
RESOLUÇÃO Nº 
 
 

O Presidente do Conselho Estadual de Previdência do Estado do 
Amapá – CEP/AP, no uso das suas atribuições legais, com fundamento no 
inciso VI do art. 13 e inciso II do art. 18, todos do Regimento Interno do 
CEP/AP e art. 98 da Lei nº 0915 de 18 de agosto d
consta nos autos do Processo nº 
 

Considerando a legislação vigente, 
equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS e do RPPM do Estado do Amapá, e a 
observância do princípio da 

 
Considerando as conclusões do Processo nº 

Parecer, do grupo de relatores, coordenados pe
de Queiroz, com o objetivo de realizar estudos e propor os encaminhamentos 
quanto a Dívida Previdenciária referente ao Poder Executivo, cuja matéria foi 
apreciada pelo Plenário do Conselho Estadual de Previdência, na 1ª Reunião 
Ordinária do CEP, realizada no dia 29 d

 
Considerando o pedido de vistas do Conselheiro Carlos Luiz Pereira 

Marques, referente ao relatório final do 
foi acrescentado informações complementares
na 4ª Reunião Ordinária do CEP, realizada no dia 27 de abril de 2021, nos 
termos do voto da relatoria;

 
 Considerando o decidido na 4ª Reunião Ordinária do CEP, realizada no 
dia 27 de abril de 2021, 
 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º. Determinar à Diretoria Executiva da Amapá Previdência a
inteiro teor dos autos do Processo nº 2020.71.601064PA ao:

a) Ministério Público Estadual; 

b) Tribunal de Contas do Estado do Amapá; 

c) Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 

Art. 2º. Determinar que a Diretoria Executiva da Amapá Previdê
comunique ao CEP/ AMPREV, no prazo de 15 dias úteis,
deliberação do Plenário, do cumprimento ou não da recomendação contida no 
Artigo 1ª desta Resolução.

 

 
RESOLUÇÃO Nº 07/2021-CEP/AP 

O Presidente do Conselho Estadual de Previdência do Estado do 
CEP/AP, no uso das suas atribuições legais, com fundamento no 

inciso VI do art. 13 e inciso II do art. 18, todos do Regimento Interno do 
CEP/AP e art. 98 da Lei nº 0915 de 18 de agosto de 2005, ainda, tudo o que 
consta nos autos do Processo nº 2020.71.601064PA e etc.,  

a legislação vigente, quanto a busca da garantia do 
equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS e do RPPM do Estado do Amapá, e a 
observância do princípio da legalidade na gestão da AMPREV; 

Considerando as conclusões do Processo nº 2020.71.601064PA
, do grupo de relatores, coordenados pelo Conselheiro Mário Gu

com o objetivo de realizar estudos e propor os encaminhamentos 
quanto a Dívida Previdenciária referente ao Poder Executivo, cuja matéria foi 
apreciada pelo Plenário do Conselho Estadual de Previdência, na 1ª Reunião 

, realizada no dia 29 de janeiro de 2021; 

o pedido de vistas do Conselheiro Carlos Luiz Pereira 
Marques, referente ao relatório final do Processo acima mencionado,
foi acrescentado informações complementares, e que foi objeto de apreciação 

inária do CEP, realizada no dia 27 de abril de 2021, nos 
termos do voto da relatoria; 

Considerando o decidido na 4ª Reunião Ordinária do CEP, realizada no 
 

à Diretoria Executiva da Amapá Previdência a
inteiro teor dos autos do Processo nº 2020.71.601064PA ao: 

a) Ministério Público Estadual;  

b) Tribunal de Contas do Estado do Amapá;  

c) Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.  

Determinar que a Diretoria Executiva da Amapá Previdê
ao CEP/ AMPREV, no prazo de 15 dias úteis, contados a partir da 

deliberação do Plenário, do cumprimento ou não da recomendação contida no 
Artigo 1ª desta Resolução. 
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O Presidente do Conselho Estadual de Previdência do Estado do 
CEP/AP, no uso das suas atribuições legais, com fundamento no 

inciso VI do art. 13 e inciso II do art. 18, todos do Regimento Interno do 
e 2005, ainda, tudo o que 

a busca da garantia do 
equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS e do RPPM do Estado do Amapá, e a 

2020.71.601064PA, no 
lo Conselheiro Mário Gurtyev 

com o objetivo de realizar estudos e propor os encaminhamentos 
quanto a Dívida Previdenciária referente ao Poder Executivo, cuja matéria foi 
apreciada pelo Plenário do Conselho Estadual de Previdência, na 1ª Reunião 

o pedido de vistas do Conselheiro Carlos Luiz Pereira 
Processo acima mencionado, ao qual 

, e que foi objeto de apreciação 
inária do CEP, realizada no dia 27 de abril de 2021, nos 

Considerando o decidido na 4ª Reunião Ordinária do CEP, realizada no 

à Diretoria Executiva da Amapá Previdência a remessa do 

Determinar que a Diretoria Executiva da Amapá Previdência, 
contados a partir da 

deliberação do Plenário, do cumprimento ou não da recomendação contida no 



Art. 3. Esta Resolução entra em 

 

Rubens Belnimeque de Sou
Presidente do Conselho 

Vice

Horácio Luís Bezerra Coutinho
 

 Mauro Fernando Parente de Oliveira

 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá-AP, 28 de 
 

Rubens Belnimeque de Souza 
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Mário Gurtyev de Queiroz 
Relator 
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Co-Relatores  
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igor na data de sua publicação. 

de abril de 2021. 

Cód. verificador: 35791469. Cód. CRC: EB8EB3F
Documento assinado eletronicamente por RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA em 20/05/2021 12:41, MAURO
FERNANDO em 17/05/2021 12:42 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode
ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador








