
Macapá-AmapáCarlos Camilo Góes Capiberibe
02 de Março de 2012 - Sexta feiraGovernador
Circulação: 02.03.2012 às 17:30h.Doralice Nascimento de Souza Tiragem: 800 exemplares com 40 páginasvice-Governadora

Estado do Amapá

(TPODER EXECUTIVO^)
DECRETOS R E S O L V E :

Nomeai Rubernei Montes do Carmo para exercer o cargo em
comissão de Gerente do Projeto “Coordenadoria de Apoio cos Municípios",
Código CDS-3, da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer, a contar dc 01 de
novembro de 2011.

DECRETO N° 0567 DE 01 DE MARÇO DE 2012
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição dc Estado do
Amapá , c/c o art. 46, da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com a
Lei n° 0793, de 31 de dezembro de 2003, e tendo em vista o contido no Of ício
n° 0583/2011-GAB/S6DEL,

Macapá, 01 de março de 2012

CARLOS CAMILO GOES CAPIBERIBE
/ Gover/ador /D E C R E T A :

DECRETO N° 0569 DE 01 DE MARÇO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP Á , usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do
Amapá, c/c o an. 46, da Lei n° 0338, de 16 dc abril dc 1997, de acordo cora a
Lei n° 0793, de 31 de dezembro de 2003, e tendo em vista o contido no Of ício
n° 448/2011-GAB/SEDEL,

Art. 10 Fica instituída a Gerência do Projeto '‘Coordenadoria de
Apoie cos Municípios", subordinada à Secretaria ce Estado do Desporto e
Lazer, com objetivo principal de descentralizar as políticas do desporto e
melhorar o acesso dos cidadãos, de todas as idaces, as atividades desportivas
e de lazer.

Art. 2o A Gerência do Projeto terá sua vigência no período dc
01/11/11 a 31/12/2012.

Art. 3o Fica atribuída à Gerência 01 ( uma) gratificação
temporária, em nível de CDS-3, para o Gerente do Projeto.

Art . 4° Este Decreto entra em vigor na data dc sua publicação.

D E C R E T A :

Art. Io Fica instituída a Gerência do Projeto “Centro Didático
Novo Buritizal", subordinada à Secretaria de Estado do Desporto e Lazer, corn
objetivo de coordenar, monitorar e gerir as ações sócio-esportivas de crianças
em vulnerabilidade social de 06 a 17 anos de idade nas modalidades de
futebol de areia, basquetebol , voleibol e capoeira.

Macapc, 01 de março de 2012

Art. 2 o A Gerência do Projeto terá sua vigência no período de
CARLOS CAMILO 01/06/11 a 31/12/2012.

/ Art. 3o Fica atribuída à Gerência 01 (uma) gratificação tempo-
rária, em nivel de CDS-1, para o Gerente do Projeto.

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.DECRETO N° 0568 DE 01 DE MARÇO DE 2012

Maccpd, 01 de março de 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o
Decreto n° 0567, de 01/03/12, e tendo cm vista o contido no Oficio n°
0583/ 2011-GAB/SEDEL,

&
CARLOSxAMILO S CAPIBERIBE

Governador



Y
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DECRETO N° 0570 DE 01 DE MARÇO DE 2012
PODER EXECUTIVO

Carlos Camilo Góes Capiberibe
Governador

Doralice Nascimento de Souza
vice-Governadora

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art . 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o
Dccrcto n° 0569, de 01/03/ 12, e tendo em vista o contido no Of ício n°
448/2011-GAB/SEDEL,

Secretarias Extraordinárias

R E S O L V E :

Secretaria Extraordinária em Brasí lia : Divanaide da Costa Ribeiro
Secretaria Extraordinána dos Povos Indígenas:Coaraci Macia! Gabriel
Secretaria Extraord. de Pol . para a Juven.: Alex Sandro Silva Nazaré
Secretaria Extraord . de Pol í ticas para Mulheres: Maria Lucenira F. O. Pimentel
Secretaria Extraord. de Pol íticas Afro-Descendentes: Marilda Leite Pereira

Nomear Orlando Lima Nunes para exercer o cargo em comissão de
Gerente do Projeto "Centro Didático Novo Buritizal", Código CD5-1, da
Secretaria de Estado do Desporto e Lazer, a contar de 01 de junho de 2011.

Macapá, 01 de março de 2012
Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete do Governador: Kelson de Freitas Vaz
Gabinete dc Segurança Institucional: Cel. PM. Jorge Furtado Correa
Auditoria Geral : José Maurício Coutinho Vianna
Procuradoria Geral : Antônio Kleber de Souza dos Santos
Defensona Pública : Ivanci Magno de Oliveira
Pol ícia Militar. Cel. PM Pedro Paulo da Silva Rezende
Policia Civil: Tito Guimarães Neto
Corpo de Bombeiros: Cel. BM Raimundo Américo Furtado de Miranda
Policia Técnico-Científica: Odair Pereira Monteiro
Ouvidoria-Geral: Rivadavia Miguel de Souza França

DECRÊTO 05 41 BE 0l DE MARÇO DE 2012

Secretários de Estado
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII , da Constituição do Estado do
Amapá, c/c a Lei ny 1.289, de 05 de janeiro de 2009, e ter.do em vista o
contido no Of ício n° 091/2012-GAB/SECOM,Administração: Maria Luiza Pires Picanço Cearense (interina )

Desenvolvimento Rural . José Roberto Afonso Pantoja
Cultura: José Miguel de Souza Cyrilo
Comunicação: Bruno Jerônimo de Almeida (interino)
Ciência e Tecnologia : Antônio Cláudio Almeida de Canalho
Desporto e Lazer: José Luiz Amaral Pigarilho
Educação: Adalberto Carvalho Ribeiro
Receita Estadual : Jucinete Carvalho de Alencar
Indústria e Comércio: José Reinaldo Alves Picanço
Infraestmtura: Joel Banha Picanço
Meio Ambiente: Grayton Tavares Toledo
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Juliano Del Castilo Silva
Saúde : Edilson Afonso Mendes Pereira
Segurança: Marcos Roberto Marques da Silva
Setrap: Sérgio Roberto Rodrigues de La-Rocque
Trabalho e Empreendedorismo: Sivaldo da Silva Brito
Turismo: Helena Pereira Colares
Mobilização Social: Ely da Silva Almeida

R E S O L V E :

Exonerar, a pedido, Ewerton França Pinheiro do cargo em
comissão de Assessor Técnico Nível 1/ Núcleo de Jornalismo Insritucional/Co-
ordenadoria de Comunicação, Código CDS-1. da Secretaria de Estado da
Comunicação.

Macapá, OJ- de março de 2012

-
7 A///7^

ARLOS7 CAMILO G^ES é^PIBERIBE
/ Gove/nado /

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados

Adap: Ivana Maria Antunes Moreira
Amprev: Elcio José de Souza Ferreira
SIAC - Super Fácil: Dário de Jesus Nascimento de Souza
EAP: Maria Izabel de Abulquerque Cambraia
lapen:Nixon Kenedy Monteiro
Detran: Francisco Sá vio Alves Pinto
Diagro: Rosival Gonçalves de Albuquerque
Feria . Dinete Regina Pantoja
Hemoap: Ivan Daniel da Silva Amanajás
IEPA: Augusto de Oliveira Júnior
1PEM: Aline Paranhos Varonil Gurgel
Jucap: Jean Alex de Sousa Nunes
Lacen: Fernando Antônio de Medeiros
Pescap: João Bosco Alfaia Dias
Procon: Maria Nilza Amaral de Araújo
Prodap: José Alípio Diniz de Moraes Júnior
RDM: Juliana Alves Coutinho Alexopulos
Rurap: Max Ataliba Ferreira Pires
IMAP: Maurício Oliveira de Souza
ARSAP:
IEF: Ana Margarida Castro Euler
UEAP: Maria Lúcia Teixeira Borges
Fundação Tumucumaque: Jadson Luis Rebelo Porto

DECRETO N° 051C DE Cl DE MARÇO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII , da Constituição do Estado do
Amapá, c/ c a Lei n° 1.171, de 31 de dezembro de 2007, e tendo cm vista o
contido no Of ício n° 143/SRE/GAB,

R E S O L V E :

Exonerar, a pedido, José Flóvio de Oliveira Germani Junior do
comissão dc Chefe de Unidade/Unidade de Desenvolvimento/Núcleocargo em

de Sistemas/ Coordenarioria de Tecnologia da Informação, Código CDS-1, da
Secretaria da Receita Estadual, a contar de 01 de março de 2012.

de 2012Macapá, Oi_ de marçoSociedades de Economia Mista

s7/ .AFAP: Sá vio José Peres Fernandes
Caesa: Ruy Guilherme Smith Neves
CEA: José Ramalho de Oliveira
Gasap: Rubens Celestino Rodrigues Gemaque

£5*CARLOS cAMILO GÓIS CAPJBERIBE
Govercíador //



íDIÁRIO OFICIAL) Pág. 03Macapá, 02.03.2012

DECRETO N ” 05 15 DE G± DE MARÇO DE 2012
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP Á, usando chis atribuições

que lhe são conferidas pelo arc. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do
Amapá, c/c a Lei n° 1.171, de 31 de dezembro de 2007, e tendo cm vista o
contido no Of ício n° 143/SRE/GAB,

Nomear Érico Tavares de Aviz, ocupante do cargo de Técnico em
Enfermagem, Classe 3a, Padrão 1, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do
Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de Secretá rio
Administrativo/HCA, Código CDI-1, da Secretaria de Estado da Saúde.

Macapá , CJ- de março de 2012

R E S O L V E :

Nomear Huan Carlos Maués Azevedo para exercer o cargo cm
comissão de Chefe de Unidade/ Unidade de Desenvolvimento/ Núcleo de Sisle-
mas/Coordenadoria de Tecnologia da Informação, Código CDS-1, da Secretaria
da Receita Estadual, a contar dc 01 de março de 2012.

DECRETO N° G 5 ] & DE Ol DE MARÇO DE 2012
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP Á , usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do.Amapá, c/c a Lei n° 0417, de 17 de abril de 1998, c tendo cm vista o contido
no Of ício n° 423/2012-SE5A,Macapá , Ol de março de 2012

/

CARLOS^ CAMILO GÓE/CAPI^ERIBE
/ Governador /

R E S O L V E :

DECRETO N° O 5 T H DE Ol DE MARÇO DE 2012
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do
Amapá, c/ c a Lei n° 0417, de 17 de abril de 1998, e lendo em vista o contido
no Of ício n° 424/2012-SESA,

Exonerar Maria Alice Cardoso da Silva da função comissionada
de Chefe da Rouparia e Lavanderia/ HCA, Código CDI-3, da Secretaria dc
Estado da Saúde.

Macapá , Ol- de março de 2012

R E S O L V E :
CARLOyCAMILO &Ó/S— L . Governador

DECRETO N° OS}} DE Ol DE MARÇO DE 2012Exonerar, a pedido, Teimo Mcria de Castro Passos da fur.çáo
comissionada de Secretário Administrativo/HCA, Código CDI-1, da Secretaria
de Estado da Saúde. O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP Á, usando das atribuições

que lhe são conferidas peio art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do
Amapá, c/c u Lei n° 0417, de 17 de abril de 1998, c tendo em vista o contido
no Of ício n° 423/2012-SESA,

Macapá, 0-1 de marçc de 2012

/:
CARLOS/CAMILO GOES CAPJ^ERIBE_Governpacr

R E S O L V E :

Nomear Socorro do Céu Silva Souza, ocupante do cargo de
Auxiliar de Enfermagem, Classe Ia, Padrão IV , pertencente ao Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapá, para exercer a função comissionada dc
Chefe da Rouparia e Lavanderia /HCA, Código CDI-3, da Secretaria de Estado
da Saúde.

DECRETO N° C5}5 DE 01 DE MARÇO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA. usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII , da Constituição do Estado do
Amapá, c/c a Lei n° 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o contido
no Of ício n° 424/2012-SESA ,

de 2012Macapá, Ol de março

,-7

CARLOS/CAMILO GOjtS CAPÍBERIBE
Governor /R E S O L V E :

REMESSA DE MATÉRIA
AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS
NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS
SEGUINTES MEDIDAS: 8cm DE

LARGURA PARA TRÊS COLUNAS
12cm DE LARGURA PARA DUAS

COLUNAS OU 26cm DE LARGURA
NO CASO DE BALANÇO, TABELAS

E QUADROS. FONTE ARIAL 10.

ESTADO DO AMAPÁ
DIÁ RIO OFICIAL

Fábio da Silva Fonseca
Diretor

Eurivaldo Jose Pantoja Soeiro
Chefe da Divisão Administrativa

Leila Lima de Almeida
Chefe da Divisão de Comercialização
Raimundo Nazaré Tavares Ferreira

Chefe da Divisão Industrial
Membro da ABIO - Associação Brasileira de

Imprensa Oficiais
Sede: Av: Aurino Borges de Oliveira, 103

Bairro São Lázaro Macapá-AP
CEP: 68.908-470

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES5

Exemplar ..
Exemplar Atrasado
Centímetro Composto em Lauda Padráo.
Centímetro para Compor
Página Exclusiva
Proclama de Casamento

.... RS 5,00... RS 6,00

.... RS 5,50

.... RS 8,00
RS 430,00

RS 50,00

•••••••••••••••••••••'

PREÇOS DE ASSINATURAS
Ao DIO reserva-se o direito de recusar a
publicação de matérias apresentadas em

desacordo com suas normas.
ORDEM ASSINATURA 3 MESES 6 MESES 12 MESES

01 ASSINAT. R$ 75,00 R$ 150,00 R$ 300,00
ASSINATU-

RA Cl REMES
SA POSTAL

Fones: (96) 3212-2136 - 3212-2137
3212-2138 Fone Fax: (96) 3212-2135

02 R$ 225,00 R$ 450,00 R$ 900,00 HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DAS 07:30 às 12:00 horas
DAS 14:30 às 18:00 horasAcesso ao Diário: www.sead.ap.gov.br
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DECRETO N° 05t'í DE Oi DE MARÇO DE 2012
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que ihe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado co
Amapá, c/c o art . 2o, da Lei n° 1.282, de 22 de dezembro de 2008, de acordo o
«ri. 5C. do Decreto n° 5236, de 30 de dezembro de 2010 - Regimento Interno
co Conselho Estadual de Educação, e tendo em vista o contido no Of ício n°
058/12-CEE/AP.

