 
imóveis, um parcialmente ocupado pelo Centro Regional CRTT, da Secretaria de 227 
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Estado da Saúde/GEA, de propriedade da Amapá Previdência, e, outro ocupado 228 
totalmente pela Amapá Previdência, de propriedade do Governo do Estado do Amapá, 229 
segundo a peça inaugural "para fins de regularização". Tudo sopesado, chama atenção 230 
a solicitação do Chefe do Gabinete do Governador, quanto a permuta: "para fins de 231 
regularização". Decerto o solicitante não está dizendo que existe alguma irregularidade, 232 
porém, numa abordagem tangencial, indica que alguma coisa pende de regularização. 233 
De um lado, o imóvel da Amapá Previdência encontra-se ocupado pelo Governo do 234 
Estado/Secretaria de Estado de Saúde (CRDT); de outro lado, a Amapá Previdência 235 
ocupa um prédio que não lhe pertence. Como consequência lógica, pode-se afirmar que 236 
o solicitante tem razão, pois, em última análise, estamos diante de uma grave 237 
pendência impondo seu enfretamento, no sentido de sua regularização, que não pode 238 
ser mais postergada, aliás, questão devidamente analisada e deliberada na Sexta 239 
Reunião do CEP realizada no dia 6 de agosto de 2015, determinando a devolução do 240 
prédio localizado na Rua Professor Tostes, nº 2212, ocupado pelo Centro de Referência 241 
Doenças Tropicais da Secretaria de Saúde do Estado, ficando decidido, à unanimidade, 242 
a construção da sede da AMPREV no local, prazo exaurido desde agosto de 2017. Não 243 
se pode olvidar que a deliberação deste colendo Conselho é para ser cumprida. No 244 
mais, como registrado, as avaliações de mercado dos bens demonstram os seguintes 245 
valores: IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA AMPREV: R$ 7.216.946,52 (Sete milhões, 246 
duzentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e seus reais e cinquenta e dois 247 
centavos). IMÓVEL DE PROPRIEDADE GOVERNO DO ESTADO: R$ 3.500.000,00 248 
(Três milhões e quinhentos mil reais). Diferença de valores: R$ 3.716.946,52 (Três 249 
milhões, setecentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e 250 
dois centavos). Com efeito, os dois bens imóveis não apresentam equivalência de 251 
valores, restando prejudicada a permuta, pena de lesão ao patrimônio previdenciário 252 
dos servidores civis e militares do Estado do Amapá. RECOMENDAÇÕES: a) dar cabal 253 
cumprimento as deliberações do colendo Conselho Estadual de Previdência tomadas na 254 
Sexta Reunião realizada no dia 6 de agosto de 2015, que decidiu à unanimidade, na 255 
retomada do prédio localizado na Rua Professor Tostes, nº 2212 - Santa Rita, 256 
estabelecendo o prazo de 18 meses, encerrado no mês de fevereiro de 2018; b) iniciar 257 
imediatamente os estudos necessários à reforma do imóvel acima, tendo como objetivo 258 
a instalação da sede da Amapá Previdência, já decidido pelo CEP, tais como o projeto 259 
de arquitetura e os demais projetos necessários à execução da obra, se cabível, como: 260 
estrutura, fundação, elétrico, hidrossanitário, drenagem, telefônico, lógica, sonorização, 261 
proteção contra incêndio e pânico, acústica, paisagismo, climatização, pararraio, etc., 262 
culminando com o anteprojeto que deverá abranger os seguintes aspectos: concepção, 263 
dimensionamento e caracterização dos pavimentos, contendo a definição de todos os 264 
ambientes, a volumetria do prédio e a definição do esquema estrutural e das instalações 265 
gerais; c) inaugurar procedimento de alienação dos demais bens imóveis, conforme 266 
decidido pelo CEP; d) fazer a entrega do imóvel atualmente ocupado pela AMPREV, 267 
localizado na Rua Binga Uchôa nº 10, ao Governo do Estado do Amapá, seu 268 
proprietário; se necessário, logo após a entrega do imóvel constante da alínea "a", 269 
mudar a sede da AMPREV para o móvel localizado na Av. Mendonça Furtado º  1226 - 270 
Centro - Macapá-AP. Importante. Para a consecução das recomendações 271 
assinaladas nas alíneas "b" e "c", criar duas Comissões Especiais de Licitação - CEL, 272 
uma para cada evento licitatório, em caráter de URGÊNCIA. VOTO 273 
Ante todo o exposto, tenho como prejudicada a proposta da permuta aventada pela 274 
Chefia de Gabinete do Governador do Estado, ante incompatibilidade absoluta dos 275 
