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RESOLUÇÃO Nº 04/2020-CEP/AP 

 

 

O Presidente do Conselho Estadual de Previdência do Estado do 

Amapá – CEP/AP, no uso das suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 

102, caput, e 103, XI, da Lei nº 0915/2005; art. 5º c/c o inciso II do art. 18 e inciso 

IV do art. 3º, todos do Regimento Interno do CEP/AP, ainda, tudo o que consta 

nos autos do Processo nº 2019.63.801996PA e etc.,  

Considerando, que o Conselho Estadual de Previdência reunido na 2ª 

Reunião Extraordinária realizada no dia 17 de agosto de 2020, aprovou, à 

unanimidade, o relatório e o voto do relator, Conselheiro Lindoval Queiroz 

Alcântara,   

  

RESOLVE: 

 

Art. 1º Considerar prejudicada a proposta de permuta requerida pela Chefia do 

Gabinete do Governador do Estado do Amapá, ante a incompatibilidade absoluta 

dos valores de mercado aferidos por laudos técnicos subscritos por peritos 

gabaritados, sendo o imóvel de propriedade da Amapá Previdência localizado na 

Rua Professor Tostes, nº 2212 – Santa Rita, Macapá-AP, estimado no valor de R$ 

7.216.946,52 (sete milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e 

seis reais e cinquenta e dois centavos) e o imóvel de propriedade do Governo do 

Estado do Amapá, localizado na Av. Binga Uchoa, 10, Centro – Macapá-AP, 

estimado no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), cuja 

diferença perfaz o valor de R$ 3.716.946,52 (três milhões, setecentos e dezesseis 

mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), que, a toda 

evidência, não apresentam  equivalência de valores, pena de lesão ao patrimônio 

previdenciários dos servidores civis e militares do Estado do Amapá. 

Parágrafo único. O permutante interessado poderá reapresentar nova proposta 

mediante oferecimento de bens imóveis com preços equivalentes entre os bens 

objeto da transação, ex vi do art. 17, I, c, c/c o art. 24, todos da Lei nº 8.666/93; 

Art. 2º. Ficam aprovadas as recomendações propostas pelo relator enumeradas a 

seguir:  

a) dar cumprimento a retomada do prédio localizado na Rua Professor Tostes, nº 

2212 - Santa Rita-Macapá-AP, conforme deliberação do Conselho Estadual de 

Previdência – CEP, realizada na reunião de 6 de agosto de 2015; 

b) autorizar a reforma do imóvel acima, tendo como objetivo a instalação da sede 

da Amapá Previdência - AMPREV; 
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c) inaugurar os procedimentos para imediata alienação de todos os bens imóveis 

de propriedade da Amapá Previdência - AMPREV, salvo aqueles operacionais; 

d) proceder a entrega do imóvel atualmente ocupado pela AMPREV, localizado 

na Rua Binga Uchôa nº 10, ao Governo do Estado do Amapá, seu proprietário. 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Macapá-AP, 20 de agosto de 2020. 

 

 

Rubens Belnimeque de Souza 

Presidente do CEP 

 

 

Lindoval Queiroz Alcântara 

Vice-Presidente do CEP 

Relator 
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