R E S O L V E :
Homologar a designação de Ubiraci Tolosa Costa , Chefe de

Gabinete , pelo exercício, em substituição, do cargo de Diretor-Presidente do
Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá, durante o impedimento do
titular , no período de 28 de fevereiro a 01 dc rr.arço de 2012.

Macapá, Oi. de março de 2012

z 7R E S O L V E :
CARLOS/CAMILO GÓ ES CAPI^fcRIBc

/ Governõdor /

Exonerar os membros abaixo relacionados do Conselho Estadual DECRETO N° 05 3 Z- DE Oi DE MARÇO DE 2012
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do

Amapá, e lendo cm vista o contido no Of ício n° 149/2012-GAB/SETUR ,

de Educação:

REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS

Mariana de Araú jo Gonçalves Titular
Joaquina da Silva Costa - Suplente

R E S O L V E :Macapá, Q_L de mcrçc de 2012

Homologar o deslocamento de Helena Pereira Colares, Secretária
de Estado do Turismo, da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade
de Brasília - DF, a fim dc participar da audiência com o Secretário Executivo do
Ministério do Turismo, no período de 27 a 29 de fevereiro de 2012.

Macapá, 0 — de março de 2012

CARLOS CAMILO
Govç/nadc

DECRETO N° 05 DE 0i DE MARÇO DE 2012
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP Á , usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do
Amapá, c/c o art. 2", da Lei n° 1.282, de 22 de dezembro de 2008, de acordo o
art. 5o, do Decreto n° 5236, de 30 de dezembro de 2010 - Regimento Interno
do Conselho Estadual dc Educação, e tendo em vista o contido no Of ício n°
058/12-CEE/AP,

DECRETO N° 05^3 DE Oi DE MARÇO DE 2012
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do
Amapá, e tendo em vista o contido no Of ício n° 149/2012-GAB/SETUR,

R E S O L V E :

Nomear os membros abaixo relacionados para comporem o
Conselho Estadual de Educaçao: R E S O L V E :

REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS

João Ataide Santana - Titular
Antónia Maria Lino do Espirito Santo - Suplente

Homologar a designação de Maria José Barbosa Freitas Souza ,

Chefe de Gabinete, pelo exercício, em substituição, do cargo de Secretário de

Estado do Turismo, durante o impedimento da titular, no período de 27 a 29
de fevereiro de 2012.

Macapá, ol de março de 2012

Macapá, C -L de março de 2012

, á /

CARLOS^ CAMILO G<?tt CÁPIBERIBE
odor/DECRETO N° 05 -ÍC GoveiDE Ci DE MARÇO DE 2012

0 GOVERNADOR DC ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do
Amapá, c tendo em vista o contido no Of ício n° 060/12-GAB/HEMOAP, DECRETO N° O 5 <?^ DE Oi DE MAPÇO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições
. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado co

contido no Of ício n° 014/2012-FUNDAÇÂO
R E S O L V E :

que lhe são conferidas pelo art

Amapá, e lendo em vista o
TUMUCUMAQUE.

Homologar o deslocamento de Ivan Doniel da Silva Amanajás,

Direior-Presidente do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá, da
sede de suas atribuições, Mcccpá- AP, até a cidade de Brcsília-DF. a fim de
participar do Seminário Nacional da Hemorrede Pública com a participação do
Senhor Ministro da Saúde Alexandre Padilha, no período de 28 de fevereiro a
01 de março de 2012, serr. ónus para o Estado.

Maccpc, Q± de março de 2012

R E S O L V E :

Autorizar Jodson Luís Rebelo Porto, Diretor-Presidente da

Fundação de Amparo â Pesquisa do Estado do Amapá, para viajar da sede de

atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Curitiba-PR , a fim dc participar

do primeiro Fórum Nacional do CONSECTI e CONFAP, nos dias 0S e 09 de

março de 2012.CARLOS CAMILO Gí
/ GoverZdor ^

DECRETO N° 05ÍL DE Cli

suas

de 2012Macapá. Ci de março

DE MARÇO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que lhe sáo conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do

Amapá, e tendo em vista o contido no Of ício n ° 060/12-GAB/HEMOAP, _ Gover
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DECRETO N° O 5 DE Cl DE MARÇO DE 2012
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo art. 110. inciso XV, da Constituição do Estado do
Amapá, c/c o art. 18, da Lei n° 6.752, de 17 de dezembro de 1979 ( Lei de
Promoção de Oficiais da PMAP), na Sumula nc 52, do STF, de 13 de dezembro
de 1963; an. 51, da Lei Complementar n° 065, de 21 de setembro de 2010
(Estatuto dos Militares do Estado do Amapá) , o disposto no Convénio ri 001,
de 09 de novembro de 2009 , e tendo em vista o teor do Processo n °
28740.000059/12- DP.

Art. 2o Agregar o citado militar, nos termos dos arts. 51; 92, §
lw, inciso II e 138, da Lei Complementar n° 065. de 21 de setembro de 2010
(Estatuto dos Militares do Estado do Amapá), ficando à disposição da Diretória
de inativos e Pensionistas da PMAP, na condição de agregado, no prazo fixado
em Lei (seis meses), «antes de ser transferido para a reserva remunerada “EX-
OFFICIO".

Art. 3o Este Decreto entra em rigor na data de sua publicação.
Macapá, 0 J- de março de 2012

R E S O L V E :

CARLOS,
GoverArt . Io Promover ao Posto de 2o TEN PM , pelo critério de tempo

de serviço, o SUB TEN QEP Jackson Lobo Ribeiro, conforme o disposto na
Súmula n° 52, do STF. de 13 de dezembro de 1963 e art . 51, da Lei
Complementar n° 065, de 21 dc setembro de 2010 (Estatuto dos Militares do
Estado do Amapá).

DECRETO N° Ohii DE OJ- DE MARÇO DE 2012
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo art. 119, Lnciso XV, da Constituição do Estado do
Amapá, c/c o art. 18, da Lei n° 6.752, de 17 de dezembro de 1979 (Lei de
Promoção de Oficiais da PMAP), art. 5o, inciso IV, da Lei Complementar n°
043, de 01 de outubro de 2007 c art. 51, da Lei Complementar ri 065, de 21
dc setembro de 2010 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá) , o disposto
no Convénio ri 001, de 09 de novembro de 2009, e tendo em vista o teor do
Processo n° 28740.000053/12-DP,

Art . 2o Agregar o citado militar, nos termos dos arts. 51; 92, §
Io, inciso II e 138, da Lei Complementar ri’ 065, de 21 de setembro de 2010
( Estatuto dos Militares do Estado do Amapá) , ficando à disposição da Diretória
de Inativos c Pensionistas da PMAP, na condição de agregado, no prazo fixado
em Le: (seis meses) , antes dc ser transferido para a reserva remunerada “EX-
OFFICIO".

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá , OJ. de março de 2012 R E S O L V E :

. y

Art. Io Promover ao Posto de MAJOR PM , pelo critcrio de tempo
de serviço, o CAP QOA Claudio Guilherme Lourenço Fonseca, pertencente ao
Quadro de Oficiais da Administração (QOA), da Policia Militar do Amapá.

Art. 2 o Agregar o citado militar , nos termos dos arts. 51; 92, §
1°, uiciso II e 138, da Lei Complementar n° 065, de 21 de setembro de 2010
(Estatuto dos Militares do Estado do Amapá), ficando à disposição da Diretória
de Inativos e Pensionistas da PMAP, na condição de agregado, no prazo fixado
cm Lei (seis meses) , antes de ser transferido para a reserva remunerada “EX-
OFFICIO".

CARLOScAMILO
Gcv<

DECRETON0 058 í DE 0l DE MARÇO DE 2012
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XV, da Constituição do Estado do
Amapá, c/c o art. 18, da Lei n° 6.752, de 17 de dezembro de 1979 (Lei de
Promoção dc Oficiais da PMAP), na Súmula n° 52, do STF, de 13 de dezembro
de 1963; art. 51, da Lei Complementar n° 065, de 21 de setembro dc 2010
(Estatuto dos Militares do Estado do Amapá) , o disposto no Convénio n° 001,
de 09 de novembro de 2009, e tendo em vista o teor do Processo n°
28740.000081/12-DP,

Art . 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua public«ição.
Macapá , de março de 2012

<7

CARLOS'CAMILO GÓE/CAP.
/ Governador /

R E S O L V E :

DECRETO N° QCÁ°1 DE 01 DE MARÇO DE 2012
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que ihc são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do
Amapá, c/c o art. 18. da Lei ri 6.752, de 17 dc dezembro dc 1979 (Lei dc
Promoção de Oficiais da PMAP), na Súmula ri 52, do STF, de 13 de dezembro
de 1963; art. 51, da Lei Complementar ri 065, de 21 de setembro dc 2010
(Estatuto dos Militares do Estado do Amapá), o disposto no Convénio ri 001.
de 09 de novembro de 2009. c tendo em vista o teor do Processo n°
28740.000014/12-DP,

Art. Io Promover ao Posto de 2o TEN PM. pelo critério de tempo
de serviço, c SUB TEN QEP Gabriel dos Santos Rodrigues, conforme o disposto
na Súmula ri 52, do STF, de 13 de dezembro de 1963 e art. 51, da Lei
Complementar n° 065, de 21 dc setembro de 2010 (Estatuto dos Militares do
Estado do Amapá).

Art. 2o Agregar o citado militar, nos termos dos arts. 51; 92, §
Io, inciso Ií e 138, da Lei Complementar n° 065, de 21 de setembro de 2010
(Estatuto dos Militares do Estado do Amapá), ficando á disposição da Diretória
dc Inativos e Pensionistas da PMAP, na condicão de agregado, no prazo fixado
em Lei (seis meses), antes de ser transferido para a reserva remunerada “EX-
OFFICIO".

R E S O L V E :Art. 3o Este Decreto entra cm vigor na data de sua publicação.
Macapá , 01. de março dc 2012

Art. Io Promover ao Posto de 2o TEN PM, pelo critério de tempo

de serviço, o SUB TEN QEP Luiz Araújo Paixão, conforme o disposto na
Súmula ri 52, do STF, de 13 de dezembro de 1963 e art. 51, da Lei
Complementar ri 065, de 21 de setembro dc 2010 (Estatuto dos Militares do
Estado do Amapá).

</ />

CARLOS'CAMILO GÓES CAFIBEfctBE
/ Govermidor ' Art. 2o Agregar o citado militar, nos termos dos arts. 51; 92, §

lc, inciso II c 138, da Lei Complementar ri 065, de 21 de setembro de 2010
(Estatuto des Militares do Estado do Amapá), ficando à disposição da Diretória
dc Inativos e Pensionistas da PMAP, na condição dc agregado, no prazo fixado

Le; (seis meses), entes de scr transferido para a reserva remunerada “EX-
OFFICIO*.

DECRETON0 05?} DE OJ- DE MARÇO DE 2012

em
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado de
Amapá, c/c o art. 18, da Ui ri 6.752, dc 17 de dezembro de 1979 (Lei de
Promoção de Oficiais da PMAP), na Súmula ri 52, do STF, de 13 de dezembro
dc 1963; art. 51, da Lei Complementar n° 065. de 21 de setembro dc 2010
(Estatuto dos Militares do Estado do Amapá) , o disposto no Convénio ri 001,
de 09 de novembro de 2009, e tendo em vista o teor do Processo n°
28740.000082/12- DP,

Art. 3o Este Decreto entra cm rigor na data dc sua publicação.
Macapá, Qí de março de 2012

R E S O L V E :

DECRETON 0 05 90 DE 01 f)E MARÇO DE 2012
Art. Io Promover ao Posto de 2o TEN PM, pelo critcrio de tempo

de serviço, o SUB TEN QEP Luiz Antônio Brondco de Oliveira, conforme o
disposto na Sumula ri 52, do STF, de 13 de dezembro de 1963 c art. 51, da
Lei Complementar ri 065, de 21 de setembro de 2010 (Estatuto dos Militares
do Estado do Amapá).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estaco do
Amapá, c/c o art. 18, da Lei ri 6.752. de 17 de dezembro dc 1979 (Lei de
Promoção de Oficiais da PMAP), na Súmula n° 52, do STF, de 13 de dezembro
de 1963: arr . 51. da Lei Comolcmentar ri 065, de 21 de setembro dc 2010
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(Estatuto dos Militares do Estado do Amapá) , o cusposto no Convénio nw 001 ,

dc 09 de novembro de 2009, c tendo em vista o teor do Prccesso n °

28740.000076/12-DP ,

DECRETO N° 05^3 DE 01 DE MARÇO DE 2012
O GOVERNADOR DO EST4D0 DO AMAPÁ usando das atribuições

que lhe são conferidas pelo art . 119, inciso XV , da Constituição do Estado do
Amapá, letra L'h” do art . 50; art. 51; inciso V, do art. 64 , da Lei Complementar
n° 065, de 21 de setembro de 2010 (Estatuto dos Militares do Estado cio
Amapá), e tendo em vista o teor do Processo n ° 13.001 .054/12 -CPO.R E S O L V E :

Art. Io Promover ao Posto de 2o TEN PM , pelo critério de tempo

de serviyo, o SUB TEN QEP Nelson Luis Berros Piedode, conforme o disposto
na Súmula nu 52, do STF, de 13 de dezembro de 1963 e art. 51, da Lei
Complementar n° 065, de 21 de setembro de 2010 (Estatuto dos Militares do
Estado do Amapá) .