valores de mercado aferidos por laudos técnicos subscritos por peritos gabaritados, 276 
sendo o imóvel de propriedade da AMPREV, localizado na Rua Professor Tostes, nº 277 
2212 - Santa Rita, estimado em R$ 7.216.946,52 (Sete milhões, duzentos e dezesseis 278 
mil, novecentos e quarenta e seus reais e cinquenta e dois centavos), e o imóvel de 279 
propriedade do Governo do Estado do Amapá, localizado na Av. Binga Uchoa, 10, 280 
Centro, estimado em R$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais), cuja 281 
diferença perfaz o valor de R$ 3.716.946,52 (Três milhões, setecentos e dezesseis mil, 282 
novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), que, a toda evidência, 283 
não apresentam equivalência de valores, pena de lesão ao patrimônio previdenciário 284 
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dos servidores civis e militares do Estado do Amapá. É como o Conselheiro Relator 285 
Lindoval Queiroz Alcântara VOTA. Ato continuo o Presidente Rubens Belnimeque abriu 286 
a palavra para discussão. Conselheiro Edílson Marques cogitou a possibilidade do 287 
Governo do Estado do Amapá desafetar o imóvel da rua Binga Uchôa e repassar para 288 
AMPREV, caso contrário, se a AMPREV tiver que devolver o imóvel onde funciona sua 289 
sede administrativa, deverá ser feito um contrato, tendo como umas das condições a 290 
devolução integral do prédio da rua Professor Tostes onde funciona o Centro de 291 
Tratamento de Doenças Tropicais, que hoje é ocupado pelo Governo do Estado do 292 
Amapá. O Conselheiro Edílson Marques antecipou seu voto acompanhando o relator. O 293 
Conselheiro Mauro Fernando fez uma observação referente a um destaque feito pelo 294 
Relator Conselheiro Lindoval, destaque esse que não consta no relatório, que é quanto 295 
à possibilidade de haver dentro da permuta, aquisição, uma troca de mais imóveis, 296 
invés de ser só um bem, para compensar o valor do imóvel da rua Professor Tostes de 297 
propriedade da AMPREV. O Conselheiro Mauro chama atenção para o que estabelece 298 
a Portaria nº 402, do antigo Ministério da Previdência que ainda está em vigor, em seu 299 
artigo 7º, diz que é vedada a dação de bens, direitos e demais ativos de qualquer 300 
natureza para o pagamento de débitos com o RPPS, excetuada a amortização do déficit 301 
atuarial, de qualquer imóvel. O Conselheiro ratifica que tem que ser observado o que 302 
trata à Portaria para não correr o risco de o Conselho deliberar de forma a infringir a 303 
legislação. O Conselheiro Relator Lindoval, esclareceu que a restrição que o 304 
Conselheiro Mauro apresentou não foi tratada no relatório, o que foi abordado é que a 305 
permuta poderia ser realizada com o prédio da rua Binga Uchôa, mais o prédio onde 306 
funcionava a escola de francês Danielle Mitterrand, todo esse conjunto avaliado, se 307 
compatível com o valor do imóvel da rua Professor Tostes, cumpria-se o requisito da 308 
permuta, é só troca de bens imóveis com bens imóveis. O Conselheiro Paulo Vaz 309 
ressaltou que a função da AMPREV não é ter bens, e que a manutenção desses bens 310 
gera muitas despesas, chegando a dar prejuízos. O Conselheiro Paulo falou ainda, que 311 
à AMPREV tem que ter um prédio onde comporte toda a sua estrutura e os demais 312 
imóveis tem que ser alienados, para poder aplicar esses valores, que é o fim da 313 
AMPREV, a aplicação de dinheiro dos servidores, e não cuidar de terreno. O 314 
Conselheiro Paulo Vaz antecipou seu voto acompanhando o relator. O Conselheiro 315 
Micherlon Mendonça falou que desde a época do antigo IPEAP, com a reformulação da 316 
Lei nº 4408 de 07 de julho de 1999, o prédio da rua Binga Uchôa era da AMPREV “se 317 
eu não estou enganado”, não teve dentro do patrimônio a regularização do mesmo, e a 318 
AMPREV acabou perdendo, hoje se está decidindo sobre um prédio que era da Amapá 319 
Previdência, e agora está sendo passado para o Governo do Estado pela incompetência 320 
na época do administrador, dentro do relatório, bem como dentro do levantamento  era 321 
para ter sido feito. O Conselheiro Micherlon gostaria de saber se o Relator procurou 322 
buscar esse histórico patrimonial da AMPREV, que até hoje, o Conselheiro Micherlon 323 
