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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ 
DE 2019-2021. 
 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, na sala 
virtual google.meet, às quinze horas e dez minutos, teve início a Segunda 
Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, 
realizada por videoconferên
DE SOUZA, que cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes. Em 
seguida, passou a palavra a secretária Lusiane Oliveira Flexa que apresentou o 
ITEM - 1 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
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
Videoconferência. ITEM 
TÁVORA FURTADO, presente; 
MERYAN GOMES FLEXA
presente; JORYOSVALDO QUEIROZ OEIRAS
CHAGAS, presente; 
MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA
MARQUES, presente; 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS
SOUZA NETO, presente; 
PAULO DE SANTANA VAZ
presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA
Conselheiro Micherlon Mendonça dos Santos 
requereu que fosse incluída na pauta a eleiçã
Estadual de Previdência
Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara. O Presidente Rubens Belnimeque 
esclareceu que devido à perda do Conselheiro Lindoval ainda estar recente, el
estava aguardando a realização da sessão solene em homenagem ao 
Conselheiro Lindoval e somente após iria realizar a eleição. 
que em nada prejudicar
previsão no Regimento Interno d
artigo 6º - A  Presidência  do  Conselho  será  exercida  pelo  Diretor
da Amapá  Previdência,  e  nas  ausências  e  impedimentos  eventuais  
temporários, são substituídos: O Presidente do Conselh
este pelos demais Conselheiros, na ordem decrescente de antiguidade, e, em 
havendo empate pelo Conselheiro mais idoso
Presidente Rubens abriu para discussão. E
depois de vencida a pauta, será realizada a eleição para o cargo de Vice
Presidente do Conselho Estadual de Previdência. 
DELIBERAÇÃO DA ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, 
REALIZADA NO DIA 30/11/2020:
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2021 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, na sala 
virtual google.meet, às quinze horas e dez minutos, teve início a Segunda 
Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, 
realizada por videoconferência, presidida pelo Senhor RUBENS BELNIMEQUE 

, que cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes. Em 
seguida, passou a palavra a secretária Lusiane Oliveira Flexa que apresentou o 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Número dois de dois mil e vint
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 

ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO DE QUORUM: SUELEM AMORAS 
, presente; CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES

MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ
JORYOSVALDO QUEIROZ OEIRAS, presente; CARLA FERREIRA 

, presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO
MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, presente; EDILSON PEREIRA 

, presente; HELIELSON DO AMARAL MACHADO
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; JOSÉ CASEMIRO DE 

, presente; GILMAR SANTA ROSA BARBOSA
PAULO DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA SILVA

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: Não houve justificativa. 
Micherlon Mendonça dos Santos suscitou questão de ordem

requereu que fosse incluída na pauta a eleição do Vice-Presidente do Conselho 
Estadual de Previdência, em razão da vacância com o falecimento do saudoso 
Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara. O Presidente Rubens Belnimeque 
esclareceu que devido à perda do Conselheiro Lindoval ainda estar recente, el
estava aguardando a realização da sessão solene em homenagem ao 
Conselheiro Lindoval e somente após iria realizar a eleição. Esclarecendo ainda, 
que em nada prejudicaria a demora na escolha do novo Vice-
previsão no Regimento Interno do CEP, nos seguintes termos: “Inciso I, §1º do 

A  Presidência  do  Conselho  será  exercida  pelo  Diretor
da Amapá  Previdência,  e  nas  ausências  e  impedimentos  eventuais  
temporários, são substituídos: O Presidente do Conselho pelo Vice
este pelos demais Conselheiros, na ordem decrescente de antiguidade, e, em 
havendo empate pelo Conselheiro mais idoso-”. Após sua manifestação o 
Presidente Rubens abriu para discussão. Em consenso ficou deliberado que 

ncida a pauta, será realizada a eleição para o cargo de Vice
Presidente do Conselho Estadual de Previdência. ITEM - 4 -  
DELIBERAÇÃO DA ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, 
REALIZADA NO DIA 30/11/2020: O Presidente colocou em discussão a 
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
ANO DE 2021 – BIÊNIO 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, na sala 
virtual google.meet, às quinze horas e dez minutos, teve início a Segunda 
Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, 

RUBENS BELNIMEQUE 
, que cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes. Em 

seguida, passou a palavra a secretária Lusiane Oliveira Flexa que apresentou o 
úmero dois 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, 

se presentes na referida 
: SUELEM AMORAS 

CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES, presente; 
MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, 

CARLA FERREIRA 
BEZERRA COUTINHO, presente; 

EDILSON PEREIRA 
HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 

JOSÉ CASEMIRO DE 
GILMAR SANTA ROSA BARBOSA, presente; 

WILLIAM TAVARES DA SILVA, 
: Não houve justificativa. O 

suscitou questão de ordem e 
Presidente do Conselho 

em razão da vacância com o falecimento do saudoso 
Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara. O Presidente Rubens Belnimeque 
esclareceu que devido à perda do Conselheiro Lindoval ainda estar recente, ele 
estava aguardando a realização da sessão solene em homenagem ao 

Esclarecendo ainda, 
-Presidente, visto a 

o CEP, nos seguintes termos: “Inciso I, §1º do 
A  Presidência  do  Conselho  será  exercida  pelo  Diretor-Presidente  

da Amapá  Previdência,  e  nas  ausências  e  impedimentos  eventuais  
o pelo Vice-Presidente, e 

este pelos demais Conselheiros, na ordem decrescente de antiguidade, e, em 
”. Após sua manifestação o 

m consenso ficou deliberado que 
ncida a pauta, será realizada a eleição para o cargo de Vice-

  APRECIAÇÃO E 
DELIBERAÇÃO DA ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEP, 

O Presidente colocou em discussão a 
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aprovação da ata da 11ª Reunião Ordinária de 2020, certificando
Conselheiros se todas as correções e inclusões foram realizadas a contento. A 
Secretária do CEP informou ao Presidente que não houve solicitação d
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 11
realizada em 30/11/2020. 
DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 
09/12/2020: O Presidente colocou em discussão a aprovação da ata da 6ª 
Reunião Extraordinária de 2020, certifican
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 Conselh
gostariam de se manifestar. Não houve manifestação. Nada mais havendo, 
prosseguiu colocando em votação.
unanimidade, a Ata da 6ª Reunião Extraordinária, realizada em 09/12/2020. 
ITEM - 6 - MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDIC
PREVIDÊNCIA CONCERNENTE AO CÁLCULO DOS PROVENTOS DOS 
MILITARES NA INATIVIDADE QUANTO A REFORMA POR INVALIDEZ “EX 
OFFICIO”, QUANDO A CAUSA DA REFORMA FOR MOTIVADA POR 
ACIDENTE OU DOENÇA, MOLÉSTIA OU ENFERMIDADE SEM RELAÇÃO DE 
CAUSA E EFEITO COM O
PREVIDÊNCIA DOUTOR WEBER FERNANDES):
Jurídico da Amapá Previdência, Doutor 
cumprimentou a todos os presentes, e
a Reforma ex-officio do Servidor Militar, aqueles militares que são julgados 
incapacitados definitivamente para o serviço militar
laudo menos de 25 anos de serviço. Pois bem, 
parecer e entende que 
efeito, com a atividade militar
com base no grau hierárquico superior. Nós temos uma questão a esse respeito
é que a própria PGE tem entendimento dissonante disso, eu jun
despacho do Doutor Antônio Clésio que ele entende, que esse entendimento 
que está sendo feito por alguns procuradores tem que ser 
cabo por temperamentos
23,a passagem do militar à situação de reformado será sempre 
aplicada ao mesmo desde que:
o Serviço Militar;”, se for pegar o parágrafo 
reformado, na forma do inciso II, perceberá a remuneração integral do posto ou 
da graduação correspondente ao grau hierárquico superior
uma leitura rasa você já vai ter um entendimento, independente dele ter o tempo 
ou não, ou, dele ter a doença vinculada
integral. Mas se for lê o final do parágrafo 3º, vai dizer: observado o disposto no 
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aprovação da ata da 11ª Reunião Ordinária de 2020, certificando
Conselheiros se todas as correções e inclusões foram realizadas a contento. A 
Secretária do CEP informou ao Presidente que não houve solicitação d
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 11ª Reunião Ordinária, 
realizada em 30/11/2020. ITEM - 5 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA 
DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 

O Presidente colocou em discussão a aprovação da ata da 6ª 
Reunião Extraordinária 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 Conselh
gostariam de se manifestar. Não houve manifestação. Nada mais havendo, 
prosseguiu colocando em votação. DELIBERAÇÃO: Aprovada, à 
unanimidade, a Ata da 6ª Reunião Extraordinária, realizada em 09/12/2020. 

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDIC
PREVIDÊNCIA CONCERNENTE AO CÁLCULO DOS PROVENTOS DOS 
MILITARES NA INATIVIDADE QUANTO A REFORMA POR INVALIDEZ “EX 
OFFICIO”, QUANDO A CAUSA DA REFORMA FOR MOTIVADA POR 
ACIDENTE OU DOENÇA, MOLÉSTIA OU ENFERMIDADE SEM RELAÇÃO DE 
CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO. PROCURADOR JURÍDICO DA AMAPÁ 
PREVIDÊNCIA DOUTOR WEBER FERNANDES): Com a palavra o Procurador 
Jurídico da Amapá Previdência, Doutor Weber Fernandes
cumprimentou a todos os presentes, e esclareceu que a “matéria é concernente 

officio do Servidor Militar, aqueles militares que são julgados 
incapacitados definitivamente para o serviço militar, que tenha na época do 
laudo menos de 25 anos de serviço. Pois bem, nesses processos a PGE faz 

ue a doença que incapacitou o militar não tenha causa nem 
efeito, com a atividade militar, ela pugna pelo pagamento integral dos proventos 
com base no grau hierárquico superior. Nós temos uma questão a esse respeito

que a própria PGE tem entendimento dissonante disso, eu jun
despacho do Doutor Antônio Clésio que ele entende, que esse entendimento 
que está sendo feito por alguns procuradores tem que ser entendido e 

por temperamentos, em que sentido?A Lei nº 1.813, ela prevê no 
passagem do militar à situação de reformado será sempre 

aplicada ao mesmo desde que:... II - seja julgado incapaz, definitivamente, para 
, se for pegar o parágrafo terceiro ela vai dizer: “

do inciso II, perceberá a remuneração integral do posto ou 
da graduação correspondente ao grau hierárquico superior”
uma leitura rasa você já vai ter um entendimento, independente dele ter o tempo 

dele ter a doença vinculada ao serviço, ou não, o pagamento vai ser 
Mas se for lê o final do parágrafo 3º, vai dizer: observado o disposto no 
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aprovação da ata da 11ª 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. 

ª Reunião Ordinária, 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA 

DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 
O Presidente colocou em discussão a aprovação da ata da 6ª 

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, 

DELIBERAÇÃO: Aprovada, à 
unanimidade, a Ata da 6ª Reunião Extraordinária, realizada em 09/12/2020. 

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DA AMAPÁ 
PREVIDÊNCIA CONCERNENTE AO CÁLCULO DOS PROVENTOS DOS 
MILITARES NA INATIVIDADE QUANTO A REFORMA POR INVALIDEZ “EX 
OFFICIO”, QUANDO A CAUSA DA REFORMA FOR MOTIVADA POR 
ACIDENTE OU DOENÇA, MOLÉSTIA OU ENFERMIDADE SEM RELAÇÃO DE 

SERVIÇO. PROCURADOR JURÍDICO DA AMAPÁ 
Com a palavra o Procurador 

Weber Fernandes,inicialmente 
matéria é concernente 

officio do Servidor Militar, aqueles militares que são julgados 
que tenha na época do 

nesses processos a PGE faz 
citou o militar não tenha causa nem 

ela pugna pelo pagamento integral dos proventos 
com base no grau hierárquico superior. Nós temos uma questão a esse respeito, 

que a própria PGE tem entendimento dissonante disso, eu juntei na petição um 
despacho do Doutor Antônio Clésio que ele entende, que esse entendimento 

entendido e levado a 
813, ela prevê no “artigo 

passagem do militar à situação de reformado será sempre ex-officio e 
seja julgado incapaz, definitivamente, para 

ela vai dizer: “§ 3º O militar 
do inciso II, perceberá a remuneração integral do posto ou 