R E S O L V E :

Art. Io Promover ao Posto de MAJOR 0M , pelo critério de tempo
de servi ço, o CAP QOA BM Dario Costa de Oliveira , pertencente ao Quadro de
Oficiais da Administração, do Corpo de Bombeiros Militar do Estsdo do
Amapá.

Art. 2 o Agregar o citado militar, nos termos dos arts. 51; 92, §
r. inciso II e 138, da Lei Complementai' n° 0ó5: de 21 de setembro dc 2010
( Estatuto dos Militares do Estado do Amapá) , ficando â disposição da Diretória
cie Inativos c Pensionistas da PMAP, na condição ele agregado, no prazo lixado
cm Lei (seis meses) , ames de ser transferido para a reserva remunerada "EX-
OFFIClÒ".

Art . 2o Agregar ao Quadro dc Oficiais da Administração do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá de acordo com o art. 51;
inciso II . do § \° , do art . 92, da Lei Complementar n° 065, dc 21 de setembro
de 2010 (Estatuto cios Militares do Estado do Amapá), permanecendo no
serviço ativoArt . 3o Este Decreio entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá , de março dc 2012 Art . 3 o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

com efeitos retroativos a 16 de janeiro de 2012.

Macapá, O Í de março de 2012

CARlOs/cAMILO GÓE S CAP^BERIBE
/ Governçdor / O'

CARLOS/CAMILO GÓES/UPI/ERÍBE
/ Governadór /DECRETON0 DE O-L DE MARÇO DE 2012

C GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art . 119 , inciso XV , da Constituição do Estado do
Amapá , c/c o art. 18 , da Lei n° 6.752. de 17 de dezembro de 1979 (Lei de
Promoção de Oficiais da PMAP), na Súmula n3 52, do STF, de 13 de dezembro
dc 1963; art . 51 , da Lei Complementar n° 065 , dc 21 de setembro dc 2010
(Estatuto dos Militares do Estado do Amapá) , o disposto no Com cílio n° 001 ,

de 09 de novembro de 2009, e tendo em vista o teor do Processe n°
23740.000078/12-DP.

DECRETO N° 03c/ c| DE 0 1 DE MARÇO DE 2012

Dispõe sobre c Reforma
OFFÍCIO", do 2o TEN RR JOSÉ
MONTEIRO DOS SANTOS.

"EX -

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições
que lhe sác conferidas pelo art . 119 , inciso XV, da Constituição do Estado do
Amapá, c /c a Lei n0 10.486 , dc 04 de julho de 2002, c a Lei Complementar n"
065, de 21 de setembro de 2010 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá),

c tendo em vista o teor do Processo n° 28740.000008/2002- RR,
R E 5 0 L V E :

Art . Io Promover ac Pcsto de 2o TEN PM , pelo critério de Lempo

de serviço, o SUB TEN QEP Edson Pereira Dias, conforme o disposto na
Súmula i:° 52, do STF, de 13 de dezembro de 1963 e art. 51 , da Lei
Complementar n° 065. de 21 de setembro de 2010 ( Estatuto dos Militares do
Estado do Amapá)

D E C R E T A:

Art . Io Fica transfendo, mediante Reserva Remunerada para

Reforma uEX-OFFlCIO", o 2o TEN RR José Monteiro dos Santos, pertencente
á Policia Militar do Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição Federal , c o
art . 31, § 1°, da Emenda Constitucional n° 19/ 98, e os arts. 50, inciso II e III,

alínea V , 54, 57 , 58 , inciso II , 61 , 107 , inciso II, da Lei Complementar n° 065.
de 21 ce setembro de 2010.

Art . 2o Os proventos terão como base o que determina o art.

109 , inciso V , da Lei Complementar nu 065, de 21 dc setembro de 2010, art.

20, incisos I , II , III , IV , V e VI, § 1° inciso I e § 4°; art . 21, incisos II e VI ,

Parágrafo único, art . 24 , inciso IV, § 1 °; art. 26 , § 3o, da Lei n° 10.436, de 04
de julho de 2002, calculados sobre o soldo que percebia na Reserva
Remunerada.

A n. 2 o Agregar o citado militar, nos termos dos arts. 51; 92, §
I a , inciso II e 138 , da Lei Complementar nn 065, de 21 de setembro de 2010

( Esi .Jtuto dos Militares dò Estado do Amapá) , ficando n disposição da Diretória
de Inativos e Pensionistas da PMAP, na condição de agregado, no prazo lixado
cm Lei (seis meses), antes de ser transferido para a reserva remunerada “EX-
OFFICIO” .

Art . 3o F.ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Maccpá, O i de março de 2012

Art . 3o Este Decreto entra cm vigor na data de sua publicação .

Maccpá, O-L de março de 2012CARLOS CAMILO GOES C

/ Goverpador

DECRETO N° Q 5 c| l DE 0 1 DE MARÇO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP Á , usando das atribuições

lhe são conferidas pelo art . 119, inciso XV , da Constituição do Estado do .

Amapá, c/ c o art. 18, da Lei n° 6.752, de 17 dc dezembro de 1979 (Lei de

Promoção de Oficiais da PMAP) , na Súmula ri 52, rio S i P , de 13 de dezembro

de 1963; art. 51, da Lei Complementar n° 065, dc 21 de setembro de 2010

(Estatuiu dos Militares do Estado dc Amapá) , o disposto no Convénio n° 00 ri

de 09 de novembro de 2009, e tendo cm vista o teor do Processo n°

que

DECRETO N° C 5 H 5 DE 0 1 DE MARÇO DE 2012

28740.00C085/12- DP,

R E S O L V E :
Art . Io Promover ao Poste de MAJOR PM , pelo criténo dc tempo

dc seiviço, o C A P QOA Josics de Souza Cardoso, conforme o disposto na

Súmula TI° 52, do STF, de 13 de dezembro dc 1963 e art. 51 , da Lei

Complementar n° 065, de 21 de setembro dc 2010 (Estatuto dos Militares do

Esuido do Aruapà) .

Dispõe sobre a Reforma
OFFÍCIO", do Io TEN RR UBIRAEL-
SON DA SILVA RIBEIRO.

"EX -

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art . 1 1 9, inciso XV, da Constituição rio Estado do
Amapá, c/c a Lei n° 10.486, de 04 de julho de 2002, e a Lei Complementar nw
065, dc 21 dc setembro dc 2010 (Estatuto dos Militares do Estado do Amapá),
e tendo em vista o teor do Prccesso n° 28740.000635/11 -DIP;

Art . 2o Agregar o citadc militar, nus termos dos arts. 51; 92, §

1°. inciso I! e 1 3 8 . da Le: Complementar nc 065. de 21 de setembro dc 2010
( Estatuto dos Militares do Estado do Amapá] , ficando ã disposição da Dúetcria

cV Inativos Pensionistas da PMAP. na condição de agregado , no prazo fixado

(sei-s meses) , antes de ser transferido para a reserva remunerada “EX- D E C R E T A:err. Lei
OFFICIO*’.

A n . J ° F.sie Decreto entre em rigor na data de sua publicação.

Macapá, Cl de merço de 2012
v"- /7 -

E S C/VPIBERIBE

Art , Fica transferida na Inatividade , mediante Reservr. jj
Remuneraria para Reforma “EX-OFFÍCIO", o lc TEN RR Ubiraelson da Silva
Ribeiro, pertencente à Policia Militar do Amapá, nos termos do art . '12 , da
Constituição Federal , e o art . 31 , § lc. da Emenda Constitucional n° 1 9 /9 8 , eCARLOS CAtAllO

Goveyhcdori

aesa
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cs arts. 50, incisos II e III alinea * • ' -J , 5", 58. inciII . 61, 107, inciso U , da
Lei Conpiemen t;tr n° 0Ó5, de 21 de t « exnbro de 2010

Art . 2 o Os proventos rào como base * que determina o art.
109, inciso V. da Lei Com] lementa * • ,J 065, de 21 de < elembro de 2010, art.
20. incisos I, II. Ill, IV, V e VI, § ly .. . iso I e § 4o; ari 21, inciso II , Parágrafo
único; art. 24. inciso IV, § 1 art. 2b, $ 3o, d ú Lei n° 10.436, de 04 de julho de
'2002, calculados sobre o so;do que p. icebia na Reserva Remunerada.

Art. 3C A Dire cria de ramos e Pensionistas da Policia Militar
do Amapá, efetivará o presente desli . into do serviço ative de acordo com o
art. 102, inciso II , Paragráfo único, £• > :03, da Lei Complementar n° 0ó5, tíc
21 dc setembro dc 2010 (Esta- uto des Militares do Estado do Amapá).

Art . 4C Esle Dec elo en . . , i em vigor na data de sua publicação
%

Macapá, 0 *1- de março de 2012

Art . 3o A Diretória de Inativos c Pensionistas da Policia Militar
do Amapá efetivará o presente desligamento du serviço ativo, de acordo com o
disposto no art. 102, inciso I, Parágrafo único e art. 103, da Le: Complementer
n° 065, de 21 de setembro de 2010.

Art . 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá , Ol de março dc 2012

%
CARLO; pES CAPIBERIBE

cdor /
CAMILO

Gove:

DECRETO N° 05 fitf DE Ol DE MARÇO DE 2012
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

SISs' 7 que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do
Amapá, considerando o disposto no art. 39, incisos I. II e III , c/c os arts. 89 e
91 , § Io, da Lei n° 0915, de 18 de agosto de 2005 (alterada pela Lei n9 1.432,
de 29 de dezembro de 2009), c/c o art. 3o da EC n° 47/05, e err. face do que
consta no Processo n° 2011.04. 1420P - AMPREV,

/

CAKLO& C/MILO GÒjLS CAPIBERIBE
/ Goverp-idor /

DECRETO N° 0t> c\(: DF Ci DE MARÇO DE 2012

Dispõe sobre a transf erêr cia do 5er -
viço Ativo da Pol ícia Militar do Amapá ,

pare o Reserve R -imur.erc.da, "EX -
OFFÍCTO". do SUB TEN QcP ADM/R
CANTÃO PINHEIRO .

R E S O L V E :
Art. Io Conceder Aposentadoria voluntária por tempo de

contribuição com proventos integrais, com paridade, à servidora Sebastiar.a
Martel Torres, ocupante do cargo efetivo dc Auxiliar Administrativo, Classe Ia ,

Padrão V. Matrícula n° 496502, lotada na Secretaria de Estado da Educação.
Art . 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MCCGPó, Ol de março de 2012O GOVERNADOR DO EST \DO DO AMAP Á, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. llu nciso XV. da Constituição tio F.rtado io
Amapá, c/c a Lei Complementar n 9 1 >5 de 2 '. dc setembre dc 2010, c tendo
em vista o teor do Processo n° 2874C 001237/11-t.IP. / 7 7

CARLOS/CAMILO GÓI
/ Goverryídor {

D E C R E T A:
Art . Io Fica transferido para a Inatividade, mtdiante Reserva

Remunerada. “EX-OFFÍCICT, t SUB TEN QEP Admir Cantão Pinheiro,

pertencente à Policia Militar do Estado do Amapá, nos termos do art. 42 , da
Constituição Federal , e art. 31, § Io, da Emenda Constitucional n° 19, de 04
de junho de 1998, c/c os arts. 50 incise II c III, alinea T; 51; 104. inciso II;
106, inciso VII, ca Lei Complementar n° 065. dc 21 de setembro de 2010.

Art . 2o Os proventos devidos terão como base o que determinam
os arts.19; 20, incisos I, II: III , IV, V c VI , § Io, inciso I , § 4o e 21, incisos I e
VI, Parágrafo linico, da Lei n° 10.486. de 04 de julho de 2002, calculados
sobre o soldo de SUS TEN PM.

Art. 3o A Diretória de Pessoal da Policia Militar do Amapá
efetivará o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o disposto
no ar;. 102, inciso I, Parágrafo único c art. 103, da Lei n° 065, dc 21 de
setembro de 2010. '

DECRETO N° 0599 DE Cl &E DE 2012
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que lhe sào conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do.Amapá, c/ c as Leis n°s 0417, de 17/04/1998 c 0762, de 02/07/2003,

R E S O L V E :
Exonerar Fernando Jorge Alencar Fernandes da função comissio-

nada Responsável pelas Atividades da Clinica dc Anestesiologia/CCC / HCAL,

Grupo III. Código CDI- 3, da Secretaria de Estado da Saúde.

de março de 2012Macapá, 0XArt. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá , Ql dc março de 2012

/ &

CARLOS/CAMILO GÓEbi
/ GovcrnqÓor

&
CARLOS CAMILO GÓES CAP3JBERIBE

Governdaor //
DECRETO N° OGOO DE 01 DE MARÇO DE 2012

DECRETO N° 0 5 9 7 DE 0 1 DE MARÇO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ , usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XV, da Constituição do Estado
do Amapá, c/c os arts. 62; 64, Parágrafo único e 140, da Lei Complementar n°
065, dc 21 de setembro de 2010; art. 4o, Parágrafo único; art. 9o, Parágrafo
único; art. 18, da Lei n° 6.752, dc 17 de dezembro de 1979; art. 9o, inciso I, da
Lei n° 0901, de Ol de julho de 2005, alterada pela Lei n 1.396, de 05 de
novembro de 2009, e tendo em vista o teor do Processo - Protocolo Geral n°
2012/6378 e Parecer n° 087/2012-PROG ,

Dispõe sebre a transferência do Ser-
viço Ativo da Polícia Militar do Amapá,

para a Reserva Remunerado,

OFFÍCTO", do 2o TEN QOA ADER-
NALDO RAMOS DOS SANTOS.