vem cobrando e aguardando, as informações sobre o patrimônio total da Amapá 324 
Previdência, todos os bens, porque à AMPREV já pagou pela terceira vez empresas 325 
para fazer esse levantamento, tinha se um relatório com todos os dados dos bens 326 
patrimoniais, isso vai fazer com que também fomente o cálculo atuarial, o Conselheiro 327 
não sabe como está andando o levantamento desse patrimônio, mas fica preocupado, 328 
se outros bens foram regularizados, se foi colocado no patrimônio, se está com a 329 
documentação na íntegra. A AMPREV perdeu um patrimônio que era dos servidores, o 330 
Governo do Estado simplesmente regularizou e hoje pede de volta aquilo que não era 331 
dele, mas para isso o Conselho tem autonomia e deve fazer esse levantamento e cobrar 332 
de quem foi o responsável que não fez esse patrimônio. Outro ponto é quanto a sede 333 
única, hoje se está passando por problemas com relação ao andamento de processos, 334 
em virtude do órgão e das diretorias estarem separadas desse trabalho, porque esse 335 
trabalho poderia ser dinâmico, o Conselho deliberou para tomada de decisões desde 336 
2015, e até hoje não foi tomada. O Conselheiro Micherlon ressaltou que a AMPREV 337 
precisa de um prédio digno para dar assistência ao servidor, porque é o servidor que vai 338 
usufruir dessa situação.  Após a apresentação e discussão da matéria, o Presidente 339 
prosseguiu colocando em votação (registro em áudio e vídeo). DECISÃO: O Plenário 340 
do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá - CEP/AP, após 341 
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apresentação e discussão da matéria, à unanimidade, aprovou o relatório 342 
apresentado pelo Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara, no qual Resolve: 1º 343 
Considerar prejudicada a proposta de permuta requerida pela Chefia do Gabinete do 344 
Governador do Estado do Amapá, ante a incompatibilidade absoluta dos valores de 345 
mercado aferidos por laudos técnicos subscritos por peritos gabaritados, sendo o imóvel 346 
de propriedade da Amapá Previdência localizado na Rua Professor Tostes, nº 2212 - 347 
Santa Rita, Macapá-AP, estimado no valor de R$ 7.216.946,52 (sete milhões, duzentos 348 
e dezesseis mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) e o 349 
imóvel de propriedade do Governo do Estado do Amapá, localizado na Av. Binga 350 
Uchôa, nº 10, Centro - Macapá-AP, estimado no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões 351 
e quinhentos mil reais), cuja diferença perfaz o valor de R$ 3.716.946,52 (três milhões, 352 
setecentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois 353 
centavos), que, a toda evidência, não apresentam  equivalência de valores, pena de 354 
lesão ao patrimônio previdenciários dos servidores civis e militares do Estado do 355 
Amapá. O permutante interessado poderá reapresentar nova proposta mediante 356 
oferecimento de bens imóveis com preços equivalentes entre os bens objeto da 357 
transação, ex vi do art. 17, I, c, c/c o art. 24, todos da Lei nº 8.666/93; 2º. Ficam 358 
aprovadas as recomendações propostas pelo relator enumeradas a seguir: a) dar 359 
cumprimento à retomada do prédio localizado na Rua Professor Tostes, nº 2212 - Santa 360 
Rita-Macapá-AP, conforme deliberação do Conselho Estadual de Previdência – CEP, 361 
realizada na reunião de 6 de agosto de 2015; b) autorizar a reforma do imóvel acima, 362 
tendo como objetivo a instalação da sede da Amapá Previdência - AMPREV; c) 363 
inaugurar os procedimentos para imediata alienação de todos os bens imóveis de 364 
propriedade da Amapá Previdência - AMPREV, salvo aqueles operacionais; d) proceder 365 
a entrega do imóvel atualmente ocupado pela AMPREV, localizado na Rua Binga Uchôa 366 
nº 10, ao Governo do Estado do Amapá, seu proprietário. Nada mais havendo, o 367 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às dezesseis 368 
horas e trinta e seis minutos, e para constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, 369 
lavrei a presente ata, que lida e conferida será assinada pelos Conselheiros presentes. 370 
Macapá, Amapá, dezessete de agosto de dois mil e vinte. 371 
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