”. Se você fizer só 
uma leitura rasa você já vai ter um entendimento, independente dele ter o tempo 

ou não, o pagamento vai ser 
Mas se for lê o final do parágrafo 3º, vai dizer: observado o disposto no 
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artigo 24 e 25 desta lei. O artigo 24 
pode sobrevir em consequência de: ... V 
enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço. 
“os casos de que tratam os incisos I, II, III e IV deste artigo, serão provados por 
Atestado de Origem, ou Inquérito Sanitário de Origem
por atestados de origem o parecerista não pode fugir do que tiver estipulado, do 
que estiver previsto no atestado de origem, o problema não é esse, o problema é 
que, pelo menos tem um caso
pelo menos ao meu ver. Se pegar o parágrafo 
§ 7º “nos casos que tratam os incisos IV e V deste artigo deverá ser 
comprovado, através de Inquérito Sanitário de Origem, que a doença ocorreu 
após o ingresso na Corporação
integral, o Inquérito tem que comprovar que a doença foi após o 
desenvolvimento da atividade militar.
menos um Inquérito Sanitário que o final é inconclusivo, e nesse mesmo 
Inquérito o Procurador que emitiu o parecer ele conclui pela sua interpretação. 
Quanto ao artigo 25 ele diz: 
julgado incapaz definitivamente por um dos motivos
anterior, fará jus a proventos cor
Doutor Weber esclareceu ainda, que é notório que o § 1º artigo 42 da 
Constituição Federal, 
especial, sobre os direitos e remuneração do militar. Exatamente
seja, pela hierarquia das normas, que não se pode simplesmente ignorar a 
aplicação do artigo 70 da Constituição Estadual quando ao estabelecer que “Os 
proventos da inatividade dos servidores militares não serão inferiores aos 
vencimentos percebidos nos mesmos postos e graduações da ativa, observado 
o tempo de serviço” se aplicou, sem qualquer ressalva, o disposto no § 3º do 
artigo 23 da Lei Estadual nº 1.813/20143, a fim de que proventos integrais 
fossem pagos aos segurados que possuem menos d
serviço militar. Sendo assim, em retomada ao inciso II c/c § 3º do artigo 23 da 
Lei regente do RPPM, asseguram a percepção de proventos integrais, contudo, 
a parte final do § 3º apresenta a necessidade de observância os artigos
da Lei. Desta forma, entende
proporcionais ao tempo de contribuição, considerando fazerem jus ao benefício 
correspondente ao grau hierárquico superior, contudo, de forma proporcional. 
Desta feita, quando os segurados possuem menos de 25 anos de serviço fazem 
jus ao recebimento de proventos calculados com base no grau hierárquico 
superior, entretanto, de forma proporcional, em observância ao que dispõe o 
artigo 70 da Constituição Estadual, concluindo pela 
motivo porque se entende
interessados. Quanto ao envio de cópia para o Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, informa-se que esse é o tramite determinado no inciso III, §5º do artigo 
52 da Lei Estadual nº 1.813/2014, que prevê que após a inclusão do valor do 
benefício na folha de pagamento de inativos desta Amapá Previdência, deve ser 
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e 25 desta lei. O artigo 24 fala, “a incapacidade definitiva do militar 

pode sobrevir em consequência de: ... V - acidente ou doença, moléstia ou 
enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço. E no artigo 7º 

s casos de que tratam os incisos I, II, III e IV deste artigo, serão provados por 
Atestado de Origem, ou Inquérito Sanitário de Origem”, se eles serão p
por atestados de origem o parecerista não pode fugir do que tiver estipulado, do 
que estiver previsto no atestado de origem, o problema não é esse, o problema é 
que, pelo menos tem um caso, em que o atestado de origem ele foi inconclusivo
pelo menos ao meu ver. Se pegar o parágrafo 7º do mesmo artigo ele vai dizer: 

os casos que tratam os incisos IV e V deste artigo deverá ser 
comprovado, através de Inquérito Sanitário de Origem, que a doença ocorreu 
após o ingresso na Corporação”, para ele ter o cálculo realizado de forma 
integral, o Inquérito tem que comprovar que a doença foi após o 
desenvolvimento da atividade militar. Eu volto a dizer nós constatamos pelo 
menos um Inquérito Sanitário que o final é inconclusivo, e nesse mesmo 

érito o Procurador que emitiu o parecer ele conclui pela sua interpretação. 
Quanto ao artigo 25 ele diz: “O militar da ativa ou da reserva remunerada, 
julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do artigo 
anterior, fará jus a proventos correspondentes ao grau hierárquico 
Doutor Weber esclareceu ainda, que é notório que o § 1º artigo 42 da 

 determina que cabe à lei estadual específica dispor, em 
especial, sobre os direitos e remuneração do militar. Exatamente
seja, pela hierarquia das normas, que não se pode simplesmente ignorar a 
aplicação do artigo 70 da Constituição Estadual quando ao estabelecer que “Os 
proventos da inatividade dos servidores militares não serão inferiores aos 

ebidos nos mesmos postos e graduações da ativa, observado 
o tempo de serviço” se aplicou, sem qualquer ressalva, o disposto no § 3º do 
artigo 23 da Lei Estadual nº 1.813/20143, a fim de que proventos integrais 
fossem pagos aos segurados que possuem menos de 25 (vinte e cinco) anos de 
serviço militar. Sendo assim, em retomada ao inciso II c/c § 3º do artigo 23 da 
Lei regente do RPPM, asseguram a percepção de proventos integrais, contudo, 
a parte final do § 3º apresenta a necessidade de observância os artigos
da Lei. Desta forma, entende-se que os segurados devem receber proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, considerando fazerem jus ao benefício 
correspondente ao grau hierárquico superior, contudo, de forma proporcional. 

os segurados possuem menos de 25 anos de serviço fazem 
jus ao recebimento de proventos calculados com base no grau hierárquico 
superior, entretanto, de forma proporcional, em observância ao que dispõe o 
artigo 70 da Constituição Estadual, concluindo pela retificação dos decretos, 

se entende necessária a correção do ato concessório dos 
interessados. Quanto ao envio de cópia para o Tribunal de Contas do Estado do 

se que esse é o tramite determinado no inciso III, §5º do artigo 
da Lei Estadual nº 1.813/2014, que prevê que após a inclusão do valor do 

benefício na folha de pagamento de inativos desta Amapá Previdência, deve ser 
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incapacidade definitiva do militar 
ou doença, moléstia ou 

E no artigo 7º § 1º, 
s casos de que tratam os incisos I, II, III e IV deste artigo, serão provados por 

, se eles serão provados 
por atestados de origem o parecerista não pode fugir do que tiver estipulado, do 
que estiver previsto no atestado de origem, o problema não é esse, o problema é 

ele foi inconclusivo, 
do mesmo artigo ele vai dizer: 

os casos que tratam os incisos IV e V deste artigo deverá ser 
comprovado, através de Inquérito Sanitário de Origem, que a doença ocorreu 

ara ele ter o cálculo realizado de forma 
integral, o Inquérito tem que comprovar que a doença foi após o 

Eu volto a dizer nós constatamos pelo 
menos um Inquérito Sanitário que o final é inconclusivo, e nesse mesmo 

érito o Procurador que emitiu o parecer ele conclui pela sua interpretação. 
O militar da ativa ou da reserva remunerada, 

constantes do artigo 
respondentes ao grau hierárquico superior. ”O 

Doutor Weber esclareceu ainda, que é notório que o § 1º artigo 42 da 
determina que cabe à lei estadual específica dispor, em 

especial, sobre os direitos e remuneração do militar. Exatamente por isso, ou 
seja, pela hierarquia das normas, que não se pode simplesmente ignorar a 
aplicação do artigo 70 da Constituição Estadual quando ao estabelecer que “Os 
proventos da inatividade dos servidores militares não serão inferiores aos 

ebidos nos mesmos postos e graduações da ativa, observado 
o tempo de serviço” se aplicou, sem qualquer ressalva, o disposto no § 3º do 
artigo 23 da Lei Estadual nº 1.813/20143, a fim de que proventos integrais 

e 25 (vinte e cinco) anos de 
serviço militar. Sendo assim, em retomada ao inciso II c/c § 3º do artigo 23 da 
Lei regente do RPPM, asseguram a percepção de proventos integrais, contudo, 
a parte final do § 3º apresenta a necessidade de observância os artigos 24 e 25 

se que os segurados devem receber proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, considerando fazerem jus ao benefício 
correspondente ao grau hierárquico superior, contudo, de forma proporcional. 

os segurados possuem menos de 25 anos de serviço fazem 
jus ao recebimento de proventos calculados com base no grau hierárquico 
superior, entretanto, de forma proporcional, em observância ao que dispõe o 

retificação dos decretos, 
necessária a correção do ato concessório dos 

interessados. Quanto ao envio de cópia para o Tribunal de Contas do Estado do 
se que esse é o tramite determinado no inciso III, §5º do artigo 

da Lei Estadual nº 1.813/2014, que prevê que após a inclusão do valor do 
benefício na folha de pagamento de inativos desta Amapá Previdência, deve ser 
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encaminhada toda a documentação necessária ao Tribunal de Contas do 
Estado, para efeito de registro naqu
encaminhamento do processo ao Conselho Estadual de Previdência se 
esclarece que o ato (Decreto de transferência para inatividade do interessado 
João Batista Pinheiro Gonçalves) foi impugnado e segundo dispõe no artigo
“A concessão, fixação, manutenção, revisão, pagamento e outros assuntos dos 
benefícios previdenciários obedecerão às normas previstas nesta Lei, na 
Constituição Federal, na Constituição Estadual e no Estatuto dos Militares do 
Estado do Amapá. § 5º O a
remunerada, de reforma do militar e as demais pensões são da atribuição da 
Corporação Militar e do Chefe do Poder
caso se verifique indício de impropriedade no ato 
RPPM procederá a sua
30dias contados da ciência do referido ato, prorrogáveis
por igual período, permanecendo o militar
do Poder Executivo ou
autoridade concedente não adotar as
impugnação de que trata o inciso II deste parágrafo, o processo respectivo será
remetido ao CEP, para deliberação
autoridade concedente não adote as medidas saneadoras suscitadas na 
impugnação (no caso em tela a retificação do Decreto de transferência para 
inatividade do interessado João Batista Pinheiro Gonçalves), é que os autos são 
encaminhados ao Conselho Estadual de Previdência para apreciação. Registre
se ainda, que a PROJUR/AMPREV ampara seu entendimento no princípio da 
estrita legalidade, descrito no caput do artigo 37 da Constituição Federal e em 
respeito ao fundo previdenciário. Por fim,
Procuradoria Jurídica se fundamentam na Lei Estadual nº 0915/2005 §1º do 
artigo101, que atribuem a PROJUR as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico ao Diretor
manifestação jurídica é uma peça opinativa, não vinculada, apenas uma fase de 
instrução, e requer decisão motivada e fundamentada da autoridade 
competente, isto é, a PROJUR/AMPREV não tem competência para decidir, 
apenas para opinar, e o advogado público exerce função consu
de opinativos e na prestação de assessoria ao Poder Público, tendo a 
incumbência de expressar opinião técnica sobre assuntos submetidos à sua 
apreciação. São essas informações Senhores Conselheiros, salvo melhor juízo, 
que se submete a con
Procurador da AMPREV, Doutor Weber Fernandes, falou 
posição da AMPREV,
esperar manifestação por via judicial, muitas vezes 
resolver, mas às vezes é necessário, ou fazer o que a AMPREV fez, achou uma 
forma de pagar o justo, e se tiver direito, depois de entendimento futuro, não terá 
problema nenhum de bancar esse retroativo. 
forma errada, que se está descumprindo, que foi uma determinação, e eu 
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encaminhada toda a documentação necessária ao Tribunal de Contas do 
Estado, para efeito de registro naquela Egrégia Corte. No que tange ao não 
encaminhamento do processo ao Conselho Estadual de Previdência se 
esclarece que o ato (Decreto de transferência para inatividade do interessado 
João Batista Pinheiro Gonçalves) foi impugnado e segundo dispõe no artigo
“A concessão, fixação, manutenção, revisão, pagamento e outros assuntos dos 
benefícios previdenciários obedecerão às normas previstas nesta Lei, na 
Constituição Federal, na Constituição Estadual e no Estatuto dos Militares do 
Estado do Amapá. § 5º O ato de concessão de transferência para a reserva 
remunerada, de reforma do militar e as demais pensões são da atribuição da 
Corporação Militar e do Chefe do Poder Executivo, observado o seguinte: II 
caso se verifique indício de impropriedade no ato de conce
RPPM procederá a sua impugnação junto à autoridade concedente, no prazo de 
30dias contados da ciência do referido ato, prorrogáveis fundamentadamente 
por igual período, permanecendo o militar ou beneficiário na folha de pagamento 

ecutivo ou Corporação Militar de origem; IV - 
autoridade concedente não adotar as medidas saneadoras suscitadas na 

trata o inciso II deste parágrafo, o processo respectivo será
metido ao CEP, para deliberação. Como se vê, após o retorno, caso a 

autoridade concedente não adote as medidas saneadoras suscitadas na 
impugnação (no caso em tela a retificação do Decreto de transferência para 
inatividade do interessado João Batista Pinheiro Gonçalves), é que os autos são 

s ao Conselho Estadual de Previdência para apreciação. Registre
se ainda, que a PROJUR/AMPREV ampara seu entendimento no princípio da 
estrita legalidade, descrito no caput do artigo 37 da Constituição Federal e em 
respeito ao fundo previdenciário. Por fim, frise-se que as manifestações desta 
Procuradoria Jurídica se fundamentam na Lei Estadual nº 0915/2005 §1º do 
artigo101, que atribuem a PROJUR as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico ao Diretor-Presidente da AMPREV. Logo a 

ica é uma peça opinativa, não vinculada, apenas uma fase de 
instrução, e requer decisão motivada e fundamentada da autoridade 
competente, isto é, a PROJUR/AMPREV não tem competência para decidir, 
apenas para opinar, e o advogado público exerce função consu
de opinativos e na prestação de assessoria ao Poder Público, tendo a 
incumbência de expressar opinião técnica sobre assuntos submetidos à sua 
apreciação. São essas informações Senhores Conselheiros, salvo melhor juízo, 
que se submete a consideração superior. O Presidente Rubens após a fala do 
Procurador da AMPREV, Doutor Weber Fernandes, falou “que ficou bem claro a 