“EX-

I
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições

que lhe sã© conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do
Amapá, c/c a Lei Complementar n° 065, de 21 de setembro de 2010, c tendo
em vista o teor do Processo n° 28740.000900/11 - DIP,

R E S O L V E :

Art . Io Promover ao Posto de Tenente Coronel BM , em
Ressarcimento de Preterição, o MAJ BM Paulo de Souza Quaresma,

pertencente ao Quadro de Oficiais Combatentes (QOC) , do Corpo de Bombeiros
Militar do Amapá.

D E C R E T A:

Art. Io Fica transferido para a Inatividade, mediante Reserva
Remunerada, “EX-OFFÍCIO", o 2o TEN QOA Adernaldo Ramos doá Santos ,

pertencente à Policia Militar do Estado do Amapá, nos termos do art. 42, da
Constituição Federal , e art. 31, § Io, da Emenda Constitucional n° 19, de 04
de junho de 1998, c/c os arts. 50, incisos I , I! c III, alínea “i”; 51; 104, incise
II; 105. inciso VII c 138, da Lei Complementar n° 065, dc 21 de setembro de
2010.

Art . 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 02 de julho de 2011.

Macapá, CU dc março dc 2012

Art. 2° Os proventos devidos terão como base o que determinam
os arts. 19; 20, incisos I, II, III, IV, V c VI, § !°, inciso I , § 4o e 21, incisos I e
VI, Parágrafo único, da Lei n° 10.486, de 04 de julho de 2002, calculados
sobre o soldo de 2° TEN PM .

C/PIBERIBE
•nador/
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1.2. A Avaliação psicológica tem por objetivo analisar as condições psi-
cológicas do candidato, suas caracteristicas e aptidões para fre-
quentar o CFSD PM, de acordo com o perfil exigido para essa fun-
ção profissional.

13. A avaliação psicológica possuirá 02 (dois) estágios distintos, po-

rém integrados. A composição da avaliação será constituída de

testes reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia, serão

aplicados através dos seguintes instrumentos: $/
•Testes de personalidade, testes de inteligência e testes de

habilidades especificas;
•Entrevista individual.

Secretarias de Estado

(Administração ,.

( Maria Luiza Pires Picanço Cearense (Interina)]

EDITAL N“. 158/2012- CFSD - POLICIA MILITAR

CONVOCAÇÃO PARA EXAME PSICOLÓGICO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso
de suas atribuições e na qualidade de Presidente da Comissão, conforme

disposto no Decreto n°. 2.512, de 13 de julho de 2009, publicado no Diário

Oficial do Estado n° 4.536, datado de 13 de julho de 2009:

1.4. O Candidato, para ser classificado, deve preencher as caracteristi-

cas inerentes ao futuro cargo de Oficial, que estão especificadas

no item XI - Da Avaliação Psicológica - 5° Fase. Do Edital de

abertura.

1.5 O Exame Psicológico terá caráter unicamente eliminatório. O can-
didato poderá obter um dos seguintes resultados:

a) Indicado: significando que o candidato apresentou, no

público para o CFSD PM, perfil psicológico

compatível com o perfil exigido;

b) Contra-indicado: significando que o candidato nào

apresentou, no concurso público para o CFSD PM, perfil

psicológico compatível com o perfil exigido.

c) Ausente: significando que o candidato não compareceu ao

Exame Psicológico.

Cargo: Soldado- Polícia Militar

RESOLVE:

concurso
Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no

Concurso Público da Policia Militar do Estado do Amapá - PMAP, cargo de

Soldado PM - CFSD/PMAP, para realização do Exame Psicológico - 5a

Fase, em conformidade com o Edital de Abertura n°. 001/2009 de 17 de

julho de 2009, publicado no DOE n°. 4540 de 17 de julho de 2009.

Os candidatos deverão apresentar-se, conforme cronograma

abaixo, munido de documento de identidade, implicando a ausência do

candidato na sua eliminação.
NOME COMPLETOCLASS

JULIETE GOMES FERREIRA0700
ROSEANA DA SILVA BATISTA0862
PAULA SUANI DE ALMEIDA SANTOS0972Local: Divisão Psicossocial.

Data: Dia 06 de março de 2012

Endereço: Rua: Jovino Dinoá, s/n°, Bairro Beirol.

Horário de inicio: Às 07h30 min.
Macapá-AP, 29 de fevereiro de 2012.

/r -

ÍÁé^VICANÍOCI1 - DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
11. A Avaliação psicológica será realizada na cidade de Macapá-AP.

EARENSEMARIA LUIZA P
Secretâria de Estado da Administração

PORTARIA N°0^/02-2012- DRH/SEAD. SERVIDOR(A) : Maria Roscly Cardoso Batista
CARGO
MATRÍCULA : 316164
QUINQUÉNIO : 30/05/2004 a 28/05/2009
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 600/2012

StRVIDOR(A) : Orivaldo Reis de Lima
CARGO
MATRICULA : 494089
QUINQUÉNIO : 03/05/1998 a 01/05/2003
PERÍODO(S) : 01 a 31/03, 01 a 31/05 e 01 a 30/09/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 83767/2011

: Professor: Auxiliar Administrabvo
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, ce 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n°
67525/ 2011, resolve, SERVIDOR(A) : Maria Madalena Ramos da Costa

CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

SERVIDOR(A) : Maru Jorge de Pinho Barreiros
CARGO
MATRÍCULA : 707970
QUINQUÉNIO : 28/03/2005 a 21/11/2010
PERÍODO(S) : 01/03 a 30/04 e 01 a 30/09/2012
PROCESSO : Protocole Geral n° 81735/2011

: Professor
: 327093
: 21/06/1994 a 19/06/1999
: 01/03 a 31/05/2012
: Protocolo Ge'alno 1856/2012

: Enfermeiro
Conceder 03 (três ) meses de Licença-Especial Prémio

por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de
03 de ma'o de 1993, a servidora Rita de Cássia Araújo
Gonçalves, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de
Auxi iar Administrativo, Cadastro nc 335509, pertencente ao
Quadre de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotaca na SEAD,
no período de 02/03 a 31/05/2012, referente ao quinquénio
18/01/2007 a 16/01/2012.

SERVIDQR(A) : Edson de Sousa Mira
CARGO
MATRÍCULA : 633453
QUINQUÉNIO : 09/04/2005 a 07/04/2010
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 1144/2012

SERVIDOR(A) : Angela Maria Barbosa Ferreira
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 02/02/2007 a 30/01/2012
PERÍODO(S) : 01/03
PROCESSO : Protcdolo Geráln0 1524/2012

Macapá-AP, em C pe 2012.

SERVIDOR(A) : Maria Cristina Pinheiro de Carvalho
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 04/03/2006 a 01/05/2011
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolp-Geial n° 297/2012

: Professor: Técnico em Enfermagem
: 630888

Macapá-AP, em y>Uoic: de 2012.

È&AJAMES
Diretor do Dl

LIMA
SEAD - Interino de 2012.Macapá-AP, em 2 : Professor

: 428922
JAMES VIEIRA LIMA

Diretor do DRH/5S-AD - Interino

PORTARIA N°0/§ /02-2012-DRH/ SEAD.
/2012

PORTARIA N°0 ?/ /02-2012-DRH/SEAD.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas peia Portaria n° 103/ 98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
confendas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98,
'esoí ve,

JAMES ÎEIRA LIMA
Diretor do DRHX$EAD - Interino

\
/02-2012-DRH/ SEAD.Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio

por Assiduidade, na ferma do artigo 101, da Lei n° 0066/93,
aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de
Pessoal Ovil do Estado do Amapá, lotados na 5ESA:

PORTARIA NO
Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio

por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066/93,
aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SEED:

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,

SfRVlDOR( A) : Katia Débora Rodrigues Lobato Oliveira
Ĝ .GO
MATRÍCULA

SERViDOR(A) : Luiz Mário Castro Souza
CARGO
MATRÍCULA : 417262
QUINQUÉNIO : 11/07/1996 a 09/07/2001
PERÍODO(S)
PROCESSO

: Técnico em Enfermagem
: 627739

QUINQUÉNIO : 21/02/2001 a 16/11/2006
PERÍODO(S) : 01 a 31/03, 01 a 31/08/2012 e 01 a

30/04/2013
PROCESSO : Protoco o Geral n°96525/2011

: Professor
Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio

por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066/93,
aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro ae
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados ria SEED:

: 01/03 a 31/05/2012
: Protocolo Geral n° 1416/2012



(DIáRIO OFICIAL) Pág. 09Macapá. 02.03.2012

SERVIDOR(A) : Arthur Carlos Pontes de Macedo
CARGO
MATRíCULA
QUINQUÉNIO : 12/06/1999 a 05/01/2005
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 91208/2011

PORTARIA N°Cfè3 /02-2012-DRH/SEAD. PERIODCXS) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 92/2012: Professo*

: 324698 O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n°
5260/ 2012, resolve,

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

Darlene Santos da Rocha
Professor
439398
09/04/199/ a 07/04/2002
01/03 a 31/05/2012
Protocolo Geral n° 2128/2012.

Macapá-AP, em (2*9 de"fy£i/&\íix) de 2012.

SERVIDOR(A) : Francisca Reis da Silva
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 20/02/2002 a 18/02/2007
3ERÍODO(S)
PROCESSO

: Professor
: 434337 Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio

por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de
03 de maio de 1993, a servidora Étrla Samara Pontes dos
Santos, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de
Assistente Administrativo, Cadastro n° 633313, pertencente ao
Qyadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada na SEED,
nos períodos de 01 a 31/03, 01 a 31/08 e 01 a
31/10/ 2012, referente ao quinquénio 26/10/2001 a
24/10/2006.

: 01/03 a 31/05/2012
: Protocolo Geral n° 89166/2011

JAMÉVyiCIRA LIMA
Diretor dtvDRH/SEAD

SERVIDOR(A) : Núbia Maria Gonçalves Silva
: Professor

MATRICULA : 621005
QUINQUÉNIO : 06/04/2000 a 04/04/2005
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 1136/2012

CARGO

PORTARIA N° /02-2012- DRH/ SEAD.
de píy d e 2012.Macapá-AP, em

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas peia Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

Solange da Silva Santos
Professor
311952
05/05/1994 a 03/05/1999
01/03 a 31/05/2012
Protocolo Geral n° 1418/2012

JAMESsi
Diretor do DR

RA LIMA
IEAD - Interino

PORTARIA N°0^ /02-2012-DRH/SEAD.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prêmlo
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066/93,
aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SESA:

SERVIDOR(A) : Vania Luizete de Oliveira Sena
CARGO
MATRÍCULA : 290408
QUINQUÉNIO : 02/07/1998 a 15/07/2003
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocoltr

Macapá-AP, em A9

: Professor

SERVIDOR(A) : Maria Madalena Figueiredo Mala
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 07/06/2000 a 05/06/2005
PERÍODO(S) : 01/03 a 30/04 e 01 a 31/07/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 48291/2010

: Auxiliar de Enfermagem
: 626082il no 1143/2012

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066/93,
aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SEED:

de 2012.
JAMBS^EIRA LIMA

D - InterinoDiretor do D SERVIDOR(A)
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

Antonio Paulo Melo da Costa
Agente de Saúde Pública
296333
24/07/2004 a 22/07/2009
01/03 a 30/04 e 01 a 31/07/2012
Protocolo Geral n° 79556/2011

SERVIDOR(A) : Nubianne Isacksson Santos
CARGO
MATRÍCULA : 862541
QUINQUÉNIO : 01/03/2006 a 27/02/2011
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 88991/2011

PORTARIA N°0?0 /02-2012-DRH/SEAD. : Professor

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
comendas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n°6470/ 2012, resolve,

SERVIDOR(A) : Aureliana Gusmão da Silva
CARGO : Técnico em Enfermagem
MATRÍCULA : 632309
QUINQUÉNIO : 17/05/2005 a 15/05/2010
PERÍODO(S) : 01 a 31/03 e 01/08 a 30/09/2012
PROCESSO

SERVIDOR(A) : Antonia do Socorro Fernandes Firmino
CARGO
MATRÍCULA : 868582
QUINQUÉNIO : 01/03/2006 a 29/03/2011
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 90047/2011

: Professor

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de
03 de maio de 1993, a servidora Regina Célls Martins
Ferreira, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Analista
de Finanças e Controle, Cadastro n° 000825, pertencente ao
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada na
SEpLAN, no período de 01/03 a 30/05/ 2012, referente ao
quinquénio 29/05/2000 a

Macapá-AP, de £U-í.VO<je 2012.

n° 58907/2011.: Prol

Macapá- AP, em 2-3 de de 2012.
SERViDOR(A) : Raimundo Ramos da Silva
CARGO
MATRÍCULA : 856452
QUINQUÉNIO : 01/03/2006 a 27/02/2011
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 2758/2012

JAMES4/KIRA LIMA
Diretor doEURH/SEAD

: Professor

2005.

SERVIDOR(A) : Mírla Patrícia da Graça Ferreira
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 10/08/2006 a 08/08/2011
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 597/2012

SERVIDOR(A) : Anne Antonlelle Pereira Figueira
CARGO
MATRÍCULA : 884111
QUINQUÉNIO : 07/07/2006 a 05/07/2011
PERÍODO(S) : 01/031 -̂31/05/2012
PROCESSO : Prot/kolo Gérai n° 592/2012

áe fA V/j l̂LtlCde 2012.

PORTARIA N«0$7 /02-2012-DRH/SEAD.: Professor
: 887579

JAMES JtoRA LIMA
Diretor do DRH/^BAD - Interino

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista 0 contido no Processo - Protocolo Geral n°2075/ 2012, resolve,

PORTARIA N°0§i'/O2-2O12-DRH/SEAD.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista 0 contido no Processo - Protocolo Geral n°7790/ 2012, resolve,

: Professor

Conceder 03 (três) meses de Licença Especial Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de
03 de maio de 1993, ao servidor Roberto da Silva Cardoso
Lima, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor,
Cadastro n° 247626, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do
Estado do Amapá, lotado na SEED, no período de 01/03 a
31/05/ 2012, referente ao quinquénio 02/06/1998 a
31/05/2003.

