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RESOLUÇÃO Nº 06/2021-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, ainda, tudo o que consta nos autos do Processo 

nº 2021.261.300667PA - Requerimento apresentado pelo Conselheiro Edílson 

Pereira Marques, no qual solicita Reunião Extraordinária do CEP para tratar sobre 

o Decreto nº 2.540/2019 e a necessidade urgente das medidas de praxe do CEP 

e AMPREV para prorrogação por mais dois anos dos mandatos dos atuais 

membros do CEP, COFISPREV e CIAP e,  

 

CONSIDERANDO que a Amapá Previdência - AMPREV, se constitui em Entidade 

de Previdência, nos termos do artigo 98 da Lei nº 0915, de 18 de agosto de 2005, 

sendo dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

sob a forma de Serviço Social Autônomo; 

 

CONSIDERANDO que a AMPREV é ente de interesse coletivo e de cooperação 

com o Poder Público, com a finalidade de gerir o Sistema de Previdência do 

Estado do Amapá, administrativa e financeiramente descentralizada, para operar 

e administrar os planos de benefícios e de custeio de que trata a referida Lei, bem 

como os processos e procedimentos a eles vinculados;  

 

CONSIDERANDO que o Conselho Estadual de Previdência - CEP, tem por 

finalidade precípua estabelecer a orientação geral para a gestão do Regime 

Próprio de Previdência Social do Estado do Amapá, exercendo, na forma 

legalmente prevista, a fiscalização e o controle das atividades previdenciárias a 

cargo da Amapá Previdência - AMPREV e expedindo os atos necessários à 

operacionalização do RPPS/AP; 

 

CONSIDERANDO que o Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá - 

CEP é o órgão máximo de deliberação da Amapá Previdência e a necessidade de 

execução de suas atribuições nas demandas relacionadas aos RPPS e RPPM; 

 

CONSIDERANDO que o Conselho Fiscal da Amapá Previdência - COFISPREV é o 

órgão consultivo e fiscalizador da Amapá Previdência - AMPREV, que tem como 

escopo ainda, examinar e emitir pareceres sobre balancetes mensais e o balanço 

anual da Amapá Previdência, submetendo-os à apreciação do Conselho de 

Previdência - CEP; 

 

CONSIDERANDO que o Comitê de Investimentos da Amapá Previdência - CIAP 

tem como finalidade assessorar o Conselho Estadual de Previdência - CEP no 

processo de gestão de recursos, bem como ao Diretor Presidente do ponto de 
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vista técnico no que tange aos investimentos e distribuição dos fluxos de recursos 

financeiros administrados por terceiros, em conformidade com a Política de 

Investimentos; 

  

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo corona vírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO que o Decreto n.º 0907 de 16 de março de 2021, do Governo 

do Estado do Amapá, que dispõe sobre novas restrições de aglomeração de 

pessoas de forma mais rígida com a finalidade de reduzir os riscos da transmissão 

do novo Corona vírus (COVID-19);  

 

CONSIDERANDO que os mandatos do biênio de 2019-2021, dos membros do 

Conselho Estadual de Previdência - CEP, previsto no Decreto nº 2.540 de 05 de 

junho de 2019, encerrar-se-ão em 14 de junho de 2021; 

 

CONSIDERANDO que os mandatos do quadriênio de 2017-2021, dos membros 

do Conselho Fiscal da Amapá Previdência - COFISPREV, previsto no Decreto nº 

2.287 de 20 de junho de 2017, encerrar-se-ão em 23 de junho de 2021; 

 

CONSIDERANDO que os mandatos do biênio de 2019-2021, dos membros do 

Comitê de Investimentos da Amapá Previdência - CIAP, previsto na Resolução 

(CEP/AP) nº 12 de 30 de julho de 2019, encerrar-se-ão em 14 de junho de 2021; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de escolha de seus membros, 

conforme dispõe o artigo 102, da Lei nº 0915/2005, de que os membros do CEP 

serão indicados pelos representantes dos Órgãos Constitucionais, e, no caso dos 

servidores, por suas respectivas entidades de classe;  

 

CONSIDERANDO que o processo de escolha demanda uma série de ações, como 

a divulgação, apresentação de candidatos, convocações de assembleias, reuniões 

e chamamento dos servidores públicos para eleição de novos conselheiros, sendo 

obrigação dos gestores públicos em geral, evitar ao máximo aglomerações de 

pessoas; 

 

CONSIDERANDO que a matéria referente a necessidade da prorrogação 

excepcional dos mandatos dos membros do Conselho Estadual de Previdência 

do Estado do Amapá - CEP, Conselho Fiscal da Amapá Previdência - COFISPREV 

e Comitê de Investimentos da Amapá Previdência – CIAP, apresentada pelo 

Conselheiro Edílson Pereira Marques, foi apreciada pelo Plenário do Conselho 

Estadual de Previdência, na 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 23 de março 

de 2021, decidiu, à unanimidade, pela aprovação. 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º.  Aprovar a proposta de minuta de Decreto Governamental 

apresentada pelo Conselheiro Representante dos Servidores Civis Inativos e 

Pensionistas, Edílson Pereira Marques, com os adendos propostos pelo Plenário 

do Egrégio Conselho Estadual de Previdência - CEP. 

 

Art. 2º. Encaminhar a proposta de minuta de Decreto Governamental para 

o Chefe do Poder Executivo do Estado do Amapá, para a regulamentação da 

prorrogação em caráter excepcional, até o dia 24 de junho de 2023, dos mandatos 

dos membros do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá - CEP, 

e respectivamente do Conselho Fiscal da Amapá Previdência - COFISPREV e do 

Comitê de Investimentos da Amapá Previdência - CIAP que funcionam no âmbito 

da Amapá Previdência-AMPREV; 

 

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

 

 

Macapá-AP, 24 de março de 2021. 

 

 

Rubens Belnimeque de Souza 

Presidente do CEP 

 

 

Meryan Gomes Flexa  

Vice-Presidente do CEP 

 

 

Edílson Pereira Marques 

Relator 
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