, e que se vive nessas decisões, pois poderia se negar e 
manifestação por via judicial, muitas vezes é uma forma radical de se 

vezes é necessário, ou fazer o que a AMPREV fez, achou uma 
forma de pagar o justo, e se tiver direito, depois de entendimento futuro, não terá 
problema nenhum de bancar esse retroativo. Às vezes a interpretação ve
forma errada, que se está descumprindo, que foi uma determinação, e eu 
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encaminhada toda a documentação necessária ao Tribunal de Contas do 
ela Egrégia Corte. No que tange ao não 

encaminhamento do processo ao Conselho Estadual de Previdência se 
esclarece que o ato (Decreto de transferência para inatividade do interessado 
João Batista Pinheiro Gonçalves) foi impugnado e segundo dispõe no artigo 52  
“A concessão, fixação, manutenção, revisão, pagamento e outros assuntos dos 
benefícios previdenciários obedecerão às normas previstas nesta Lei, na 
Constituição Federal, na Constituição Estadual e no Estatuto dos Militares do 

to de concessão de transferência para a reserva 
remunerada, de reforma do militar e as demais pensões são da atribuição da 

Executivo, observado o seguinte: II - 
concessão, o Gestor do 

impugnação junto à autoridade concedente, no prazo de 
fundamentadamente 

ou beneficiário na folha de pagamento 
 na hipótese de a 

medidas saneadoras suscitadas na 
trata o inciso II deste parágrafo, o processo respectivo será 

pós o retorno, caso a 
autoridade concedente não adote as medidas saneadoras suscitadas na 
impugnação (no caso em tela a retificação do Decreto de transferência para 
inatividade do interessado João Batista Pinheiro Gonçalves), é que os autos são 

s ao Conselho Estadual de Previdência para apreciação. Registre-
se ainda, que a PROJUR/AMPREV ampara seu entendimento no princípio da 
estrita legalidade, descrito no caput do artigo 37 da Constituição Federal e em 

se que as manifestações desta 
Procuradoria Jurídica se fundamentam na Lei Estadual nº 0915/2005 §1º do 
artigo101, que atribuem a PROJUR as atividades de consultoria e 

Presidente da AMPREV. Logo a 
ica é uma peça opinativa, não vinculada, apenas uma fase de 

instrução, e requer decisão motivada e fundamentada da autoridade 
competente, isto é, a PROJUR/AMPREV não tem competência para decidir, 
apenas para opinar, e o advogado público exerce função consultiva na emissão 
de opinativos e na prestação de assessoria ao Poder Público, tendo a 
incumbência de expressar opinião técnica sobre assuntos submetidos à sua 
apreciação. São essas informações Senhores Conselheiros, salvo melhor juízo, 

O Presidente Rubens após a fala do 
que ficou bem claro a 

e que se vive nessas decisões, pois poderia se negar e 
é uma forma radical de se 

vezes é necessário, ou fazer o que a AMPREV fez, achou uma 
forma de pagar o justo, e se tiver direito, depois de entendimento futuro, não terá 

vezes a interpretação vem de 
forma errada, que se está descumprindo, que foi uma determinação, e eu 
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gostaria que os Conselheiros tivessem essa consciência”
Presidente abriu a palavra principalmente para os Conselheiros representantes 
dos militares, e solicitou a c
Micherlon Mendonça para que possam contribuir 
melhor os posicionamentos de ambos os lados.
Mendonça, falou “que respeita a hierarquia e o posicionamento da Le
recente houveram deliberações inclusive de vários processos 
nos quais foram quebrado
há o entendimento 100% dos Procuradores dentro da PGE, há um 
posicionamento diferenciado de al
integralidade do militar, ou seja, a lei 
a lei é transparente quando se fala em integralidade do militar, nós debatemos 
inclusive nesse Conselho sobre a integralidade, foi levado
militares ganharam. O Procurador é bem enfático quando ele coloca que a 
integralidade ela é dada
Inquérito Sanitário de Orige
bem claro que no ingresso na Policia Militar todo e qualquer policial quando 
entra, ele faz um check up em sua vida, apresenta toda documentação 
principalmente da parte da saúde, e todos os casos que ch
foi visto que as moléstias CID foram geradas em virtudes do serviço, o militar 
desenvolveu quando ele estava em sua atividade. Imagine a expectativa de vida 
de um militar, o militar praticamente trabalha 24 horas, passa por várias 
situações em pé, até ocasionar e que estar ocasionando fora a CID do coração, 
tem várias outras CID: alienação mental, depressão etc., que causa e efeito ao 
serviço, não se estar questionando a hierarquia da lei, por que se hoje fosse 
aplicar a hierarquia da le
9,50% da alíquota previdenciária, mas enquanto não for mudado, quero deixar 
claro que essa mudança já foi feita na lei federal, agora com a emenda 
constitucional do Excelentíssimo Governador do Estado qu
dois anos e estar vencendo final do ano, e os militares tem comissões que estão 
trabalhando nessa seara, o que se quer é alinhar, porque 
processos que está chegando
de aplicar aquilo que é lei, é o nosso dever, é nossa obrigação, como representa 
de entidade, como representante do Conselho, não se estar aqui para inventar, 
para mudar, só queremos que seja aplicado o que estar na legislação, nós 
tivemos e retorno a ratifi
da integralidade. E o que ocorre hoje
proporia PGE com alguns procuradores, e essa consulta do TCE
um fato isolado que nunca tinha ocorrido, uma 
mesmo porque todos os casos envolvendo militar sobre a situação da reforma foi 
voto vencido dentro do Tribunal
vista e apoiaram então nós temos casos sacramentados
pesquisa junto ao TCE
Tribunal para verificar, porque essa parte administrativa está na lei, e a Lei nº 
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gostaria que os Conselheiros tivessem essa consciência”

abriu a palavra principalmente para os Conselheiros representantes 
solicitou a contribuição dos Conselheiros Helielson Machado e 

Micherlon Mendonça para que possam contribuir e o Conselho possa entender 
melhor os posicionamentos de ambos os lados. Conselheiro Micherlon 
Mendonça, falou “que respeita a hierarquia e o posicionamento da Le
recente houveram deliberações inclusive de vários processos 

quebrados os Pareceres da Procuradoria da AMPREV
o entendimento 100% dos Procuradores dentro da PGE, há um 

posicionamento diferenciado de alguns Procuradores com relação a 
integralidade do militar, ou seja, a lei é bem clara, a lei não precisa ser discutida, 
a lei é transparente quando se fala em integralidade do militar, nós debatemos 
inclusive nesse Conselho sobre a integralidade, foi levado 
militares ganharam. O Procurador é bem enfático quando ele coloca que a 

dada através de comprovação, se por Atestado de 
de Origem, agora causa e efeito com serviço, eu queria deixar 

bem claro que no ingresso na Policia Militar todo e qualquer policial quando 
entra, ele faz um check up em sua vida, apresenta toda documentação 
principalmente da parte da saúde, e todos os casos que chegaram até a gente, 
foi visto que as moléstias CID foram geradas em virtudes do serviço, o militar 
desenvolveu quando ele estava em sua atividade. Imagine a expectativa de vida 
de um militar, o militar praticamente trabalha 24 horas, passa por várias 

em pé, até ocasionar e que estar ocasionando fora a CID do coração, 
tem várias outras CID: alienação mental, depressão etc., que causa e efeito ao 
serviço, não se estar questionando a hierarquia da lei, por que se hoje fosse 
aplicar a hierarquia da lei a categoria dos militares estavam contribuindo com 
9,50% da alíquota previdenciária, mas enquanto não for mudado, quero deixar 
claro que essa mudança já foi feita na lei federal, agora com a emenda 
constitucional do Excelentíssimo Governador do Estado que deu o interregno de 
dois anos e estar vencendo final do ano, e os militares tem comissões que estão 

nessa seara, o que se quer é alinhar, porque à 
que está chegando a gente, e eu sei da legalidade e a preocupação 

aplicar aquilo que é lei, é o nosso dever, é nossa obrigação, como representa 
de entidade, como representante do Conselho, não se estar aqui para inventar, 
para mudar, só queremos que seja aplicado o que estar na legislação, nós 
tivemos e retorno a ratificar, foi unânime dentro do nosso Tribunal o deferimento 

E o que ocorre hoje, é que essa falta de interpretação da 
proporia PGE com alguns procuradores, e essa consulta do TCE
um fato isolado que nunca tinha ocorrido, uma pesquisa direto da integralidade, 
mesmo porque todos os casos envolvendo militar sobre a situação da reforma foi 
voto vencido dentro do Tribunal, todos os Desembargadores apoiaram, pediram 

então nós temos casos sacramentados. Agora com re
pesquisa junto ao TCE, eu desconhecia particularmente o porquê de envolver o 
Tribunal para verificar, porque essa parte administrativa está na lei, e a Lei nº 
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gostaria que os Conselheiros tivessem essa consciência”. Ato contínuo, o 
abriu a palavra principalmente para os Conselheiros representantes 

ontribuição dos Conselheiros Helielson Machado e 
e o Conselho possa entender 

Conselheiro Micherlon 
Mendonça, falou “que respeita a hierarquia e o posicionamento da Lei, e que 
recente houveram deliberações inclusive de vários processos pela via judicial, 

da Procuradoria da AMPREV.Pois não 
o entendimento 100% dos Procuradores dentro da PGE, há um 

guns Procuradores com relação a 
bem clara, a lei não precisa ser discutida, 

a lei é transparente quando se fala em integralidade do militar, nós debatemos 
 para justiça e os 

militares ganharam. O Procurador é bem enfático quando ele coloca que a 
testado de Origem ou 

m, agora causa e efeito com serviço, eu queria deixar 
bem claro que no ingresso na Policia Militar todo e qualquer policial quando 
entra, ele faz um check up em sua vida, apresenta toda documentação 

egaram até a gente, 
foi visto que as moléstias CID foram geradas em virtudes do serviço, o militar 
desenvolveu quando ele estava em sua atividade. Imagine a expectativa de vida 
de um militar, o militar praticamente trabalha 24 horas, passa por várias 

em pé, até ocasionar e que estar ocasionando fora a CID do coração, 
tem várias outras CID: alienação mental, depressão etc., que causa e efeito ao 
serviço, não se estar questionando a hierarquia da lei, por que se hoje fosse 

i a categoria dos militares estavam contribuindo com 
9,50% da alíquota previdenciária, mas enquanto não for mudado, quero deixar 
claro que essa mudança já foi feita na lei federal, agora com a emenda 

e deu o interregno de 
dois anos e estar vencendo final do ano, e os militares tem comissões que estão 

 uma enxurrada de 
a gente, e eu sei da legalidade e a preocupação 

aplicar aquilo que é lei, é o nosso dever, é nossa obrigação, como representa 
de entidade, como representante do Conselho, não se estar aqui para inventar, 
para mudar, só queremos que seja aplicado o que estar na legislação, nós 

dentro do nosso Tribunal o deferimento 
é que essa falta de interpretação da 

proporia PGE com alguns procuradores, e essa consulta do TCE da nossa lei, foi 
pesquisa direto da integralidade, 

mesmo porque todos os casos envolvendo militar sobre a situação da reforma foi 
, todos os Desembargadores apoiaram, pediram 