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prêmlo
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de
03 de maio de 1993, a servidora Astrld Maria dos Santos
Cavalcante Marçal, ocupante 00 Cargo de Provimento Efetivo
de Psicólogo, Cadastro n° 345075, pertencente ao Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada na SETE, no período
de 05/03 a 02/06/2012, referente ao quinouênio
06/10/1999 a 03/10/201

Macapá-AP, em Y*

JAMESJ/IEIRA LIMA
Diretor do DFafr-SLAD - Interino

Macapá- AP, em AQ de(JLV&VLÕQ de 2012.PORTARIA N<OS5 /02-2012- DRH/SEAD.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,

JAMESVNEIRA UMA
Diretor do DRft/SEAD - Interino

Macapá-AP, em vflVlOXCVC' de 2012.

jAMESyrupjwjMA
Diretor do DKH/$EAD - Interino

PORTARIA N° 09£y02-2012- DRH/ SEAD.
\_

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066/93,
aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SEED:

PORTARIA /02-2012- DRH/SEAD.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista 0 contido no Processo - Protocolo Geral n°6445/ 2012, resolve,

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista 0 contido no Processo - Protocolo Geral n°1708/ 2012, resolve,

SERVIDOR(A) : Ângela Teresa Quintela Miranda
Ferreira

: ProfessorCARGO
MATRÍCULA : 280950
QUINQUÉNIO : 03/05/1998 a 01/05/2003
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 3319/2012

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prêmlo
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de
03 de maio de 1993, ao servidor Luiz Afonso Araújo
Cardoso, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de
Assistente Administrativo, Cadastro n° 922048, pertencente ao
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotado na SEAD,
nos períodos de 01/04 a 31/05 e 01 a 31/07/ 2012,
referente ao quinquénio 0MJ97T9S7

Macapá-AP, em 2-4) de F̂ -

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de03 de maio de 1993, ao servidor Sérvulo de DeusNascimento Uma, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo
de Assistente Administrativo, Cadastro n° 338176, pertencente
ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotado no
IEPA, no período de 01/ 03 a 31/05/ 2012, referente ao
quinquénio 74/06/2004 a 22/06/2009.

SERVIDOR(A) : Benezuete Brito dos Santos
CARGO
MATRÍCULA : 285250
QUINQUÉNIO : 03/05/1998 a 01/05/2003
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 708/2012

: Professor

a 01/09/2002.
Macapá-AP, em2-£l (delv̂A.0 de 2012. a-VxVO de 2012.SERVIDOR(A)

CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO

Dorivaldo de Souza Costa
Professor
633585
04/04/2005 a 02/04/2010

JAMES N/tEIRÁ LIMA
* Diretor do DRH/5EAD - Interino JAMES VISJ

Diretor do DRH/SI
LIMA
J - Interino
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PORTARIA N°C$3 /02-2012 -DRH/ SEAD.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n°
8037/ 2012, resolve,

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de
03 de maio de 1993. ao sen/idor Roberto Rangel Chaves
Silva, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de
Farmacêutico, Cadastro n° 627062, pertencente ao Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotado no LACEN. no período
de 01/03 a 31/05/ 2012, referente ao quinquénio

21/03/2000 a 19/03/2005.

aos se-vidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de
Pessoal Ovi! do Estaco do Amapá, lotados na SEED:Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio

por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066/93,
aos servidores abaixo re'acionados, integrantes do Quadro de
Pessoal Civil do ESSIGO do Amapá, lotados na SEED: SERVIDOR(A) : Françoise Sampaio Oliveira

: Professor
MATRÍCULA : 633887
QUINQUÉNIO : 26/06/2005 a 2*1/06/2010
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n°Hl7/2012

CARGO

SERVIDOR(A) : Solange Beatriz Maciel Santos
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO : 02/06/2006 a 31/05/2011
PERÍODO(S)
PROCESSO

: Professor
: 875473

: 01/03 a 31/05/2012
: Protocolo Geral n° 2072/2012 SERVrDOR(A) : Silvia Romelia Oliveira Uchoa

CARGO
MATRÍCULA : 317322
QUINQUÉNIO : 04/05/1999 a 01/05/2004
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 596/2012

: Professor
SERVIDOR(A) : Sarnia Lilian Nunes Rodrigues
CARGO
MATRÍCULA : 882968
QLXNQUÉNIO : 13/06/2006 a 11/06/2011
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 317/2012

: Professor

SERVIDOR(A) : Joeny Santos Reis
CARGO
MATRÍCULA : 634000
QUINQUÉNIO : 12/04/2005 a 10/04/2010
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 2715/2012

: Professorde 2012.Macapá-AP, em
SERVIDOR(A) : Igo de Sousa e Souza
CARGO : Professor
MATRÍCULA : 661111
QUINQUÉNIO : 01/03/2006 a 27/06/2011
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 2078/2012

JAMEÍkyiEIRA LIMA
Diretor do DítHVSEAD - Interino

SERVIDOR(A) : Rosineia Santos Freitas
CARGO
MATRÍCULA : 416509
QUINQUÉNIO : 08/07/2006 3 06/07/2011
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 1138/2012

PORTARIA H°O$Qj02-2012 - DRH/SEAD.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que 'He são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e,
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n°
6915/ 2012. resolve.

Conceder 03 (três) meses de Licença -Especial Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de
03 de maio de 1993, ao sen/idor Lourenço Monteiro Junior,
ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Policia,
Cadastro n° 369659, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do
Estado ao Amapá, lotado na SEJUSP, nos períodos de 01 a
30 /03, 01 a 30/06 e 01 a 30/10/ 2012, referente ao
quinquénio 29/10/2001 a 2

Macapá - AP, em 29

: Professor
SERVIDOR(A) : Elson Belo Lobato
CARGO : Professor
MATRÍCULA : 871303
QUINQUÉNIO : 26/04/2006 a 24/04/2011
PERIODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 95/2012 SERVIDOR(A)

CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

Deusiana da Silva Machado
Professor
332887
10/06/2004 a 08/06/2009
01 a 31/03, 01 a 30/06 e 01 a 30/09/2012
Protocol

SERVIDOR(A) : Solange Lazame Barros
: Professor

MATRICULA ; 871656
QUINQUÉNIO : 24/04/2006 a 22/04/2011
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 90183/2011.

JAMES VtfIRA UMA
Diretor do DRH/$E*̂ a- Interino

PORTARIA N°Q33 /02-2012 - DRH/SEAD.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,

CARGO

al n° 2755/2012.
Macapá-AP, em *2J0 de de 2012.

oCMacapá-AP, em de 2012.
2006. JAMES vrçEjRA UMA

Diretor do DRHASÈAD- Interino
de fÍWUU' de 2012.

E R R A T AJAMES VIEIRA LIMA
Diretor do DRH/$EAD - Interino

Na Porlaria ne 093/03- 2008- DRH/SEAD, de 07 de
março de 2009, referente á Licenç a- Especial Prémio
por Assiduidade , concedida ao servidor Delson
Mendes Rodrigues :PORTARIA N°0 L\ 1/ 02-2012-DRH/ SEAD.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,

ONDE SE LE: QUINQUÉNIO: 28/03/1998 a 26/03/2003

LEIA-SE: QUINQUÉNIO: 28/03 /1999 a 25/03/2004.
Publique - se e regislre- se.

Macapá- AP, em 2.R de l/MXxtx de 2012-

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial
Prêmlo por Assiduidade, na forma tíc artigo 101, da Lei n°
0066/93, aos servidores abaixo relacionados, integrantes do
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SEED:Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial

Prémio por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n°0066/93, aos servidores abaixo relacionados, integrantes do
Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotados na SEED:

SERVIDOR(A) : Francinete‘Façanha Brito
CARGO

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

: Raimunda do Socorro Viana de Souza
: Professor
: 416533
: 06/07/2006 a 04/07/2011
: 01/03 a 31/05/2012
: Protocolo Geral n° 1142/2012

JAMÈS^IEIRA LIMA
Diretor do DRty/SEAD - Interino

: Professor
MATRÍCULA : 861405
QUINQUÉNIO : 01/03/2006 3 27/02/2011
PERIODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral nc 104/2012

[Setrap
: Oberdan Mascarenhas de Andrade
: Professor
: 328987
: 18/10/1999 a 12/02/2005
: 01/03 a 31/05/2012
: Protocolo Geral n° 4497/2012

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODCKS)
PROCESSO

Sérgio Roberto Rodrigues de La-Roque

SERVIDOR(A) : Helio de Deus da Natividade
CARGO
MATRÍCULA : 861120
QUINQUÉNIO : 01/03/2006 a 27/02/2011
PERÍODO(S) : 01/03 3 31/05/2012
PROCESSO : Protocolo Geral n° 89/2012

: Professor AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2012-CPL/SETRAPSERVIDOR(A)
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

: Maria Gorete de Moura Madeira
: Professor
: 414204
: 01/10/2001 a 29/09/2006
: 01/03 a 31/05/2012
: Protocolo Geral n°90731/2011

Processo n° 6.0002012/2011. Objeto: Contratação de
empresa para a Execução dos Serviços de Conservação
Rotineira da Rodovia AP-020; Trecho: Entroncamento da
AP-020 / Entroncamento BR-156, com extensão de 49
quilómetros.

Francisco Jose Sousa Correa
Professor

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRÍCULA : 864625
QUINQUÉNIO : 23/02/2006 a 21/02/2011
PERÍODO(S) : 01/03 a 31/05/2012
PR0CES50 : Protocolo Geral n° 2720/2012

: Wania Maria de Almeida Garcia Palheta
: Professor
: 412988
: 23/03/2006 a 21/03/2011
: 01/03 a 31/05/2012
: Protocolo Geral n° 1419/2012

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

A Secretaria de Estado de Transporte, através da
Comissão Permanente de Licitação, torna público
interessados que promoverá a licitação na modalidade
Tomada de Preços, sob a execução indireta no regime de
"empreitada por preço unitário*’.
Os interessados em adquirir o Edital e/ou obter maiores
informações relativas á licitação objeto desta publicação,
deverão dirigir-se à sede da SETRAP, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, sito á Rodovia BR-210, KM-0 - São
Lázaro. Macapá-AP. de Segunda á Sexta-Feira, das 08:00 às
12:00 horas ou pelo Fone/Fax (96) 2101-4905, e-mail:
amfmendes@oi.com.br.

aos

Rosivaldo Fonseca de Freitas
Professor
862606
01/03/2006 a 27/02/2011
01/03 a 31/05/2012
Protocolo Geral n° 4047/2012

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

SERVIDOR(A) : Ana Luiza Correa dos Santos
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

Macapá- AP, em Í CJ (de de 2012.

: Professor
: 290971
: 03/05/1998 a 01/05/2003
: 01/03 a 31/05/2012
: Protocolo Geral n° 590/2012.

Marcelo Tadeu Uchoa Pinto
Professor
859699
23/02/2006 a 21/02/2011
01/03 a 31/05/2012
Protocolo Geral n° 595/2012.

SERVIDOR(A)
CARGO
MATRÍCULA
QUINQUÉNIO
PERÍODO(S)
PROCESSO

O referido certame será realizado no dia 23 / 03 / 2012 às
09:00 horas, na sala de reuniões da SETFtAP.

Macapá (ÁP). 1o áfMateo de 2012

ÍT
LIMAJAMES víerç

Diretor do DRH/SE,^l/>iU^LC de 2012.Macapá-AP, em Interino j f 01
AntorttdMaii

Presidpmet
Jèrreirà Mendes
CPL/SETRAPC X j

JAME&O
Diretor do DRI

\EIRA LIMA
fSEAD-Interino PORTARIA N°C*3 *-{ /02-2012-DRH/SEAD.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe sào
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,

PORTARIA N°0(]l /02-2012 - ORH/SEAD.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que ne sao
contendas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98,
resolve,

1 Autarquias Estaduais 1DE ESTADO DADA SECRETARIA

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prémio
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066/93,
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ABERTURA: 10:0OHPOLÍTICAS PARA AS MULHERES e o
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA.
VALOR: 2.070,48 (Dois Mil, Setenta reais e
Quarenta e Oito Centavos)

Senhor Diretor,
Submeto a presente justificativa à

apreciação e competente ratificação de Vossa
Senhoria, com amparo legal no Art. 24, Inciso
II, da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores
alterações, estando caracterizada a dispensa
de licitação, objetivando o pagamento em favor
da Empresa TUMUCUMAQUE CORRETORA E
ADM DE SEGUROS LTDA, referente a
contratação de empresa para efetuar o seguro
do veiculo acima identificado, conforme
solicitação feita através do Memo n°
004/2012/ADI/SIAC do processo em epígrafe.

A escolha da empresa citada se deu
pelo critério de menor preço conforme cotação
em anexo do referido processo, visto a
necessidade de atender o objeto.

DIANTE DO EXPOSTO, em atenção aos
princípios basilares da Administração Pública
e aos comandos da Lei, Submeto a Presente
Justificativa à apreciação de Vossa Senhoria,
para fins de ratificação e posterior publicação,
conforme determina o Art. 26 da Lei 8.666/93.

JSIAC/Super-Fácil OBJETO: O objeto a que se destina o presente
Instrumento constitui-se na prestação
de fornecimento de RS 32.500,00
(Trinta e Dois Mil c Quinhentos
Reais) em ticket-eombustível para
atender demanda desta Junta
Comercial do Estado do Amapá no
exercício dc 2012.

Dário Nascimento de Souza

COMISSÃO PERMANENTE UL: LlCITAÇ AO

JUSTIFICATIVA N*' 001/2012/CPL/SIAC

Homologo na forma da lei
Macapá-AP 17/02/2012 VENCEDOR: Salomão Alcolunibre & Cia Ltda

VAI.OR TOTAL: RS 32.500.00 (trinta e dois
mil trquinhentos reais)

DARIO DF JESUS N. DE SOUZA
Diretor Geral do SIAC

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Com fundamento no inciso IV do Art. 3o c/c o
inciso XX do Art. 4o ambos da Lei n°. 10.520, de I 7 de
julho de 2002, procedo a ADJUDICAÇÃO do objeto à
licitante vencedora do certame com o respectivo valor
total acima mencionado.

PROCESSO Nú: 40.000.001/2012
ASSUNTO: Dispensa de Licitação
Fundamento Legal: Art. 24 inciso II, da Lei n°
B.665/93 e alterações posteriores.
FAVORECIDO: CENTRO EQUACIONAL DE
TURISMO AMBIENTAL AMAZÒNICO LTDA
OBJETO: LOCAÇ AO DE ESPAÇO FÍSICO PARA
TRINAMENTO DOS SERVIDORES DO SIAC.
VALOR: 6.464,00 (seis Mil, Quatrocentos c
Sessenta e Quatro Reais)

Macapá-AP, 17 de janeiro de 2012

Macapá - AP, 08 de fevereiro 2012. Arethuza Torrinha
Pregoeira/JUCAPSenhor Diretor,

.VAI CÁ
nté C

RODCLAY ÇÃ
President

tiTE tAVARES
CPL/SIAC TF. RMO DE HOMOLOGAÇÃOSubmeto a presente justincativa J

apreciação c competente ratificação dc Vossa
Senhoria, com amparo legal no Art. 24, Inciso
II, da Lei n" 8.666/93 c suas posteriores
alterações, estando caracterizada a dispensa
de licitação, objetivando o pagamento cm favor
da empresa
TURISMO AMBIENTAL AMAZONICO LTDA,
referente a contratação de empresa para
locação cie espaço para treinamento dc
servidores do SIAC, conforme solicitação feita
através do Memo n° 015/2012/GAB/SIAC do
processo em epigrafe.

O Presidente da Junta Comercial do Estado do
Amapá - JUCAP, usando das atribuições que lhes são
conferidas por lei, considerando os critérios legais da
legislação pertinente e observando os preceitos do
Artigo 43, Inciso VI da Lei 8.666/93, resolve
HOMOLOGAR o julgamento da licitação na
modalidade Pregão Presencial n°. 01/2011, realizado
pela Pregoeira Arethuza Torrinha na sessão do certame
supra-epigrafado, do dia 04/11/2011, às iOhOOmin
(repetição), que declarou DESERTA. Respaldado pelo
art. 24, Inciso V da lei n°. 8.666/93 declarou
VENCEDORA do objeto da presente licitação,
conforme especificado no Resultado Final du Licitação.

vlucap
Jean Alex Sousa Nunes

CENTRO EQUACIONAL DE

TERCEIRO TERMO ADITÍVO DO CONTRATO
N° 003/10 - JUCAP

.ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO QUE CELEBRAM ENTRE SI A
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ E A
EMPRESA DELTA ADMINISTRAÇÃO COMÉRCIO
E SERVIÇO LTDA-EPP.

Pelo presente instrumento, as partes identificadas com
respaldo legal na Lei n° 8.666/93, resolvem celebrar o
TERCEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato n°
003/10-JUCAP, na forma das cláusulas e condições u
seguir, que se obrigam a respeitar e cumprir fielmente.

A escolha da empresa citada so dou
pelo critério dc menor preço conforme cotação
cm anexo do referido processo, visto a
necessidade dc atender as demandas
solicitadas pela Dircloria do SIAC.

Macapá-AP, 17 de janeiro de 2012

Homologo na forma da lei 8.666/93 e Lei 10.520/02 c
alterações posteriores.DIANTE DO EXPOSTO, cm atenção aos

princípios basilares da Administração Pública
c aos comandos da Lei . Submeto a Presente
Justificativa á apreciação dc Vossa Senhoria,
para fins dc ratificação e posterior publicação,
conforme determina o Art. 26 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA PRIMEIRA
EXECUÇÃO: O presente Termo Aditivo terá vigência
de 6 (seis) meses, no período de 02/01/2012 a
30/06/2012 .

DO PRAZO DE
!J-ir */ c-Jean Aljt.í de Sousa Nunes

Prpsidente/JUCAP

CLÁUSULA SEGUNDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: o valor contratual
de RS 1.212,00 (Hum mil duzentos e doze reais), que
serão pagos, em parcelas mensais de RS 202,00
(duzentos e dois reais) conforme quantidade e preços
unitários da fatura apresentada pela CONTRATADA
até o quinto dia do mês subsequente à prestação dos
serviços.

DO PREÇO E C ONVITE N°.0(11/2012Macapá - AP, 17 de Fevereiro de 2012.
A I A DL ABERTUR A F. JULGAMENTO - SLSSAO

DESERT A (Repetição)r.

RODCLAY CAVALCANTE TAVARES
Presidente da CPL/SIAC Aos vinte c ires dias do mês dc fevereiro de dois mil c

do/c. ás dc/ horas (horário local), na Sala de Rcumòcs
da Junta Comercial do Estado do Amapá-.IU( AP.
situada na Av. Fab. 1YI6IO. bairro Central. ncsla cidade
dc Macapã-AP. reuniram-sc a Presidente dc Licitação
Arcilmsa C. P. de Almeida Torrinha e a equipe de
apoio, designados pela Poriaria iv* <i26.'2 (i|I. publicado
no Diário Oficial do Estado - DOE. do dia 11 de
outubro dc dois mil c on/c. para proceder a abertura c
julgamento da licilaç.lo em epigrafe. que tem por objeto
a Contração de Pessoa Jurídica para Prestação de
Locação de um veiculo tipo passeio para atender a
Junta Comercial do Estado do Amapá, conforme
quantidades e especificações constantes no Termo de
Referência - Anexo I do Edital As nove horas c mula
minutos a Fqmpe de Apoio iniciou os procedimemos
de credenciamcnto dos representantes das empresas
interessadas cm participar deste Convite Aié a hora
previameme designada para o inicio da sessão não
houve comparecim ?nto de qualquer empresa A
Presidente declarou DESERTO o Convite A Presidente
deu poi encerrados os trabalhos da rcumào. lavrando-sc
a presente Ata. que vai assinada pela Presidente,
jumamente com a Equipe dc Apoio.

DA DOTAÇÃOCLAUSULA QUARTA
ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente Termo
Aditivo correrão à conta do Orçamento da Junta
Comercial do Estado do Amapá - exercício 2012,
Programa de Trabalho 04122000120010000, elemento
de despesa 3390.39.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JUSTIFICATIVA N° 002/2012/CPL/SIAC

Homologo na forma da lei
Macapá-AP 08/02/2012

E por estarem assim, justos e contratados, as partes
assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor
e forma, justamente com 02 (duas) testemunhas.

Macapá-Ap, 06 de Janeiro de 2012.
• /

•IL̂ I V ^’ Jean Alex de Sousa Nunes
Presidenle/JUCAP
CONTRATANTE

DáRISTJíTJESUS N. DE SOUZA
Diretor Geral do SIAC

PROCESSO N°: 40.000.004/2012
ASSUNTO: Dispensa de Licitação
Fundamento Legal: Art. 24 inciso II, da Lei n°
8.666/93 e alterações posteriores.

FAVORECIDO: TUMUCUMAQUE CORRETORA
E ADM DE SEGUROS LTDA.
OBJETO: Seguro do veiculo de Placa NET-
4525-AP, Marca Renault Simbol Sedan, 1,6 na
cor branca, Chassi n° 8B1LBMC25BL890949, de
propriedade do Governo do Estado do Amapá,
adquirido através do convénio n° 97/2009 -
Celebrado entre a SECRETARIA ESPECIAL DE

t f

I

RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N°.
001/2011-CPL-JUCAP
MENOR PREÇO GLOBALTIPO:
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apreciação da ata, e o calendário aponta uma reunião
extraordinária para o dia trinta e um de março, e não viu
ninguém fazer exclusão, perguntou se seria mantida O
Presidente colocou que será mantida para avaliação dos
termos de acordos e perguntou se todos concordavam Todos
Concordaram. PAUTA - ITEM 06 - Apresentação preliminar
da Avaliação Atuarial para 2011; O Presidente passou a
oportunidade para as senhoras Miki Massui e Wilma Torres,

que são as atuarias contratadas para realização dã avaliação
Atuarial da AMPREV. Em seguida foi feito a apresentação
através de slides A senhora Wilma cumprimentou a todos e
apresentou a sua empresa que há dois anos vem prestando
serviços de Avaliação Atuarial na AMPREV A senhora Wilma
falou que os resultados a serem apresentados sâo
preliminares, e que a avaliação consiste da análise do plano de
benefícios, cálculo do custo atuarial (presente, futuro), plano de

^custeio, nive! de benefícios e demais condições legais
vigentes, tendo como meta o posicionamento da situação real
do plano de benefícios, de modo que possibilite à visualização
da situação financeira e atuarial do plano; Os cálculos atuariais
levam em consideração as particularidades individuais de cada
segurado assim como regras contidas na legislação vigente na
data base. no caso em 31 do dezembro de 2010; Os resultados
da avaliação atuarial é a soma dos cálculos individuais com
base nos dados cadastrais fornecidos pelo Instituto; A
avaliação atuanal que é de ordem e obrigatória, e tem como
finalidade a elaboração do DRAA - Demonstrativo de
Resultados de Avaliação Atuarial e o respectivo parecer
atuarial, obrigatórios para postagem no sitio da SPS -
Secretaria de Previdência Social com iimite em 31 de março de
cada ano; O DRAA contém os resultados da Avaliação Atuarial,
como Ativo liquido do plano, provisões matemáticas, e demais
resultados estatísticos obtidos através dos cálculos baseadosem normas técnicas/atuanais intemacionalmente aceitas
pertinentes ao plano e de acordo com a legislação vigente A
legistação da AMPREV que deu respaldo ao Cálculo Atuarial:
lei 066 de 03 de maio de 1993, lei 9717 de 27 ae novembro de
1998. Emenda Constitucional n° 20 de 15 de dezembro de
1998. lei 448 de 07 de julho de 1999, Emenda Constitucional
n" 41 de 31 de dezembro de 2003. lei 10887 de 18 de junho de
2004, Emenda Constitucional n°. 47 de 05 de julho de 2005, lei
915 de 18 de agosto de 2005, lei 1120/2007. Portaria 402 e403 de 10/12/2008, Decreto Estadual 1739/2009 e Lei 1432 de
29/12/20C9. A senhora Miki continuou a apresentação, faloiyque basicamente a AMPREV tem dos dois grupos distintos

oficial é a que foi apresentada Foi apresentado o
t

demonstrativo oficial que será postado no site A senhora Miki
falou sobre o custeio do plano continua 12% para o ente
público e 11% para os servidores O Presidente falou que tem
o mesmo quesiionamento do Conselheiro Fernando, esse
impacto é em razão da aplicação da nova regra de taxa de
juros 0% (a.a ) , isto é uma coisa surreal que está sendo
imposta pelo MPS, e que como as senhoras Atuarias
colocaram que continuaremos tendo a meta atuanal projetada
entre os ativos financeiros, e que este impacto não demonstra
a realidade da Instituição, queremos exatamente uma projeção
futura mais próxima da realidade. A atuaria Miki falou que na
realidade chegaram a fazer a projeção com taxa de juros de
6% (a. a.), mas na semana passada quando estiveram em
reunião com o representante do MPS, foram orientadas a
refazerem os cálculos com a taxa de juros de 0% (a a ). estes
sâo os resultados oficiais, mas diante da solicitação dos
Conselheiros será apresentada a projeção com a situação real
da Instituição, e continuarão tentando convencer o pessoal do
MPS, de que este cálculo que estão tendo, é irreal, porque a
AMPREV tem um ativo que está sendo aplicado A senhora
Wilma ressaltou que seguem o que existe na lei, caso
contrario, podem ter um respaldo negativo como recebimentos
de ofícios, o CRP - Certificado de Regularidade Previdenciãno
bloqueado, então, não se pode fugir em nenhum momento das
regras estabelecidas pela Secretaria do MPS A senhora Miki
retomou a apresentação, falou sobre o Plano Financeiro que
de acordo com os resultados oficiais, o déficit se dara a partir
do ano de 2030 - no DRAA de 2010. o déficit seria verificado
entre 2040 e 2042; A simulação a juros de 6% ao ano, o déficit
seria verificado em 2041, O impacto da redução da taxa de
juros de 6% ao ano para 0%. Apresentou a base de dados,
com a quantidade de pessoas no plano No sexo feminino -
2009 - 8.380; - 2010 - 8.347; - 2011 - 8 480. No sexo
masculino: - 2009 - 6.784; - 2010 - 6.741; - 2011 - 6 841. Foi
verificado que houve um acréscimo no Plano Financeiro, que
na teoria não deviria acontecer porque é um plano em extinção,
mas será feito a verificação juntamente com o setor de
informática da Instituição. Após a apresentação das bases de
dados da idade e remuneração dos servidores, passamos pai a
a apresentação do Plano Previdenciáno No DRAA de 2011 -
O Plano Previdenciáno tem um ativo de RS 165 456 676,73
(cento e sessenta e cinco milhões quatrocentos e cinquenta e
seis mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta e três
centavos), temos na reserva de benefícios concedidos e a
concedei RS 72.407,600,09 (setenta e deis milhões
quatrocentos e sete mil seiscentos reais e nove centavos), e
temos um superavit de R$ 93.049.076.64 (noventa e três
milhões quarenta e nove mil setenta e seis reais e sessenta
e quatro centavos), este plano está totalmente equacionado
Mo DRAA de 2010 - O Plano Previdenciáno apresentou um
superavit de R$ 96.725.045,99 (noventa e seis milhões
setecentos e vinte e cinco mil quarenta e cinco reais e noventa
e nove centavos). O custeio do piano de 12% para o ente
público e 11% para os servidores. As projeções de receitas,
despesas e saldo são crescentes Base de dados, com a
quantidade de pessoas no plano* No sexo feminino: - 2009 -
2.204; - 2010 - 2.940 - 2011 - 3.293. No sexo masculino -
2009 - 1.361; - 2010 - 2 267. - 2011 - 2 642 Após a
apresentação das bases de dados da idade e remuneração
dos servidores, passamos para a situação atual Base de
dados informada - Boa qualidade dos dados, poucas
inconsistências, mas observaram pequeno acréscimo, em torno
de 1,5 %, na quantidade de ativos do Plano Financeiro: -
Coerência com a evolução da massa nos últimos 5 anos -
Eventuais dados não informados ou inconsistentes = utilizadas
estimativas Recomendações finais Recomendações para os
próximos trabalhos: 1- Meta Atuanal - taxa de juros adotados -
Acompanhar a rentabilidade dos planos; - Juros reais -
tendências de queda ao longo dos anos - Taxa diferente da
adotada como meta atuanal atinge diretamente nos resultados
dos planos. 2- Dados cadastrais: - Efetuar checagem amostrai
ao longo do ano, - Continuar os recadastramentos periódicos/
dos servidores, 3- Ativo liquido: - Composição diferente riL )
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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - CEP DO ANO 2011.