Agora com relação à 
, eu desconhecia particularmente o porquê de envolver o 

Tribunal para verificar, porque essa parte administrativa está na lei, e a Lei nº 
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1.813, não foi revogada, aplicabilidade do artigo 70 da Constituição, ela deixa de 
existir porque, não desrespeitando a hierarquia da lei, mas dizendo que os 
militares têm a lei previdenciária para se basear, que é a Lei nº 1.813/2014 e o 
próprio Estatuto do Militar Lei nº084/2014, e não foram revogados, e estão 
vigentes, e o que foi feito rec
militares e deu um novo enquadramento, ai veio o pedido do Excelentíssimo 
Senhor Governador Waldez, justamente com a ementa constitucional dando 
esse interregno de dois anos para adequar. Eu só queria dizer que 
sanado no Tribunal, nós vamos pagar como servidor e como representante da 
instituição o valor dobrado, que eu tenho certeza que quando chegar no tribunal 
eles vão bater o martelo favorável ao militar, são vários processos que estão 
nessa eminência, mas eu entendo o Procurador que busca aplicar aquilo que é 
lei, mas eu quero dizer que as duas leis dos militares não foram revogadas, e o 
enquadramento já tem uma Comissão trabalhando, que vai apresentar até o final 
do ano, essas modificações adequadas 
previdenciária dos militares, que estar fora, e que se fosse para respeitar a 
hierarquia da lei, torno ratificar hoje os militares estariam pagando 9,50% de 
alíquota que é concernente aos militares. 
Conselheiro Helielson Machado esclareceu que “tratando da denúncia que não 
foi mero fuxico ou reclamação, foi uma denúncia que foi feit
arrependo de ter feito.J
após essa denúncia q
Procurador Weber, mas eu discordo, o artigo 70 da Constituição não foi 
esquecido na Lei nº 1.813/2014, o artigo 70 tem sua aplicabilidade na Lei nº 
1.813, há reforma proporcional sim, mas não ness
da hierarquia das norma
princípio a lei especial ela é apreciada antes da lei geral
militar estar enquadrado naquele rol de doenças que dizem: são doenças 
incapacitantes permanentes e quanto 
Sanitário, eu tenho uma cópia do processo completo, o Inquérito Sanitário ele 
prevê, de fato ele não é conclusivo, mas lá na homologação ele diz: o militar ao 
ingressar na corporaçã
período, esse militar se não estou enganado 
desenvolveu doença no coração, e lá vem dizendo que ele tem direito inclusive: 
o não pagamento do imposto de renda
está no rol do imposto de renda, e ao pagamento integral dos proventos.
Procuradoria Geral (PGE) entendeu essa situação, foi exarado um decreto 
mandamento governamental, dizendo que o pagamento era integral com base 
no grau hierárquico superior. Chegou na AMPREV e a AMPREV discordou de 
tudo, e como o senhor bem disse Procurador, eu nem digo o senhor, porque a 
função da Procuradoria é opinar, a Procuradoria opinou, mas o senhor 
Presidente, homologou e aceitou a opinião, 
consideração o decreto que foi feito, vamos levar em consideração a opinião do 
Procuradoria. Esse caso é uma situação que já deveria ter vindo ao CEP, não 
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1.813, não foi revogada, aplicabilidade do artigo 70 da Constituição, ela deixa de 

r porque, não desrespeitando a hierarquia da lei, mas dizendo que os 
militares têm a lei previdenciária para se basear, que é a Lei nº 1.813/2014 e o 
próprio Estatuto do Militar Lei nº084/2014, e não foram revogados, e estão 
vigentes, e o que foi feito recente, foi a mudando na PEC 103, que tirou os 
militares e deu um novo enquadramento, ai veio o pedido do Excelentíssimo 
Senhor Governador Waldez, justamente com a ementa constitucional dando 
esse interregno de dois anos para adequar. Eu só queria dizer que 
sanado no Tribunal, nós vamos pagar como servidor e como representante da 
instituição o valor dobrado, que eu tenho certeza que quando chegar no tribunal 
eles vão bater o martelo favorável ao militar, são vários processos que estão 

, mas eu entendo o Procurador que busca aplicar aquilo que é 
lei, mas eu quero dizer que as duas leis dos militares não foram revogadas, e o 
enquadramento já tem uma Comissão trabalhando, que vai apresentar até o final 
do ano, essas modificações adequadas a PEC nº 103, que foi a mudança 
previdenciária dos militares, que estar fora, e que se fosse para respeitar a 
hierarquia da lei, torno ratificar hoje os militares estariam pagando 9,50% de 
alíquota que é concernente aos militares. Essa é minha 
Conselheiro Helielson Machado esclareceu que “tratando da denúncia que não 

reclamação, foi uma denúncia que foi feita
arrependo de ter feito.Já tinha tratado aqui no Conselho dessa situação, e só 
após essa denúncia que veio ao Conselho, eu aprecio muito o entendimento do 
Procurador Weber, mas eu discordo, o artigo 70 da Constituição não foi 
esquecido na Lei nº 1.813/2014, o artigo 70 tem sua aplicabilidade na Lei nº 
1.813, há reforma proporcional sim, mas não nesse caso que foi aplicado, além 

normas, nós temos o princípio da especificidade, e nesse 
princípio a lei especial ela é apreciada antes da lei geral, nesse caso concreto o 
militar estar enquadrado naquele rol de doenças que dizem: são doenças 
ncapacitantes permanentes e quanto a relação de causa e efeito o Inquérito 
Sanitário, eu tenho uma cópia do processo completo, o Inquérito Sanitário ele 
prevê, de fato ele não é conclusivo, mas lá na homologação ele diz: o militar ao 
ingressar na corporação estava com a saúde perfeita, estava sadio, 
período, esse militar se não estou enganado já tem mais de 20 anos de serviço, 
desenvolveu doença no coração, e lá vem dizendo que ele tem direito inclusive: 
o não pagamento do imposto de renda, por conta dessa doença
está no rol do imposto de renda, e ao pagamento integral dos proventos.
Procuradoria Geral (PGE) entendeu essa situação, foi exarado um decreto 
mandamento governamental, dizendo que o pagamento era integral com base 

grau hierárquico superior. Chegou na AMPREV e a AMPREV discordou de 
tudo, e como o senhor bem disse Procurador, eu nem digo o senhor, porque a 
função da Procuradoria é opinar, a Procuradoria opinou, mas o senhor 
Presidente, homologou e aceitou a opinião, e disse: nós não vamos levar em 
consideração o decreto que foi feito, vamos levar em consideração a opinião do 
Procuradoria. Esse caso é uma situação que já deveria ter vindo ao CEP, não 
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1.813, não foi revogada, aplicabilidade do artigo 70 da Constituição, ela deixa de 
r porque, não desrespeitando a hierarquia da lei, mas dizendo que os 

militares têm a lei previdenciária para se basear, que é a Lei nº 1.813/2014 e o 
próprio Estatuto do Militar Lei nº084/2014, e não foram revogados, e estão 

ente, foi a mudando na PEC 103, que tirou os 
militares e deu um novo enquadramento, ai veio o pedido do Excelentíssimo 
Senhor Governador Waldez, justamente com a ementa constitucional dando 
esse interregno de dois anos para adequar. Eu só queria dizer que isso foi 
sanado no Tribunal, nós vamos pagar como servidor e como representante da 
instituição o valor dobrado, que eu tenho certeza que quando chegar no tribunal 
eles vão bater o martelo favorável ao militar, são vários processos que estão 

, mas eu entendo o Procurador que busca aplicar aquilo que é 
lei, mas eu quero dizer que as duas leis dos militares não foram revogadas, e o 
enquadramento já tem uma Comissão trabalhando, que vai apresentar até o final 

a PEC nº 103, que foi a mudança 
previdenciária dos militares, que estar fora, e que se fosse para respeitar a 
hierarquia da lei, torno ratificar hoje os militares estariam pagando 9,50% de 

Essa é minha contribuição. ” 
Conselheiro Helielson Machado esclareceu que “tratando da denúncia que não 

a, eu fiz e não me 
á tinha tratado aqui no Conselho dessa situação, e só 

ue veio ao Conselho, eu aprecio muito o entendimento do 
Procurador Weber, mas eu discordo, o artigo 70 da Constituição não foi 
esquecido na Lei nº 1.813/2014, o artigo 70 tem sua aplicabilidade na Lei nº 

so que foi aplicado, além 
, nós temos o princípio da especificidade, e nesse 

, nesse caso concreto o 
militar estar enquadrado naquele rol de doenças que dizem: são doenças 

relação de causa e efeito o Inquérito 
Sanitário, eu tenho uma cópia do processo completo, o Inquérito Sanitário ele 
prevê, de fato ele não é conclusivo, mas lá na homologação ele diz: o militar ao 

o estava com a saúde perfeita, estava sadio, e durante o 
já tem mais de 20 anos de serviço, 

desenvolveu doença no coração, e lá vem dizendo que ele tem direito inclusive: 
por conta dessa doença, que também 

está no rol do imposto de renda, e ao pagamento integral dos proventos. A 
Procuradoria Geral (PGE) entendeu essa situação, foi exarado um decreto 
mandamento governamental, dizendo que o pagamento era integral com base 

grau hierárquico superior. Chegou na AMPREV e a AMPREV discordou de 
tudo, e como o senhor bem disse Procurador, eu nem digo o senhor, porque a 
função da Procuradoria é opinar, a Procuradoria opinou, mas o senhor 

e disse: nós não vamos levar em 
consideração o decreto que foi feito, vamos levar em consideração a opinião do 
Procuradoria. Esse caso é uma situação que já deveria ter vindo ao CEP, não 
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precisaria ser feito a denúncia a PGE, nem sei se vai ser levado em 
consideração, porque já conversei várias vezes com o Procurador Narson 
Galeno, quando eu era Presidente da Associação dos Militares, e ele disse que 
a PGE não é um órgão de reclamação da população e dos interessados, é um 
órgão governamental, e se for uma o
procuração em tomar consulta eles tem a obrigação de responder, para nós não
mais mesmo assim ele já levou em consideração
vou dizer, foi encaminhada diretamente ao Procurador Geral, se
providencias ou não, eu não sei, mas foi feito. Eu só consigo compreender que a 
Amapá Previdência está descumprindo a norma, tanto o decreto, quanto a Lei nº 
1.813/2014, quanto ao Regimento da Amapá Previdência por não ter trazido 
antes esse assunto ao CEP, nós tivemos reuniões que foram adiadas porque 
não tinha pauta, a pauta era muito curta, e isso já foi tratado 
Quando eu tomei conhecimento, eu falei na reunião, e eu tive que fazer toda 
essa reviravolta, e pior, em vez 
Previdência foi mandado ao TCE para consulta, apesar da manifestação inscrita 
da Procuradoria que foi encaminhada para nós antes da reunião, dizer que foi 
com base na lei que era para fazer a inscrição, eu já estav
debater isso, mas o nobre Procurador desfez o que estava inscrito e falou que 
tinha feito uma consulta, porque o processo não foi encaminhado para inscrição 
no Tribunal de Contas, porque ainda não 
não respondeu a consulta e processo ainda estar lá, e não passou pelo CEP, 
essa que é a revolta 
que poderia ter passado no CEP, e o CEP poderia ter homologado essa decisão 
de ir para consulta, mas ao arre
Presidente vamos aguardar, já que foi tomado esse entendimento, agora nos 
resta aguardar o TCE se 
Conselheiros Helielson 
gabinete da presidência 
mesmo porque foi deliberado pelo CEP que o grau hierárquico superior, 
pago pela AMPREV,
Amapá.Então não é só a questão de paga
determinou que esse grau hierárquico superior dever ser ressarcido pelo Estado 
e a AMPREV envia essas cobranças. Por fim, o Presidente falou que está de 
portas abertas e que será dado o devido encaminhamento, pois são vários 
problemas, esse infelizmente precisou que o Conselheiro Helielson se 
manifestasse, e o Presidente entende que no momento que o Conselheiro 
Helielson se manifestou achou que era oportuno se manifestar dessa forma, sem 
nenhum ressentimento, o assunto será trata
apresentação foi no intuito de mostra
AMPREV, que infelizmente as vezes vai contra a vontade de outros, mas o 
Presidente está aberto a conversas e buscar resolver da melhor forma.
- APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS REPASSES E DÍVIDA 
PREVIDENCIÁRIA DOS ENTES PATRONAIS 
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precisaria ser feito a denúncia a PGE, nem sei se vai ser levado em 

porque já conversei várias vezes com o Procurador Narson 
Galeno, quando eu era Presidente da Associação dos Militares, e ele disse que 
a PGE não é um órgão de reclamação da população e dos interessados, é um 
órgão governamental, e se for uma outra instituição governamental que faça a 
procuração em tomar consulta eles tem a obrigação de responder, para nós não
mais mesmo assim ele já levou em consideração.  E essa denúncia novamente 
vou dizer, foi encaminhada diretamente ao Procurador Geral, se
providencias ou não, eu não sei, mas foi feito. Eu só consigo compreender que a 
Amapá Previdência está descumprindo a norma, tanto o decreto, quanto a Lei nº 
1.813/2014, quanto ao Regimento da Amapá Previdência por não ter trazido 

e assunto ao CEP, nós tivemos reuniões que foram adiadas porque 
a pauta era muito curta, e isso já foi tratado 

Quando eu tomei conhecimento, eu falei na reunião, e eu tive que fazer toda 
essa reviravolta, e pior, em vez de ser tratado no âmbito interno da Amapá 
Previdência foi mandado ao TCE para consulta, apesar da manifestação inscrita 
da Procuradoria que foi encaminhada para nós antes da reunião, dizer que foi 
com base na lei que era para fazer a inscrição, eu já estav
debater isso, mas o nobre Procurador desfez o que estava inscrito e falou que 
tinha feito uma consulta, porque o processo não foi encaminhado para inscrição 
no Tribunal de Contas, porque ainda não encerrou o Tribunal de Contas ainda 

espondeu a consulta e processo ainda estar lá, e não passou pelo CEP, 
a revolta desse Conselheiro, saiu do âmbito da Amapá Previdência 

que poderia ter passado no CEP, e o CEP poderia ter homologado essa decisão 
de ir para consulta, mas ao arrepio do CEP foi mandado ao TCE. Então 
Presidente vamos aguardar, já que foi tomado esse entendimento, agora nos 
resta aguardar o TCE se manifestar”. O Presidente Rubens, convidou os 
Conselheiros Helielson Machado e Micherlon Mendonça para conversarem no 

binete da presidência e buscarem uma solução, a fim de tratar o assunto
mesmo porque foi deliberado pelo CEP que o grau hierárquico superior, 

AMPREV, mas com ressarcimento realizado pelo Estado do 
Então não é só a questão de pagar o grau hierárquico, o CEP 

determinou que esse grau hierárquico superior dever ser ressarcido pelo Estado 
e a AMPREV envia essas cobranças. Por fim, o Presidente falou que está de 
portas abertas e que será dado o devido encaminhamento, pois são vários 

blemas, esse infelizmente precisou que o Conselheiro Helielson se 
manifestasse, e o Presidente entende que no momento que o Conselheiro 
Helielson se manifestou achou que era oportuno se manifestar dessa forma, sem 
nenhum ressentimento, o assunto será tratado da melhor maneira possível. A 
apresentação foi no intuito de mostrar o entendimento técnico por parte da 

, que infelizmente as vezes vai contra a vontade de outros, mas o 
Presidente está aberto a conversas e buscar resolver da melhor forma.

APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS REPASSES E DÍVIDA 
PREVIDENCIÁRIA DOS ENTES PATRONAIS - DIRETOR FINANCEIRO E 

Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

  

Página 7 de 15 

precisaria ser feito a denúncia a PGE, nem sei se vai ser levado em 
porque já conversei várias vezes com o Procurador Narson 

Galeno, quando eu era Presidente da Associação dos Militares, e ele disse que 
a PGE não é um órgão de reclamação da população e dos interessados, é um 

utra instituição governamental que faça a 
procuração em tomar consulta eles tem a obrigação de responder, para nós não, 

E essa denúncia novamente 
vou dizer, foi encaminhada diretamente ao Procurador Geral, se vai ser tomada 
providencias ou não, eu não sei, mas foi feito. Eu só consigo compreender que a 
Amapá Previdência está descumprindo a norma, tanto o decreto, quanto a Lei nº 
1.813/2014, quanto ao Regimento da Amapá Previdência por não ter trazido 

e assunto ao CEP, nós tivemos reuniões que foram adiadas porque 
a pauta era muito curta, e isso já foi tratado desde dezembro. 

Quando eu tomei conhecimento, eu falei na reunião, e eu tive que fazer toda 
de ser tratado no âmbito interno da Amapá 

Previdência foi mandado ao TCE para consulta, apesar da manifestação inscrita 
da Procuradoria que foi encaminhada para nós antes da reunião, dizer que foi 
com base na lei que era para fazer a inscrição, eu já estava preparado para 
debater isso, mas o nobre Procurador desfez o que estava inscrito e falou que 
tinha feito uma consulta, porque o processo não foi encaminhado para inscrição 

o Tribunal de Contas ainda 
espondeu a consulta e processo ainda estar lá, e não passou pelo CEP, é 

desse Conselheiro, saiu do âmbito da Amapá Previdência 
que poderia ter passado no CEP, e o CEP poderia ter homologado essa decisão 

pio do CEP foi mandado ao TCE. Então 
Presidente vamos aguardar, já que foi tomado esse entendimento, agora nos 

O Presidente Rubens, convidou os 
e Micherlon Mendonça para conversarem no 

buscarem uma solução, a fim de tratar o assunto, até 
mesmo porque foi deliberado pelo CEP que o grau hierárquico superior, seria 

mas com ressarcimento realizado pelo Estado do 
r o grau hierárquico, o CEP 

determinou que esse grau hierárquico superior dever ser ressarcido pelo Estado 
e a AMPREV envia essas cobranças. Por fim, o Presidente falou que está de 
portas abertas e que será dado o devido encaminhamento, pois são vários 

blemas, esse infelizmente precisou que o Conselheiro Helielson se 
manifestasse, e o Presidente entende que no momento que o Conselheiro 
Helielson se manifestou achou que era oportuno se manifestar dessa forma, sem 

do da melhor maneira possível. A 
o entendimento técnico por parte da 

, que infelizmente as vezes vai contra a vontade de outros, mas o 
Presidente está aberto a conversas e buscar resolver da melhor forma. ITEM - 7 

APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS REPASSES E DÍVIDA 
DIRETOR FINANCEIRO E 
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ATUARIAL, DIEGO DA SILVA CAMPOS:
passou a palavra ao Diretor Financeiro e Atuarial, Diego da Silva Campos, o
cumprimentou a todos os presentes, e após apresentou em forma de planilha o 
comparativo da receita e arrecadação total por Poder de janeiro a 
dezembro/2020, sendo: 
Arrecadação R$ 6.131.750,69
Arrecadação R$ 37.344.313,57
Arrecadação R$ 6.098.993,76
Arrecadação R$ 14.517.365,73
da Arrecadação R$ 64.092.423,45
Poder Executivo: Civil Receita R$ 
2.357.379,74; Militar Receita R$ 
SEED/FUNDEB Receita R$ 
SESA Receita R$ 62.532.869,25
R$ 398.877.269,12 (100%) Total da Arrecadação R$ 
a Arrecadar R$ 307.413.648,78
valores dos parcelamentos, reparcelamentos de contribuições previdenciárias e 
débitos não previdenciários nos Planos Financeiro e Previdenciário, parte 
segurado e patronal, Civil e Militar do Poder Executivo Total: Valor Parcelado R$ 
2.085.132.251,51 Valor
Pagas/Compensadas R$ 246.271.711,80 Parcelas não Repassadas até 
22/02/2021 R$ 150.161.287,02
das Parcelas em Atraso Atualizadas até 
foi apresentado o relatório da dívida do Plano Financeiro 
sendo: Dívida Corrente: Segurado R$ 
257.474.201,82; Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 
Patronal R$ 94.536.180,07
81.103.425,43 Patronal R$ 
414.693.840,69 Patronal R$ 
Financeiro R$ 850.286.636,41
Corrente: Segurado R$ 
Parcelada em Atraso: Segurado R$ 
Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 
56.292.797,45. Total Plano Previdenciário: Segurado R$ 
Patronal R$ 347.320.460,64
714.102.101,93. Totais por situação da dívida: Corrente R$ 
Parcelado R$ 150.161,287,02
1.564.388.738,34. Ressalta
e os valores corrente segurados a partir de abril de 2017 e patronal a partir de 
março de 2018. Após apresentação o Diretor da DIFAT, Di
esclarecimentos aos Conselheiros. O Presidente informou que os valores 
apresentados irão ser mensalmente atualizados e disponibilizados a todos os 
Conselheiros. ITEM - 
AO DEMONSTRATIVO DE INVESTI
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ATUARIAL, DIEGO DA SILVA CAMPOS:O Presidente Rubens Belnimeque 
passou a palavra ao Diretor Financeiro e Atuarial, Diego da Silva Campos, o
cumprimentou a todos os presentes, e após apresentou em forma de planilha o 
comparativo da receita e arrecadação total por Poder de janeiro a 

/2020, sendo: Assembleia Legislativa: Receita R$ 
6.131.750,69; Tribunal de Justiça: Receita R$ 
37.344.313,57; Tribunal de Contas: Receita R$ 
6.098.993,76 e Ministério Público: Receita R$ 
14.517.365,73. Total da Recita R$ 64.092.424,06

64.092.423,45 (100%) Saldo a Arrecadar R$ 
Poder Executivo: Civil Receita R$ 165.235.500,11 

; Militar Receita R$ 84.691.731,67 Arrecadação (zero); 
SEED/FUNDEB Receita R$ 86.417.168,09 Arrecadação R$ 

62.532.869,25 Arrecadação R$ 2.689.072,59. Total da Receita 
(100%) Total da Arrecadação R$ 91.463.620,38

307.413.648,78 (77%). Ato contínuo, apresentou planilha com os 
valores dos parcelamentos, reparcelamentos de contribuições previdenciárias e 
débitos não previdenciários nos Planos Financeiro e Previdenciário, parte 
segurado e patronal, Civil e Militar do Poder Executivo Total: Valor Parcelado R$ 
2.085.132.251,51 Valor da Parcela R$ 12.500.922,08 Parcelas 
Pagas/Compensadas R$ 246.271.711,80 Parcelas não Repassadas até 

150.161.287,02 Valores das Atualizações R$ 56.134.747,49
das Parcelas em Atraso Atualizadas até 26/02/2021 R$ 206.296.034,51
foi apresentado o relatório da dívida do Plano Financeiro 
sendo: Dívida Corrente: Segurado R$ 321.390.931,36

; Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 
94.536.180,07; Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 
Patronal R$ 83.582.413,83. Total Plano Financeiro: Segurado R$ 

Patronal R$ 435.592.795,72. Total Geral Dívida Plano 
850.286.636,41. Plano Previdenciário - Poder Executivo: Dívida 

Corrente: Segurado R$ 295.265.702,54 Patronal R$ 252.584.576,78
Parcelada em Atraso: Segurado R$ 4.982.536,64 Patronal R$ 
Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 66.533.402,11

. Total Plano Previdenciário: Segurado R$ 
347.320.460,64. Total Geral Dívida Plano Previdenciário R$ 
. Totais por situação da dívida: Corrente R$ 
150.161,287,02;Encargos R$ 287.512.038,82

. Ressalta-se que os valores atualizados são de até 
e os valores corrente segurados a partir de abril de 2017 e patronal a partir de 
março de 2018. Após apresentação o Diretor da DIFAT, Diego Campos, prestou 
esclarecimentos aos Conselheiros. O Presidente informou que os valores 
apresentados irão ser mensalmente atualizados e disponibilizados a todos os 
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O Presidente Rubens Belnimeque 
passou a palavra ao Diretor Financeiro e Atuarial, Diego da Silva Campos, o qual 
cumprimentou a todos os presentes, e após apresentou em forma de planilha o 
comparativo da receita e arrecadação total por Poder de janeiro a 

Legislativa: Receita R$ 6.131.750,69 
de Justiça: Receita R$ 37.344.313,57 

; Tribunal de Contas: Receita R$ 6.098.993,99 
e Ministério Público: Receita R$ 14.517.365,73 

64.092.424,06 (100%) Total 
%) Saldo a Arrecadar R$ 0,61 (0%). 

 Arrecadação R$ 
Arrecadação (zero); 

ecadação R$ 86.417.168,05; 
Arrecadação R$ 2.689.072,59. Total da Receita 

91.463.620,38 (23%) Saldo 
nuo, apresentou planilha com os 

valores dos parcelamentos, reparcelamentos de contribuições previdenciárias e 
débitos não previdenciários nos Planos Financeiro e Previdenciário, parte 
segurado e patronal, Civil e Militar do Poder Executivo Total: Valor Parcelado R$ 

da Parcela R$ 12.500.922,08 Parcelas 
Pagas/Compensadas R$ 246.271.711,80 Parcelas não Repassadas até 

56.134.747,49 Total 
206.296.034,51. Por fim, 

foi apresentado o relatório da dívida do Plano Financeiro - Poder Executivo 
321.390.931,36 Patronal R$ 

; Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 12.199.483,90 
ão e juros): Segurado R$ 

. Total Plano Financeiro: Segurado R$ 
. Total Geral Dívida Plano 

Poder Executivo: Dívida 
252.584.576,78; Dívida 

Patronal R$ 38.443.086,41; 
66.533.402,11 Patronal R$ 

. Total Plano Previdenciário: Segurado R$ 366.781.641,29 
. Total Geral Dívida Plano Previdenciário R$ 

. Totais por situação da dívida: Corrente R$ 1.126.715.412,50; 
287.512.038,82; Consolidado R$ 

se que os valores atualizados são de até 26/02/2021 
e os valores corrente segurados a partir de abril de 2017 e patronal a partir de 

ego Campos, prestou 
esclarecimentos aos Conselheiros. O Presidente informou que os valores 
apresentados irão ser mensalmente atualizados e disponibilizados a todos os 

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO CONCERNENTE 
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- COORDENADOR DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS,
OLIVEIRA DOS ANJOS:
ao Coordenador do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência, o senhor 
Carlos de Oliveira, o qual 
esclareceu que “as aplicações dos recursos dos segurados do RPPS e RPPM 
do Estado do Amapá, do Plano Financeiro e Plano Previdenciário, obedecem as 
diretrizes e princípios contidos na Política de Investimen
de Previdência do Estado do Amapá, aprovada pelo Conselho Estadual de 
Previdência - CEP e estabelecida em consonância com os dispositivos da 
legislação específica em vigor, definidas pela Resolução nº 3.922/2010
Portaria MPS nº 519/2011. Os recursos financeiros administrados pela Unidade 
Gestora AMPREV, conforme Política de Investimentos do exercício de 2021, são 
aplicados de forma a buscar retorno equivalente ou superior à meta de 
rentabilidade prevista de IPCA + 5,44% a.a., no 
variantes do mercado financeiro, observando sempre, a adequação do perfil de 
risco dos segmentos de investimentos, respeitando as necessidades de 
mobilidade de investimentos e de liquidez adequadas ao atendimento dos 
compromissos atuariais. A atividade de gestão da aplicação dos recursos é 
definida como própria, ou seja, desempenhada pela própria Unidade Gestora, 
através da gestão ativa do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência 
CIAP, gerindo os recursos dos segurados
investimento do mercado financeiro, fundos de investimentos e contratos de 
gestão de carteira administrada de títulos públicos federais, geridos por 
instituições financeiras que atendem as condições estabelecidas no inciso I
2º e § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, nos segmentos de renda 
fixa, renda variável e investimentos no exterior, buscando performar a meta de 
rentabilidade prevista e/ou proteger a carteira em momentos de extrema 
volatilidade (mercado ne
longo prazo. A gestão dos recursos está atrelada a manutenção do Pró
RPPS, o qual RPPS do Estado do Amapá aderiu ao programa em 21/11/2018, 
obtendo a certificação Nível II em 09/10/2019, o que amp
aplicação dos recursos, conforme está previst
artigo 8º da Resolução CMN nº 3.922/2010. À DICAM compete a análise, o 
assessoramento, o monitoramento e o controle da Carteira de Investimentos dos 
recursos dos segurados do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, bem com a 
elaboração deste Relatório em atendimento à transparência e cumprimento ao 
Inciso I do § 1º do artigo
artigo 3º da Portaria MPS nº 519/2011 e a 
5 do Regulamento do CIAP.
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 a Resolução nº 
3.922/2010-CMN, avaliando e analisando produtos e instituições financeiras, 
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COORDENADOR DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS,