Aos dois dias do més de março do ano de dois mil e onze, às
dezesseis horas e dez minutos, no Auditório do Prédio da
Amapá Previdência - AMPREV, situado a Rua Binga Uchõa
n°. dez . Centro, nesta Capital, reuniram-se pela primeira vez
ordinariamente, o Conselho Estadual de Previdência - CEP A
reunião foi aberta pelo Senhor Presidente ELCIO JOSÉ DE
SOUZA FERREIRA, que cumprimentou os Senhores
Conselheiros e demais presentes Dando prosseguimento
PAUTA - ITEM 0 1 - 0 Senhor Presidente proferiu com a
LEITURA DO EDITAL número, zero, zero, dois. de dois mil e
onze, o qual convoca os Conselheiros para se fazerem
presentes na primeira reunião ordinária do ano de dois mil e
onze PAUTA - ITEM 02 - A Secretaria fez a VERIFICAÇÃO
DO QUORUM, chamando nominalmente cs Conselheiros
presentes na seguinte ordem. KELSON DE FREITAS VAZ.
presente. JULIANO DEL CASTILO SILVA (chegou ãs 16h30),
presente CLAUDIO PINHO SANTANA (chegou ás I6h291,
presente CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA,
presente, PAULO JOSÉ DA SILVA RAMOS, ausente,
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO, presente LUIZ MARCOS
DA SILVA presente. MÁRCIO RONEY NEVES SOUSA
presente, MARIA IOLETE DA SILVA NUNES presente.
HELTON PONTES DA COSTA, presente, HEDY ROBSON DE
GILDO SOARES, presente. LADILSON COSTA MOITA,
presente. LOURIVAL PINHEIRO BORGES, presente,
XIRLENE DO SOCORRO COSTA, ausente. FERNANDO
CEZAR PEREIRA DA SILVA, presente. PAUTA - ITEM 03 -LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS: O
Conselheiro Paulo Jose não recebeu convocação devido r.ão
ter sido encontrado PAUTA - ITEM 04 - Apreciação e
votação da ata referente â 13a Reunião Ordinária do ano
2010: O Presidente colocou que a minuta da ata foi enviada
no dia 09/02/11 para os e-mails dos Conselheiros que outrora
proceceram com a 13J reunião ordinária de 2010, e em razão
do término do mandato dos Conselheiros ficou pendente e
conforme art 26, inciso I do Regimento Interno do
CEP/AMPREV, consta nesta pauta para apreciada e aprovada
deste Conseíno. Colocou para apreciação do plenário O
Conselheiro Constantino falou que nada impedia que a
matéria fosse examinada, mas que fosse dado o conhecimento
do teor da ata aqueles que agora vão aprovar ou não O
Conselheiro Fernando falou que teve atento a este item, e lhe
trouxe uma preocupação em algumas demandas ocorrida
naquela sessão, porque o Conselho apreciou na 13° reunião
ordinária ae 2010 ISo somente a minuta de um provável termo
de acordo a ser celebrado entre os entes e a AMPREV, mas
teve o conhecimento que, um dos termos de acordo Firmado
com o Poder Executivo, consta que foi aprovado nesta referida
reunião ordmana, inclusive entrou com um expediente ao qual
solicita uma reunião extraordinária, mas recebeu indeferimento,

de qualquer sorte a Diretória Executiva não apreciou o falo e
que argumentou que a expressão contida naquele temno de
acordo é Meralmente mentirosa, porque não houve oeiiberaçào
nenhuma do Conselho, e de outro modo o Conselho já havia se
posicionado contrario a qualquer tipo de termo de acordo de
eventuais compensações de benefícios previdenciános, dentre
eles, auxilio maternidade e auxilio doença, que deveria ser
discutido em outro momento, e no texte do termo de acorde
consta o montante de 5.564 378,65 (cinco milhões quinhentos
e sessenta e quatro mil trezentos e setenta e oito reais e
sessenta e cinco centavos), dando o texto a entender que este
valor seria inquestionável, e gerando como efeito de
pagamento da primeira parcela, assunto nãc foi discutido e
nem autorizado pelo Conselho. Após discussões O
Conselheiro Juliano falou que, o tema que vai ser discutindo
seria relativo a ouvir a sessão anterior e discutir o modelo e
regras do acoroo não entrará no mérito dos termos de
acordos O Conselheiro Brahuna disse que poderia discuti; o
módeló. e tambern os acordos firmados, porque há um principio

participantes, enquadrados nos seguintes grupos: - 1 - Plano
Financeiro - grupo de participantes com data de admissão até
31/12/2005 e os respectivos inativos e pensionistas. - 2 - Plano
Previdenciário - grupo de participantes com dala de admissão a
partir ae 01/01/2006 e os respectivos inativos e pensionistas
De acordo com a Le» 1.432/2009, os aposentados e
pensionistas que vierem a entrar em gozo de beneficio ate a
data da publicação da Lei (29/12/2009) devem ser
considerados no Plano Financeiro - per íodo de transição Esta
separação é chamada de segregação de massa, com o
objetivo de se fazer o equacionamento de um déficrt que a
AMPREV vinha apresentando nas últimas avaliações atuaria.s.
A partir deste exercício, temos uma orientação da SPS -
Secretaria da Previdência Social que afeta principalmente os
planos financeiros, que é adotar uma taxa de juros 0% (a.a.);
Para fins de informações estão tentando convencer o Ministério
da Previdência Social - MPS. quanto a esta determinação de
uso da taxa de juros 0% (a a ). a AMPREV tem um património
que está locado ao Plano Financeiro que permite em algum
tempo , a sobrevivência do plano sem aporte extraordinário dos
entes As Hipóteses financeiras utilizadas no Piano financeiro
- Taxa de juros real (a a ) 0,00%; - Taxa Real de crescimento
do salário por mérito (a a. ) 1,00%; - Fator de determinação do
valor real ao longo do tempo dos salários e dos benef ícios
(2 3 ) 100.00% As Hipóteses financeiras utilizadas no Plano
Previdenciário. - Taxa de juros real (a a ) 6,00%;- Taxa Real de crescimento do salário por mérito (a a )
1 ,00%, - Fator de determinação do valor real ao longo do
tempo dos salários e benefícios (a.a.) 100.00%. Hipóteses
biométricas utilizadas nos Planos Financeiro e Previdenciáno
sáo os instrumentos mais utilizados peíos atuarias, é feito a
projeção utilizando as expectativas de sobrevivência, invalidez,
falecimento e etc.; Sobre o Regime financeiro do plano
Financeiro a AMPREV tem o regime orçamentario. que significa
que se houver um déficit o orçamento cobre, para fins de
demonstração do DRAA vem como repartição E para o Plano
Previdenciário é utilizado capitalização para os benefícios que
são programados, repartição de capitais de cobertura para os
benefícios de invalidez e morte que não temos como prevê e os
de repartição simples são os benefícios que foi feitos
aleatónos Para o Plano Financeiro este ano temos um ativo
financeiro de R$ 680 780 523.03 (oitocentos e oitenta milhões
setecentos e oitenta mil quinhentos a vinte e três reais e três
centavos), e uma provisão matemática previdenciária de R$
3.647 260.513,97 (tr ês bilhões seiscentos e quarenta e sete
milhões duzentos e sessenta mil quinhentos e treze roais e
noventa e sete centavos), isso significa que oflcialmente temos
um déficit de RS 2.766.479.990,94 (dois bilhões setecentos
e sessenta e seis milhões quatrocentos e setenta e nove
mil novecentos e noventa reais e noventa e quatro
centavos) comparado ao ano passado, nós t ínhamos um valor
de RS 1 441 879 350.15 (um bilhão quatrocentos e quarenta e
-um milhões oitocentos e setenta e nove mil trezentos e
cinquenta reais e quinze centavos) , houve este impacto em
razão da recomendação da SPS que tiveram que projetar a
taxa de 0% (a. a . ) no ativo liquido da AMPREV A senhora
Wilma falou que no parecer atuanal será feito a ressalva de
que este déficit de 2011 é irreal, pela decorrência da instiuçào
no plano ativo que teve que ser aplicado a taxa de juros 0%
(ã a .) O Consrilheiro Fernando faiou que considerando que a
demonslraçào coloca a questão da taxa de juros 0% (a.a ), que
dar uma visão não tão real de um déficit de dois bilhões e
setecentos milhões, considerando além do aporte que vai
tomar como primícias aquele déficit, não estaríamos sendo
injusto ao dar ao eme a contribuição praquilo que não
necessita realmente, ou vamos tomar por referência a alocação
hipot

adotada neste trabalho implica em recalculo dos valores do
DRAA 2011 Esta foi á apresentação do Estudo do Cálculo
Atuanal da AMPREV para 2011. O Conselheiro Brahuna
parabenizou as Atuarias pelo trabalho apresentado, ficou
maravilhado pelo que foi apresentado. O Conselheiro
Fernando pontuou, fez questão do encaminhamento da data
em que vai voltar para aprovação neste Conselho o Cálculo
Atuanal da AMPREV para 2011 O Presidente colocou que fo.
feito uma apresentação preliminar, e o que feria de se a fazer,
seguindo a própria orientação da atuaria Miki. junto a AMPREV
e a Diretória de Beneficio seria a verificação dos ajustes que
elevaram em meio por cento os benef ícios, e que segunda a
Diretora de Beneficio, Alessandra trata de militares, e apos esta
verificação o cálculo deverá ser apiesentado em caráter
eletivo, mas não mudará o aspecto técnico. O Conselheiro
Fernando falou que só se preocupava corn a questão de data
porque no calendário ficou uma reunião extraordinária para o
dia 31/03/11. que está sem pauta, qualquer problema que
venha acontecer o cálculo atuarial vai ter que ser postado no
site do Mínfsténo da Previdência Social Concluiu dizendo que
seria mais prudente trazer dia 29 ou 30/03/11, assim o
Conselho teria tempo de rever qualquer situação, só para
questão de cautela. O Presidente falou que se as atuarias
puderem dar uma posição do cálculo atuarial dia 28 uu
29/03/11. antes da postagem, e se houvesse tempo de fazer a
convocação extraordinária para visualização de como ficou e
de como vai ser postado a avaliação atuanal. serà feito. O
Conselheiro Fernando falou qua om tos© a reunião
extraordmána do dia 31 fica flexível nesta demanda. Todos
concordaram. PAUTA
apreciação e aprovação do Relatório de Investimento da
AMPREV, referente aos meses de novembro e dezembro de
2010;O Presidente passou a palavra a Diretora Financeira e
Atuarial para realizar a apresentação deste item A senhora
Francicleide, Diretora Financeira e Atuarial da AMPREV,
falou que este item não foi apresentado ao Conselho anterior,
o assunto requer cuidado e o mercado financeiro è muito
complicada, e sugeriu o aguardo da composição do Comité de
Investimento, que será constituído ainda nesta reunião, para
que efetue as análises destes relatórios que estão pendentes,

untamente com os relatórios dos meses de janeiio e fevereiro
de 2011, que postenormeníe será aoresertada ern outra

que d administração pode a todo tempo rever seus atos,
rev gando-os quando em conveniente O Conselheiro
Ladilsou colocou que a reunião extraordinária para discussão
desta matéria deveria ser realizada no dia quinze de março, em

que navia um interesse dó Poder Executivo, que
inclusive já está efetuando o pagamento das parcelas da

revttíençiària conforme o termo de acordo assinado O
Presidente colocou para apreciação do plenário, a avaliação
da ata e se houver necessidade de vislumbrar a possibilidade

s acordos devam ser discutidos, sera agendada outra
reunião extracrdinaria. especifica para a avaliação dos lermos
de acordos Deliberação: O Conselho aprovou por
unanimidade de votos a retirada de pauta do item 04. para
caminhamento antecipado do áudio e minuta da ata
referente á 13* Reunião Ordinária do Conselho Estadual de
Previdência de 2010. para apreciação e aprovação na
reunião extraordinária para o dia 15 de março de 2011.
PAUTA - ITEM 05 - Proposta do Calendário de Reuniões
Ordinárias para o ano 2011; O Presidente falou que pela
regra estabete
mês será realiz * a reunião ordinária do Conselho Estadual
de previdência - CEP/ AMPREV. e as reuniões extraordinárias
ser ão marcadas eventualmente de acordo com a necessidade
Coloccu para apreciação Deliberação: O Conselho aprovou
por unanimidade de votos o Calendário de Reuniões
Ordinárias para o ano de 2011. O Conselheiro Fernando
ped u uma questão de ordem, falou que a proposta do c a

urgiu im razão da necessidade c©

razia
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Apresentação,ITEM 07

IO Conselho, a última quinta feira, de cada

a de um juro ae 6% que tem sido a meta que temes
trabalhado E como esta é uma apresentação preliminar, fez o
pedido da visualização real. independente da que será
postada, que atende a recomendação do MPS. A senhora Miki
Faiou que podem incorporar a solicitação do Conselheiro como
gerericial. nãc esquecendo que realmente a posição que serálarçoquir.ze zt
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pode proporcionar esta qualificação aos membros deste
Conselho, e alé mesmo ao Conselho Fiscal e que sua
formação apesar de ser na área jurídica, bacharel em direito, e
está fazendo mestrado em direito ambiental e polí ticas públicas
e também tem a formação na área de geografia bacharelado e
licenciatura, nas duas formações se aprende e discute murto a
questão económica e financeira O Presidente consignou a
candidatura do Conselheiro. O Conselheiro Damlfton fafou
que a AMPREV lhe proporcionou vários cursos na área
financeira, inclusive é certificado peio CPA -10, e colocou a
possibilidade de sua permanência no Comité de Investimentos,
colocando o seu nome a disposição. O Presidente consignou
O Conselheiro Fernando também colocou o seu nome para
apreciação dos nobres Conselheiros, nào querendo dizer que
queira sei Vice Presidente e memb'O do Comité, mas pelo
simples propósito de perceber talvez pela chegada dos novos
Conselheiros, certo receio pela visualização de algumas
situações. De igual sorte não tem a qualificação necessária ,
mas o seu pedido é que pelo menos semesfrafmente se possa
buscar esta qualificação, não somente para o Conselho de
Drevidéncla. Conselho Fiscal e técnicos da AMPREV, mas
também aberto aos demais servidores do estado, que poi
ventura possa vim a ser representantes neste Conselho, a
dinamização e abertura desse procedimento visa garantir de