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,
esclareceu que “as aplicações dos recursos dos segurados do RPPS e RPPM 
do Estado do Amapá, do Plano Financeiro e Plano Previdenciário, obedecem as 
diretrizes e princípios contidos na Política de Investimentos do Regime Próprio 
de Previdência do Estado do Amapá, aprovada pelo Conselho Estadual de 

CEP e estabelecida em consonância com os dispositivos da 
legislação específica em vigor, definidas pela Resolução nº 3.922/2010

519/2011. Os recursos financeiros administrados pela Unidade 
Gestora AMPREV, conforme Política de Investimentos do exercício de 2021, são 
aplicados de forma a buscar retorno equivalente ou superior à meta de 
rentabilidade prevista de IPCA + 5,44% a.a., no que for possível e no limite das 
variantes do mercado financeiro, observando sempre, a adequação do perfil de 
risco dos segmentos de investimentos, respeitando as necessidades de 
mobilidade de investimentos e de liquidez adequadas ao atendimento dos 

missos atuariais. A atividade de gestão da aplicação dos recursos é 
definida como própria, ou seja, desempenhada pela própria Unidade Gestora, 
através da gestão ativa do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência 
CIAP, gerindo os recursos dos segurados, com aplicações em produtos de 
investimento do mercado financeiro, fundos de investimentos e contratos de 
gestão de carteira administrada de títulos públicos federais, geridos por 
instituições financeiras que atendem as condições estabelecidas no inciso I
2º e § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, nos segmentos de renda 
fixa, renda variável e investimentos no exterior, buscando performar a meta de 
rentabilidade prevista e/ou proteger a carteira em momentos de extrema 
volatilidade (mercado negativo), com proposta de aplicação de curto, médio e 
longo prazo. A gestão dos recursos está atrelada a manutenção do Pró
RPPS, o qual RPPS do Estado do Amapá aderiu ao programa em 21/11/2018, 
obtendo a certificação Nível II em 09/10/2019, o que ampliou os limites para 
aplicação dos recursos, conforme está previsto no §10 do artigo

8º da Resolução CMN nº 3.922/2010. À DICAM compete a análise, o 
assessoramento, o monitoramento e o controle da Carteira de Investimentos dos 

os dos segurados do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, bem com a 
elaboração deste Relatório em atendimento à transparência e cumprimento ao 

artigo 1º da Resolução CMN n° 3.922/2010, ao Inciso V do 
3º da Portaria MPS nº 519/2011 e a Letra “a” do Item 4 e Letra “e” do Item 

5 do Regulamento do CIAP.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 

onitoramento e controle da DICAM/DIFAT, geriu os recursos previdenciários 
dos segurados em posições financeiras que buscaram atender a Resolução nº 

CMN, avaliando e analisando produtos e instituições financeiras, 

Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 

  

Página 9 de 15 

COORDENADOR DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS,  CARLOS DE 
O Presidente Rubens Belnimeque, passou a palavra 

ao Coordenador do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência, o senhor 
cumprimentou a todos os presentes, e inicialmente 

esclareceu que “as aplicações dos recursos dos segurados do RPPS e RPPM 
do Estado do Amapá, do Plano Financeiro e Plano Previdenciário, obedecem as 

tos do Regime Próprio 
de Previdência do Estado do Amapá, aprovada pelo Conselho Estadual de 

CEP e estabelecida em consonância com os dispositivos da 
legislação específica em vigor, definidas pela Resolução nº 3.922/2010-CMN e 

519/2011. Os recursos financeiros administrados pela Unidade 
Gestora AMPREV, conforme Política de Investimentos do exercício de 2021, são 
aplicados de forma a buscar retorno equivalente ou superior à meta de 

que for possível e no limite das 
variantes do mercado financeiro, observando sempre, a adequação do perfil de 
risco dos segmentos de investimentos, respeitando as necessidades de 
mobilidade de investimentos e de liquidez adequadas ao atendimento dos 

missos atuariais. A atividade de gestão da aplicação dos recursos é 
definida como própria, ou seja, desempenhada pela própria Unidade Gestora, 
através da gestão ativa do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência - 

, com aplicações em produtos de 
investimento do mercado financeiro, fundos de investimentos e contratos de 
gestão de carteira administrada de títulos públicos federais, geridos por 
instituições financeiras que atendem as condições estabelecidas no inciso I do § 
2º e § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, nos segmentos de renda 
fixa, renda variável e investimentos no exterior, buscando performar a meta de 
rentabilidade prevista e/ou proteger a carteira em momentos de extrema 

gativo), com proposta de aplicação de curto, médio e 
longo prazo. A gestão dos recursos está atrelada a manutenção do Pró-Gestão 
RPPS, o qual RPPS do Estado do Amapá aderiu ao programa em 21/11/2018, 

liou os limites para 
o no §10 do artigo 7º e no § 9º do 

8º da Resolução CMN nº 3.922/2010. À DICAM compete a análise, o 
assessoramento, o monitoramento e o controle da Carteira de Investimentos dos 

os dos segurados do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, bem com a 
elaboração deste Relatório em atendimento à transparência e cumprimento ao 

1º da Resolução CMN n° 3.922/2010, ao Inciso V do 
Letra “a” do Item 4 e Letra “e” do Item 

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 

onitoramento e controle da DICAM/DIFAT, geriu os recursos previdenciários 
dos segurados em posições financeiras que buscaram atender a Resolução nº 

CMN, avaliando e analisando produtos e instituições financeiras, 
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seus gestores, administradores, 
sempre observando a possibilidade do cumprimento da meta 
prevista em relação às variações do mercado”. 
abaixo demonstram a posição em cada produto, sua taxa de administra
rentabilidades em cada plano, sendo 58 (cinquenta e oito) produtos no Plano 
Financeiro e 35 (trinta e cinco) no Plano Previdenciário, na data de 29/01/2021, 
em comparação com a meta de rentabilidade.
dos recursos aplicados no Plano Financeiro R$ 
disponibilidade dos recursos aplicados no Plano Previdenciário R$ 
1.317.257.903,97.A distribuição do patrimônio dos recursos dos segurados, por 
segmento de investimento e mercado, dos planos Financeiro e Previdenciário, e 
saldos em contas correntes, no mês de janeiro/2021, na posição de 29/01/2021 
é: Plano Financeiro
Títulos Públicos Federais Mercado:Renda Fixa Saldo: R$ 
Participação: 44,28%; Fundos de Renda Fixa Mercado: Renda Fixa Saldo: 
R$1.185.941.797,79 Participação:31,
Renda Variável Saldo: R$ 
Renda Variável - 
54.885.299,29 Participação: 1,4
Mercado: Investimento Exterior Saldo: R$ 
Subtotal - somente recursos aplicados R$ 
correntes R$ 28.355,78
Segmento de Investimento: Carteiras Administradas Títulos Públicos Federais 
Mercado: Renda Fixa Saldo: R$ 
de Renda Fixa Mercado: Renda Fixa Saldo: R$ 
41,061%, Fundos de Renda Variável  Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 
238.102.301,65 Participação: 18,
Mercado: Renda Variável Saldo: zero Participação: 0,00%, Fundos De 
Investimentos No Exterior Mercado: Investimento Exterior Saldo: R$ 
5.158.657,52 Participação: 0,3
1.317.257.903,97. Sal
1.317.259.326,90. Disponibilidade Total 
Carteiras Administradas Títulos Públicos Federais Mercado: Renda Fixa Saldo: 
R$ 2.194.490.423,99 
Renda Fixa Saldo: R$ 
Renda Variável Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 
Participação: 18,93%, Fundos de Renda Variável 
Renda Variável Saldo: R$ 
Investimentos no Exterior Mercado: Investimento Exterior Saldo: R$ 
133.595.479,42 Participação: 2,
5.069.103.905,64. Saldo em contas correntes R$ 
5.069.133.684,35. O rendimento total da carteira no mês foi negativo em R$ 
46.172.506,67, sendo R$ 
9.791.553,38 do Plano Previdenciário.A rentabilidade da carteira consolidada 
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seus gestores, administradores, custodiantes e outros agentes envolvidos, 
sempre observando a possibilidade do cumprimento da meta 
prevista em relação às variações do mercado”. Foram apresentados 
abaixo demonstram a posição em cada produto, sua taxa de administra
rentabilidades em cada plano, sendo 58 (cinquenta e oito) produtos no Plano 
Financeiro e 35 (trinta e cinco) no Plano Previdenciário, na data de 29/01/2021, 
em comparação com a meta de rentabilidade. Sendo um total da disponibilidade 

icados no Plano Financeiro R$ 3.751.846.001,67
disponibilidade dos recursos aplicados no Plano Previdenciário R$ 

A distribuição do patrimônio dos recursos dos segurados, por 
segmento de investimento e mercado, dos planos Financeiro e Previdenciário, e 
saldos em contas correntes, no mês de janeiro/2021, na posição de 29/01/2021 

Plano Financeiro - Segmento de Investimento: Carteiras Administradas 
Títulos Públicos Federais Mercado:Renda Fixa Saldo: R$ 

%; Fundos de Renda Fixa Mercado: Renda Fixa Saldo: 
Participação:31,61%; Fundos de Renda Variável Mercado: 

riável Saldo: R$ 721.244.898,34 Participação: 19,
 Multimercado Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 

Participação: 1,46%; Fundos de Investimentos no Exterior 
Mercado: Investimento Exterior Saldo: R$ 128.436.821,90 Participação: 3,4

somente recursos aplicados R$ 3.751.846.001,67. Saldo em contas 
28.355,78. Total R$ 3.751.874.357,45. Plano Previdenciário 

Segmento de Investimento: Carteiras Administradas Títulos Públicos Federais 
nda Fixa Saldo: R$ 533.153.239,64 Participação: 40,

de Renda Fixa Mercado: Renda Fixa Saldo: R$ 540.843.705,16 
1%, Fundos de Renda Variável  Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 

Participação: 18,08%, Fundos de Renda Variável 
Mercado: Renda Variável Saldo: zero Participação: 0,00%, Fundos De 
Investimentos No Exterior Mercado: Investimento Exterior Saldo: R$ 

Participação: 0,39%. Subtotal - somente recursos aplicados R$ 
. Saldo em contas correntes R$ 1.422,93
. Disponibilidade Total - Consolidação dos Planos 

Carteiras Administradas Títulos Públicos Federais Mercado: Renda Fixa Saldo: 
 Participação: 43,29%, Fundos de Rend

Renda Fixa Saldo: R$ 1.726.785.502,95 Participação: 34
Renda Variável Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 

3%, Fundos de Renda Variável - Multimercado Mercado: 
Renda Variável Saldo: R$ 54.885.299,29   Participação:1,08%, Fundos de 
Investimentos no Exterior Mercado: Investimento Exterior Saldo: R$ 

Participação: 2,64%. Subtotal - somente recursos aplicados R$ 
. Saldo em contas correntes R$ 29.778,71

O rendimento total da carteira no mês foi negativo em R$ 
46.172.506,67, sendo R$ - 36.380.953,29 do Plano Financeiro e R$ 
9.791.553,38 do Plano Previdenciário.A rentabilidade da carteira consolidada 
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custodiantes e outros agentes envolvidos, 
sempre observando a possibilidade do cumprimento da meta de rentabilidade 

Foram apresentados quadros 
abaixo demonstram a posição em cada produto, sua taxa de administração e 
rentabilidades em cada plano, sendo 58 (cinquenta e oito) produtos no Plano 
Financeiro e 35 (trinta e cinco) no Plano Previdenciário, na data de 29/01/2021, 

Sendo um total da disponibilidade 
3.751.846.001,67 e total da 

disponibilidade dos recursos aplicados no Plano Previdenciário R$ 
A distribuição do patrimônio dos recursos dos segurados, por 

segmento de investimento e mercado, dos planos Financeiro e Previdenciário, e 
saldos em contas correntes, no mês de janeiro/2021, na posição de 29/01/2021 

imento: Carteiras Administradas 
Títulos Públicos Federais Mercado:Renda Fixa Saldo: R$ 1.661.337.184,35 

%; Fundos de Renda Fixa Mercado: Renda Fixa Saldo: 
1%; Fundos de Renda Variável Mercado: 

Participação: 19,22%; Fundos de 
Multimercado Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 

%; Fundos de Investimentos no Exterior 
articipação: 3,42%. 
. Saldo em contas 

Plano Previdenciário - 
Segmento de Investimento: Carteiras Administradas Títulos Públicos Federais 

Participação: 40,47%, Fundos 
540.843.705,16 Participação: 

1%, Fundos de Renda Variável  Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 
a Variável - Multimercado 

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

somente recursos aplicados R$ 
1.422,93. Totais R$ 

Consolidação dos Planos - PF + PP: 
Carteiras Administradas Títulos Públicos Federais Mercado: Renda Fixa Saldo: 

%, Fundos de Renda Fixa Mercado: 
4,06%, Fundos de 

Renda Variável Mercado: Renda Variável Saldo: R$ 959.347.199,99 
Multimercado Mercado: 

Participação:1,08%, Fundos de 
Investimentos no Exterior Mercado: Investimento Exterior Saldo: R$ 

somente recursos aplicados R$ 
29.778,71. Totais R$ 

O rendimento total da carteira no mês foi negativo em R$ -
36.380.953,29 do Plano Financeiro e R$ -

9.791.553,38 do Plano Previdenciário.A rentabilidade da carteira consolidada 
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(PF + PP) no mês de janeiro foi neg
2021 também negativa em 
(IPCA + 5,44% a.a.) no mês positiva em 0,69% e no ano positiva em 0,69%, 
constatando-se que a meta não foi atingi
acumulado do mês e no ano a rentabilidade do Plano Financeiro foi negativa em 
-0,96% e do Plano Previdenciário também negativa em 
esclarecimentos, o Coordenador do CIAP, senhor Carlos Oliveira, finalizou 
informando que no “ano 
carteira de investimentos da AMPREV, de IPCA + 5,44% a.a., definida na 
Política de Investimentos para o exercício de 2021. No mês e no ano o 
patrimônio dos recursos aplicados evoluiu negativamente em
5.108.162.712,93 em dezembro/2020 para R$ 5.069.133.684,35 em 
janeiro/2021, em valores reduziu em R$ 39.029.028,58. Os investimentos 
seguiram o desempenho do mercado, dentro do cenário econômico, 
internacional e nacional, com a maioria dos í
negativamente, tanto na renda fixa como na renda variável, ainda pelo impacto 
da crise da pandemia de COVID
os países, inclusive o Brasil. A Carteira de investimentos da AMPREV iniciou 
com rentabilidades positivas até a primeira dezena de janeiro, porém, no 
decorrer do mês, foi perdendo força e fechando com rentabilidades negativas na 
maioria dos produtos, o que culminou com um fechamento negativo de 
no mês, seguindo o cenário de mer
(IPCA + 5,44% a.a.) positiva em 0,69%. As informações financeiras utilizadas 
foram obtidas diretamente do Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da 
Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS do Est
Amapá de janeiro/2021, o qual deve acompanhar este relatório, e dos extratos 
das aplicações enviados pelas instituições financeiras gestoras dos recursos, 
disponíveis na DICAM/DIFAT. O presente relatório foi elaborado pela DICAM, e 
tem como objetivo demonstrar o 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.
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). Por fim, o Pre
mensalmente atualizados e disponibilizados a todos os 
PEDIDO DO CONSELHEIRO MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS E DE 
CONSENSO COM O PLENÁRIO DO CEP, O PRESIDENTE RUBENS 
BELNIMEQUE, INICIOU OS
NOVO VICE-PRESIDENTE DO CEP.
Belnimeque, informou que 
Vice-Presidente do Conselho. Apresentaram seus nomes
Fernando Parente de Oliveira
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(PF + PP) no mês de janeiro foi negativa em -0,90% e no acumulado do ano de 
2021 também negativa em -0,90%, contra uma meta de rentabilidade prevista 
(IPCA + 5,44% a.a.) no mês positiva em 0,69% e no ano positiva em 0,69%, 

se que a meta não foi atingida no mês e no acumulado do 
acumulado do mês e no ano a rentabilidade do Plano Financeiro foi negativa em 
0,96% e do Plano Previdenciário também negativa em -0,74%

esclarecimentos, o Coordenador do CIAP, senhor Carlos Oliveira, finalizou 
ano iniciou com a nova meta de rentabilidade prevista para a 

carteira de investimentos da AMPREV, de IPCA + 5,44% a.a., definida na 
Política de Investimentos para o exercício de 2021. No mês e no ano o 
patrimônio dos recursos aplicados evoluiu negativamente em
5.108.162.712,93 em dezembro/2020 para R$ 5.069.133.684,35 em 
janeiro/2021, em valores reduziu em R$ 39.029.028,58. Os investimentos 
seguiram o desempenho do mercado, dentro do cenário econômico, 
internacional e nacional, com a maioria dos índices rentabilizando 
negativamente, tanto na renda fixa como na renda variável, ainda pelo impacto 
da crise da pandemia de COVID-19, que continua afetando a economia de todos 
os países, inclusive o Brasil. A Carteira de investimentos da AMPREV iniciou 

rentabilidades positivas até a primeira dezena de janeiro, porém, no 
decorrer do mês, foi perdendo força e fechando com rentabilidades negativas na 
maioria dos produtos, o que culminou com um fechamento negativo de 
no mês, seguindo o cenário de mercado, contra uma meta de rentabilidade 
(IPCA + 5,44% a.a.) positiva em 0,69%. As informações financeiras utilizadas 
foram obtidas diretamente do Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da 
Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS do Est
Amapá de janeiro/2021, o qual deve acompanhar este relatório, e dos extratos 
das aplicações enviados pelas instituições financeiras gestoras dos recursos, 
disponíveis na DICAM/DIFAT. O presente relatório foi elaborado pela DICAM, e 

demonstrar o 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.Após apresentação, o Presidente Ru
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 

, o Presidente informou que os valores apresentados irão ser 
mensalmente atualizados e disponibilizados a todos os 
PEDIDO DO CONSELHEIRO MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS E DE 
CONSENSO COM O PLENÁRIO DO CEP, O PRESIDENTE RUBENS 
BELNIMEQUE, INICIOU OS PROCEDIMENTOS PARA A ESCOLHA DO 

PRESIDENTE DO CEP. Inicialmente o Presidente Rubens 
informou que estavam abertas as inscrições para pleitear a vaga de 

Presidente do Conselho. Apresentaram seus nomes, o Conselheiro 
arente de Oliveira (Representante dos Servidores Ativo do Poder 
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0,90% e no acumulado do ano de 
0,90%, contra uma meta de rentabilidade prevista 

(IPCA + 5,44% a.a.) no mês positiva em 0,69% e no ano positiva em 0,69%, 
da no mês e no acumulado do ano. No 

acumulado do mês e no ano a rentabilidade do Plano Financeiro foi negativa em 
0,74%. Feito alguns 

esclarecimentos, o Coordenador do CIAP, senhor Carlos Oliveira, finalizou 
iniciou com a nova meta de rentabilidade prevista para a 

carteira de investimentos da AMPREV, de IPCA + 5,44% a.a., definida na 
Política de Investimentos para o exercício de 2021. No mês e no ano o 
patrimônio dos recursos aplicados evoluiu negativamente em -0,76%, de R$ 
5.108.162.712,93 em dezembro/2020 para R$ 5.069.133.684,35 em 
janeiro/2021, em valores reduziu em R$ 39.029.028,58. Os investimentos 
seguiram o desempenho do mercado, dentro do cenário econômico, 

ndices rentabilizando 
negativamente, tanto na renda fixa como na renda variável, ainda pelo impacto 

19, que continua afetando a economia de todos 
os países, inclusive o Brasil. A Carteira de investimentos da AMPREV iniciou 

rentabilidades positivas até a primeira dezena de janeiro, porém, no 
decorrer do mês, foi perdendo força e fechando com rentabilidades negativas na 
maioria dos produtos, o que culminou com um fechamento negativo de -0,90% 

cado, contra uma meta de rentabilidade 
(IPCA + 5,44% a.a.) positiva em 0,69%. 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 janeiro/2021, o qual deve acompanhar este relatório, e dos extratos 
das aplicações enviados pelas instituições financeiras gestoras dos recursos, 
disponíveis na DICAM/DIFAT. O presente relatório foi elaborado pela DICAM, e 

demonstrar o 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 

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 

sidente informou que os valores apresentados irão ser 
mensalmente atualizados e disponibilizados a todos os Conselheiros.  A 
PEDIDO DO CONSELHEIRO MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS E DE 
CONSENSO COM O PLENÁRIO DO CEP, O PRESIDENTE RUBENS 

PROCEDIMENTOS PARA A ESCOLHA DO 
Inicialmente o Presidente Rubens 
as inscrições para pleitear a vaga de 

o Conselheiro Mauro 
(Representante dos Servidores Ativo do Poder 
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Executivo) e a Conselheira 
Executivo). Ato contínuo
William Tavares votou
Gurtyev votou na Conselheira Meryan Gomes; Conselheiro 
votou no Conselheiro Mauro Fernando; Conselheiro 
Conselheiro Mauro Fernando; Conselheiro 
Conselheiro Mauro Fernando; Conselheira 
Meryan Gomes; Conselheiro 
Gomes; Conselheiro 
Conselheiro Carlos Marques
Paulo Vaz votou na Conselheira Meryan Gomes; Conselheiros 
Mendonça votou no Conselheiro Mauro Fernando; Conselheiro 
votou na Conselheira Meryan Gomes; Conselheira 
Conselheira Meryan Gomes; Conselheira 
Meryan Gomes; Conselheiro 
Fernando. Apuração da votação: 
Gomes Flexa e 07 (sete) votos para 
Oliveira. DELIBERAÇÃO: O Plenário do Conselho Estadual de Previdência 
do Estado do Amapá resolve: Nomear a Conselheira Meryan Gomes Flexa, 
como Vice-Presidente do Conselho Estadual de Previdência do Estado do 
Amapá, em substituição ao Conselheiro falecido Lindoval Queiroz 
Alcântara, para completar o biênio 2019/2021.
PRESIDÊNCIA: O Presidente 
ter tido realizado a sessão solene in memoriam ao Conselhe
Alcântara no mês de fevereiro, infelizmente não foi possível, mas que gostaria 
de realizar na modalidade presencial até o mês de junho, se todos tiverem de 
acordo, e se até lá a pandemia estiver sob controle, se não, será realizada na 
forma de videoconferência, como hoje é realizado as reuniões do Conselho. 
Informou ainda, sobre o aporte financeiro de 50 milhões
do Estado, e que não é o ideal, mas que já representa 
anual da AMPREV, o que
fazer retiradas de investimentos, para cumprir com as obrigações da AMPREV 
de despesas previdenciárias e não previdenciárias. E que se espera que o 
Estado possa se organizar e continuar com os aportes, porque qualquer va
que entre é muito importante para a saúde financeira da Amapá Previdência. 
informado ainda, que nos próximos dias será 
pagamentos dos benefícios. O Presidente justificou a necessidade de se fazer o 
calendário em razão da 
Militar, quanto as requisições de pensões por morte em razão da pandemia e 
quanto aos processos de aposentadorias, sendo que todos os meses está 
havendo uma dificuldade em fechar a folha em tempo
fechada pelo menos dez dias antes, se o pagamento é dia 24 no dia 14 a folha 
tem que estar fechada, como atualmente não se estar conseguindo, os 
pagamentos fora desse prazo estão sendo realizados em folhas suplementares
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e a Conselheira Meryan Gomes Flexa (Representante do Poder 
Ato contínuo passou a votação de forma nominal: Conselheiro 

votou no Conselheiro Mauro Fernando; Conselheiro 
na Conselheira Meryan Gomes; Conselheiro 

no Conselheiro Mauro Fernando; Conselheiro Helielson Machado
Conselheiro Mauro Fernando; Conselheiro Joryosvaldo Oeiras
Conselheiro Mauro Fernando; Conselheira Carla Chagas votou
Meryan Gomes; Conselheiro Gilmar Santa Rosa votou na Conselheira Meryan 

Conselheiro José Casemiro votou no Conselheiro Mauro Fernando; 
Carlos Marques votou na Conselheira Meryan Gomes; Conselheiro 

na Conselheira Meryan Gomes; Conselheiros 
no Conselheiro Mauro Fernando; Conselheiro 

votou na Conselheira Meryan Gomes; Conselheira Suelem Amoras
Conselheira Meryan Gomes; Conselheira Meryan Gomes votou na Conselheira 
Meryan Gomes; Conselheiro Mauro Fernando votou no Conselheiro Mauro 
Fernando. Apuração da votação: 08 (oito) votos para a Conselheira Meryan 

e 07 (sete) votos para o Conselheiro Mauro Fernando Parente de 
DELIBERAÇÃO: O Plenário do Conselho Estadual de Previdência 

do Estado do Amapá resolve: Nomear a Conselheira Meryan Gomes Flexa, 
Presidente do Conselho Estadual de Previdência do Estado do 

em substituição ao Conselheiro falecido Lindoval Queiroz 
Alcântara, para completar o biênio 2019/2021.TEM - 9 -  COMUNICAÇÃO DA 

Presidente Rubens Belnimeque, informou que 
a sessão solene in memoriam ao Conselhe

no mês de fevereiro, infelizmente não foi possível, mas que gostaria 
de realizar na modalidade presencial até o mês de junho, se todos tiverem de 
acordo, e se até lá a pandemia estiver sob controle, se não, será realizada na 

videoconferência, como hoje é realizado as reuniões do Conselho. 
Informou ainda, sobre o aporte financeiro de 50 milhões, realizado pelo Governo 
do Estado, e que não é o ideal, mas que já representa mais de 
anual da AMPREV, o que já vem ajudar e muito, deixando de ser necessário 
fazer retiradas de investimentos, para cumprir com as obrigações da AMPREV 
de despesas previdenciárias e não previdenciárias. E que se espera que o 
Estado possa se organizar e continuar com os aportes, porque qualquer va
que entre é muito importante para a saúde financeira da Amapá Previdência. 
informado ainda, que nos próximos dias será dada publicidade ao calendário de 
pagamentos dos benefícios. O Presidente justificou a necessidade de se fazer o 

zão da crescente demanda das Diretorias de 
, quanto as requisições de pensões por morte em razão da pandemia e 

quanto aos processos de aposentadorias, sendo que todos os meses está 
havendo uma dificuldade em fechar a folha em tempo hábil, pois tem que ser 
fechada pelo menos dez dias antes, se o pagamento é dia 24 no dia 14 a folha 
tem que estar fechada, como atualmente não se estar conseguindo, os 
pagamentos fora desse prazo estão sendo realizados em folhas suplementares
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(Representante do Poder 
a votação de forma nominal: Conselheiro 

do; Conselheiro Mário 
na Conselheira Meryan Gomes; Conselheiro Edílson Marques 

Helielson Machado votou no 
Joryosvaldo Oeiras votou no 

votou na Conselheira 
na Conselheira Meryan 

no Conselheiro Mauro Fernando; 
na Conselheira Meryan Gomes; Conselheiro 

na Conselheira Meryan Gomes; Conselheiros Micherlon 
no Conselheiro Mauro Fernando; Conselheiro Horácio Luís 

Suelem Amoras votou na 
votou na Conselheira 

votou no Conselheiro Mauro 
08 (oito) votos para a Conselheira Meryan 

o Conselheiro Mauro Fernando Parente de 
DELIBERAÇÃO: O Plenário do Conselho Estadual de Previdência 

do Estado do Amapá resolve: Nomear a Conselheira Meryan Gomes Flexa, 
Presidente do Conselho Estadual de Previdência do Estado do 

em substituição ao Conselheiro falecido Lindoval Queiroz 
COMUNICAÇÃO DA 

informou que gostaria de 
a sessão solene in memoriam ao Conselheiro Lindoval 

no mês de fevereiro, infelizmente não foi possível, mas que gostaria 
de realizar na modalidade presencial até o mês de junho, se todos tiverem de 
acordo, e se até lá a pandemia estiver sob controle, se não, será realizada na 

videoconferência, como hoje é realizado as reuniões do Conselho. 
realizado pelo Governo 
mais de 50% da folha 

e muito, deixando de ser necessário 
fazer retiradas de investimentos, para cumprir com as obrigações da AMPREV 
de despesas previdenciárias e não previdenciárias. E que se espera que o 
Estado possa se organizar e continuar com os aportes, porque qualquer valor 
que entre é muito importante para a saúde financeira da Amapá Previdência. Foi 

publicidade ao calendário de 
pagamentos dos benefícios. O Presidente justificou a necessidade de se fazer o 

iretorias de Benefícios Civil e 
, quanto as requisições de pensões por morte em razão da pandemia e 

quanto aos processos de aposentadorias, sendo que todos os meses está 
hábil, pois tem que ser 

fechada pelo menos dez dias antes, se o pagamento é dia 24 no dia 14 a folha 
tem que estar fechada, como atualmente não se estar conseguindo, os 
pagamentos fora desse prazo estão sendo realizados em folhas suplementares, 
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o que não é o ideal.
pouco e os beneficiários já irem se acostumando, para que o pagamento seja 
realizado a partir do dia 26 ou 27, as datas propostas são datas de 
finais. O Presidente informou
operação no mês de março, e que foi feito o último teste essa semana, e houve 
um pequeno problema técnico, e 
pagamento civil e militar, e na rotina que foi criada no teste fi
folha militar não foi 
atualização do 1º dia útil março, e a
Conselheiro Carlos Marques em razão de compromissos de trabalho se retirou 
da reunião às 17h37min
consulta médica se retirou da reunião às 
COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS
falou que sua manifestação e referente “aqueles seis militares, que dá
resolvido, eles continuam perguntando se eles vão ficar eternamente no quadro 
da SEAD recebendo seus proventos, ou se vão ser remanejados ao cofre da 
AMPREV. Haja vista que tem a lei que força que todo servidor militar 
aposentado, seja ele civil 
militares por mais que não foram aposentados antes, e não tiveram sua revisão 
processual, se eles vão continuar no cofre do Tesouro”. O Presidente Rubens 
convidou os Conselheiro
na sexta-feira (26) às 10h, a fim de tratar sobre os assuntos que 
pendentes referentes aos militares. 
Conselheiro Carlos Marques informe uma data para apresentar seu voto, 
concernente ao processo da dívida previdenciária, porque o Conselheiro Mauro 
fica preocupado do Conselho (atual) não ter tempo de analisar esse processo, 
se ficar estendendo por muito tempo. O Presidente Rubens informou que a 
Secretaria do CEP irá entrar em co
para que informe a data 
apresentação. O Conselheiro Mauro solicitou ainda, que seja di
Conselheiros à Avaliação Atuarial que foi aprovada pelo CEP. Para que o 
Conselheiro Mauro possa fazer uma análise, 
surgiram durante conversas na reunião da Com
proposta de reforma do Regimento Interno do CEP. O Presidente Rubens 
informou que irá solicitar a Secretaria do CEP o envio do processo da Avaliação 
Atuarial o mais breve possível. 
Presidente que informe quando
funcionando 100%. e que faço um informativo com as informações necessárias 
de como utilizar a ferramenta, usando 
publicidade, pois essa é uma das p
Edílson é procurado para intervir junto à AMPREV.  
OCORRER. Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos e 
deu por encerrada a reunião às dezessete horas e cinquenta e cinco minut
para constar eu, Lusiane Oliveira Flexa
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. Então foi trabalhado esse calendário para estender um 

pouco e os beneficiários já irem se acostumando, para que o pagamento seja 
realizado a partir do dia 26 ou 27, as datas propostas são datas de 

informou que o consignado de forma automatizada entra em 
operação no mês de março, e que foi feito o último teste essa semana, e houve 
um pequeno problema técnico, e desde 2015 à AMPREV tem duas folhas de 
pagamento civil e militar, e na rotina que foi criada no teste fi
folha militar não foi importada, então já foi feito o ajuste e será corrido na 
atualização do 1º dia útil março, e aí já vai se conseguir implementar essa rotina.
Conselheiro Carlos Marques em razão de compromissos de trabalho se retirou 

17h37min.  O Conselheiro Helielson Machado em razão de 
consulta médica se retirou da reunião às 17h38min
COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Conselheiro Micherlon Mendonça
falou que sua manifestação e referente “aqueles seis militares, que dá
resolvido, eles continuam perguntando se eles vão ficar eternamente no quadro 
da SEAD recebendo seus proventos, ou se vão ser remanejados ao cofre da 
AMPREV. Haja vista que tem a lei que força que todo servidor militar 
aposentado, seja ele civil ou militar, repasse para o cofre da AMPREV. Esses 
militares por mais que não foram aposentados antes, e não tiveram sua revisão 
processual, se eles vão continuar no cofre do Tesouro”. O Presidente Rubens 

Conselheiros Helielson e Micherlon para se possível, reunirem
feira (26) às 10h, a fim de tratar sobre os assuntos que 

pendentes referentes aos militares. Conselheiro Mauro Fernando 
Conselheiro Carlos Marques informe uma data para apresentar seu voto, 

ernente ao processo da dívida previdenciária, porque o Conselheiro Mauro 
fica preocupado do Conselho (atual) não ter tempo de analisar esse processo, 
se ficar estendendo por muito tempo. O Presidente Rubens informou que a 
Secretaria do CEP irá entrar em contato com o Conselheiro Carlos Marques
para que informe a data que irá apresentar seu voto ou justificar a não 

O Conselheiro Mauro solicitou ainda, que seja di
Avaliação Atuarial que foi aprovada pelo CEP. Para que o 

Conselheiro Mauro possa fazer uma análise, referentes algumas
surgiram durante conversas na reunião da Comissão que estar trabalhando na 
proposta de reforma do Regimento Interno do CEP. O Presidente Rubens 
informou que irá solicitar a Secretaria do CEP o envio do processo da Avaliação 
Atuarial o mais breve possível. Conselheiro Edílson Marques

informe quando a ferramenta para solicitar consignado estiver 
e que faço um informativo com as informações necessárias 

de como utilizar a ferramenta, usando o site da AMPREV 
publicidade, pois essa é uma das principais demandas das quais o Conselheiro 
Edílson é procurado para intervir junto à AMPREV.  ITEM 

Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos e 
deu por encerrada a reunião às dezessete horas e cinquenta e cinco minut

Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, lavrei a
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Então foi trabalhado esse calendário para estender um 
pouco e os beneficiários já irem se acostumando, para que o pagamento seja 
realizado a partir do dia 26 ou 27, as datas propostas são datas de depósitos 

nsignado de forma automatizada entra em 
operação no mês de março, e que foi feito o último teste essa semana, e houve 

2015 à AMPREV tem duas folhas de 
pagamento civil e militar, e na rotina que foi criada no teste final, acabou que a 

, então já foi feito o ajuste e será corrido na 
já vai se conseguir implementar essa rotina. 

Conselheiro Carlos Marques em razão de compromissos de trabalho se retirou 
.  O Conselheiro Helielson Machado em razão de 

17h38min. ITEM - 10 - 
Micherlon Mendonça 

falou que sua manifestação e referente “aqueles seis militares, que dá para ser 
resolvido, eles continuam perguntando se eles vão ficar eternamente no quadro 
da SEAD recebendo seus proventos, ou se vão ser remanejados ao cofre da 
AMPREV. Haja vista que tem a lei que força que todo servidor militar 

ou militar, repasse para o cofre da AMPREV. Esses 
militares por mais que não foram aposentados antes, e não tiveram sua revisão 
processual, se eles vão continuar no cofre do Tesouro”. O Presidente Rubens 

se possível, reunirem-se 
feira (26) às 10h, a fim de tratar sobre os assuntos que se encontram 

Mauro Fernando solicitou que o 
Conselheiro Carlos Marques informe uma data para apresentar seu voto, 

ernente ao processo da dívida previdenciária, porque o Conselheiro Mauro 
fica preocupado do Conselho (atual) não ter tempo de analisar esse processo, 
se ficar estendendo por muito tempo. O Presidente Rubens informou que a 

ntato com o Conselheiro Carlos Marques, 
ou justificar a não 

O Conselheiro Mauro solicitou ainda, que seja disponibilizado aos 
Avaliação Atuarial que foi aprovada pelo CEP. Para que o 

referentes algumas dúvidas que 
issão que estar trabalhando na 

proposta de reforma do Regimento Interno do CEP. O Presidente Rubens 
informou que irá solicitar a Secretaria do CEP o envio do processo da Avaliação 

Edílson Marques solicitou ao 
a ferramenta para solicitar consignado estiver 

e que faço um informativo com as informações necessárias 
o site da AMPREV para dar a devida 

rincipais demandas das quais o Conselheiro 
TEM - 11 - O QUE 

Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos e 
deu por encerrada a reunião às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos, e 

a presente ata, que 
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lida e conferida será assinada pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, 
vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte um.
 
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊN
Rubens Belnimeque de Souza
 
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
Titular: Suelem Amoras Távora Furtado
Titular: Carlos Luiz Pereira Marques
Titular: Meryan Gomes Flexa
 
REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Titular: Mário Gurtyev de Queiroz
 
REPRESENTANTE D
Titular: Joryosvaldo Queiroz Oeiras
 
REPRESENTANTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
Titular: Carla Ferreira Chagas
 
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Titular: Horácio Luís Bezerra Coutinho
 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES CIVIS ATIVOS PODER EXECUTIVO 
Titular: Mauro Fernando Parente de Oliveira
 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS
Titular: Edílson Pereira Marques
 
REPRESENTANTE DOS MILITARES ATIVOS
Titular: Helielson do Amaral Machado
 
REPRESENTANTE DOS MILITARES INATIVOS
Titular: Micherlon Mendonça dos Santos
 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO
Titular: José Casemiro de Souza Neto
 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Suplente: Gilmar Santa Rosa Barbosa
 
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS
Titular: Paulo de Santana Vaz
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lida e conferida será assinada pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, 
vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte um. 
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lida e conferida será assinada pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, 

CIA 

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES CIVIS ATIVOS PODER EXECUTIVO  

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS 
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REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Titular: Wiliam Tavares da Silva
 
SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA
Lusiane Oliveira Flexa
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