^ue futuramente, quem possa vim a sucede-los neste
Conselho, já tenha a qualificação que é devida Concluiu
:olocando a sua formação de contador e também especiaçào
;m gerencia empresarial a nivel privado e em auditoria
governamental. O Presidente fez questão de frisar que em sua
administração tem uma política voltada para a excelência em
jestáo administrativa, e o principal ponto é ter recursos
numanos capacitados é evidente que será feito este
investimento, trará os parceiros na area de finanças como o
Banco do Brasil. Caixa Económica Federal e demais entidades
da área de consultoria, com o objetivo de capacitar os
Conselheiros e funcionários da AMPREV, como também o
Comité de Investimentos Continuando, falou que conforme o
regulamento do Comité de Investimentos será composto de
cinco membros, assim distribuídos: um membro da Diretória
Executiva da AMPREV, um membro do quadro de servidores
da AMPREV e trés membros do Conselho Estadual de
Previdência Em seguida conforme o Regulamento do Comité
indicou o nome da Francicieide Marinho - Diretora Financeira e
Atuarial e Carlos Roberto dos Anjos Oliveira - Chefe da Divisão
de Controle Atuarial e Mercado, para compor o Comité Logo
após não havendo mais manifestações, o Presidente colocou
para deliberação do pienário as manifestações de candidaturas
e indicações Deliberação: O Conselho aprovou por
unanimidade de votos a escolha dos Conselheiros
Ladilson Costa Moita, Damilton Barbosa Salomão,
Fernando Cezar Pereira, Francicieide Marinho Lima -
Diretora Financeira e Atuarial e Carlos Roberto dos Anjos
Oliveira - Chefe da Divisão de Controle e Mercado para
comporem o Comité de Investimento para o biénio de 2011-2012. PAUTA - ITEM 11 - Comunicação da Presidência; Foi'
passado para os Conselheiros uma minuta de pauta com o
levantamento de assuntos que estão pendentes para
apreciação deste Conselho, gostaria de receber sugestões de
como deveria ser o encaminhamento dos itens PAUTA - ITEM
12 - COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS Abortas as
inscrições , os Conselheiros Helton. Mareio, Ladilson, Fernando.
e Juliano, terão as oportunidades O Conselheiro Hefton falou
que, gostaria de acompanhar quais são. e as condições dos
imóveis pertencentes á AMPREV. solicitou a publicidade dos
atos da administração da AMPREV na gestão patrimonial,
financeira e orçamentária no site ou encaminhamento aos e-maits do6 Conselheiros O Presidente informou que estão
tentando superar as dificuldades na área da informática, será
colocado um link de velocidade, com um portal idêntico ao
portal da Previdência Social, que será o portai da
transparència/AMPREV. onde constarão todos os dados dos
contratos, gastos com servidores, compras que seráo fertas.balancetes e investimentos O Conselheiro Mareio também
reforçou a questão da atualização das informações do site da
AMPREV. falou que entrará com requerimento nas próximas
reuniões, para esclarecimentos sobre descontos
previdenciários indevidamente sobre as gratificações dos
servidores, que vem acontecendo desde os quatro meseâ
passados (deu como exemplo os servidores do IAPEN). e
sobre a importância de qualificação dos novos Conselheiros,
para que possam se adequar e participar de forma mais
coerente na Instituição. O Conselheiro Ladilson falou que sua
comunicação será indagações, como que a atual gestão está
encaminhando a questão que foi deliberada no ano passado,
do plano de reestruturaçáo da AMPREV. plano de carreiras.
Pediu o cumprimento do § 9* . Art 6o do Regimento Interno,
para garantir a participação dos Conselheiros, porque uma das
dificuldades do Conselho anterior foi à ausência continua dos
representantes do Executivo e Assembleia Legislativa. Solicitou
esclarecimentos sobre qual o encaminhamento do plano de
reestruturaçáo da AMPREV. pediu um diagnostico, até
bimestrafmente. das ações judiciais, como por exempío. a ação
judicial do Cajari património dos servidores Falou que, a
sugestão de pauta que foi passado , ficou estarrecido pela
questão do Hem quatorze que trata de escolha de Conselheiro
para relatar o Processo de n° 2011.140 100025PA. referente à
doação do equipamento odontológico do CAIS, indagou, se
tem por parte da Presidência algum encaminhamento para
fazer o levantamento do valor que foi adquirido os
equipamentos, e de que forma 6eria feito eeta poe6ivel doação,
colocou que seria melhor alienar para o próprio Estado. O
Presidente falou que a Procuradoria Jurídica está fazendo o
íevantamento de todas as ações dz AMPREV. como da
reintegração de posse da área do Cajari, e temos também a
contestação da^çáo de reconhecimento de divida peio Estado,
estamos dentro do pra2o para fazer a contestação, a
Administração está tratando com seriedade todas as questões
patrimoniais, tanto de imóveis quanto de material permanente,
e os equipamentos odontológicos foi constituído a partir de
doações do Banco do Brasil e do Bradesco. foi feito a
incorporação aos patrimónios da AMPREV com número de
património e tombamento. E em vista do estado está em uma
situação extremamente deplorável em termos de saúde
pública, o Ministério Público sabendo que a AMPREV tem
estes equipamentos, foram até o prédio onde funcionava o
Centro de Atendimento Integrado ao Servidor - CAIS, hojefunciona a Diretória de benefícios da AMPREV. e fizeram a

verificação desses equipamentos que estão se deteriorando,
muitas ferramentas já estão praticamente descartadas, o
Conselho em tempos anteriores fez uma avaliação para que
fosse definido um leilão desses equipamentos inclusive foram
avaliados salvo engano, em treze mil reais, cada conjunto ,
mas não tiveram êxito, e os equipamentos ficaram jogados em
caixas de papelão e descobertos, e entende pelo seu
entendimento como gestor, e responsável peio património que
não se podem doar os equipamentos, mas há um
entendimento com o Ministério Público e a Secretaria de Saúde
paiá a locação dos equipamentos, para que a AMPREV não
sofra com a intervenção do Ministério Público, por conta de ter
património que poderia está sendo utilizada para a população
do Estado do Amapá, já temos uma minuta de contrato, que
será submetido a este Conselho, de aluguel dos equipamentos
odontológicos ao Estado, através da Secretaria de Saúde com
pagamento de verbas do SUS, com periodo especí fico/

contendo clausula de possível doação em vista de que este
Conselho é o gestor maior no que tange os bens da AMPREV
lauto imóveis quanto patrimónios imobilizados, o processo está
em andamento, e após será submetido para deliberação deste
Conselho, todos terão o conhecimento do que está sendo
realizado com a Secretaria de Saúde, e além desses
equipamentos odontológicos. ternos outros, como. um
oftalmologico. dois eletro cardiograma, tem até um
ressuscitador que o Pronto Socoiro não tem. temos um
apareino ultrassonográfico fetal e outros mais, e pergunta aos
Conselheiros, o que se deve fazer com esses equipamentos,
temos que dar uma finalidade objetiva, como a de ser útil a
população do Estado do Amapá, O Conselheiro Brahuna
falou que o art 169 da constituição Federal consagra o direito
da saúde e vida aos cidadãos, dever do Estado assistencial,
para diante dos olhos de uma administração pública que se
cegou pela estaieza da lei, hoje as unidades de saúde estão
carentes de equipamentos para prestar uma boa assistência à
saúde, a saída para estes equipamentos e exatamente esta, se
nào for fazer a doação, vamos peio menos fazer a locação, e
está enganado quem diz que a administração pública não pode
(azer doação ou locação, qualquer doutrinador em matéria de
direito administrativo sabe que a administração pode se sujeitar
a contratos e normas de direito privado, se inexistente no
campo de direito público, agora o que nào pode. é se sujeitar a
norma de direito privado violando os princípios que estão
consagrados no art. 37 da Constituição Federal. Louva a
iniciativa da direção da AMPREV. no sentido de que como
estes equipamentos representam valores que podem ingressar
nos ativos da AMPREV, nào vamos da: de giaça, vamos locar
ao Estado, porque as unidades de saúde estão sem
equipamentos para poder dar uma assistência condigna ao
cidadão. O Conselheiro Ladilson pediu uma questão de
ordem e pediu esclarecimentos sobre o plano de reestruturaçáo
da AMPREV. O conselheiro Fernando pediu que fosse
respeitada a ordem de Inscrição dos Conselheiros, e que a
Presidência ficasse atenta a este critério, porque houve a
manifestação sem pedido de ordem ou a parte, enquanto
haviam Conselheiros inscritos. O Presidente falou que após
as falas dos Conselheiros que estão insentos. retomaria para
concluir as explicações com relação à pergunta do Conselheiro
Ladilson O Conselheiro Fernando falou que não iria partir
para a comunicação, mas gostaria que diante da pauta, que foi
distribuída, com levantamentos de assuntos pendentes, buscou
no Regimento Interno a pacificação de alguns itens, uma vez
que este plenário é soberano, pediu que fosse submetido aos
demais Conselheiros, o art. 13 trata da competência do
Presidente deste Conselho, em seu inciso VII, diz 'designar
relator para análise de questões a serem submetidas ao
Plenário" , e como temos três processos para ter designação de
relator, o assunto não vem para a pauta, é competência
privativa da Presidente, poderia vim na próxima reunião
ordinária á solução dos processos, ao invés de esperar a pauta
de uma reunião ordinária para ter a escolha do relator, de
imediato eliminaria trés itens que estão pendentes de
posicionamento, outra sugestão, também buscando no
Regimento Interno o art . 16, que diz ‘ao plenário compete à
deliberação a deliberação, discussão e decisão quanto a
matérias e questões incluídas na competência do Conselho, na
forma da legislação pertinente, proferindo decisão definitiva em
assuntos de natureza previdenciária*. ma» abaixo no art . 23,
que trata das "sessões plenárias*, e no inciso III *as
extraordinárias', no seu § 3o, que diz que “as sessões
extraordinárias devem ser realizadas quando o interesse do
serviço e a conveniência administrativa assim o exigirt, não há
estipulação de item. o Conselho apenas convencionou, e tendo
em vista que temos acumulo, podemos consultar este
Conselho, uma vez que teve uma ideia formal de que seria só
um item, para vencemos a pauta pendente e colocar pelo
menos dois itens na extraordinária, e assim conseguiríamos
avançar na apreciação de pendências e discussões de
aeeuntos ma» importantes. O Presidente falou que apÓ6 a6
falas do Conselheiro Juliano, iria tecer os comentários acerca
das colocações do Conselheiro Fernando. O Conselheiro
Juliano informou que o Estado está efetuando os pagamentos
de trés acordos que são referentes: ao CAIS. divida
previdenciária da parte do segurado e o da parte do Patronal, o
Governador Camilo para mostrar a boa vontade e o respeito à
Providência do servidor público, vem efetuando estes
pagamentos para regularizar a previdência e ter os recursos
Federais para o Estado. Gostaria de pediu uma posição deste
Conselho e da AMPREV. com relação á sentença judicial que o
estado começou a pagar, referente à dívida previdenciária da
parte do segurado, que foi parcelado, que está sendo
depositado em juízo, é importante que haja um processo de
definição dessa situação para que o Estado e a Secretaria de
Planejamento possam realmente se planejar para garantir o
pagamento desses recursos. Informou que Governo atual está
repassando as contribuições previdenciárias em dia. e irão
fazer um esforço para que não haja desconttnuidade
Perguntou qual a ação, ou se existe alguma ação efetiva que
este Conselho ou que a AMPREV vai fazer com relação à
responsabilidade, até para que seja pedagógico para que
outros governantes não venham ter esse tipo de atitude, qual
seria a posição do Presidente e do Conseího, em relação à
possivel responsabilização dos gestores que deixaram de
cumprir com a previdência dos servidores do Estado. Após a
manifestação dos Conselheiros que estavam inscritos, o
Presidente retornando a palavra, falou que o processo de

reunião ordinária deste Conselho O Presidente colocou para
o pienáno, decidir quan* o às considerações acerca da sugestão
da Diretora Financeira O Conselheiro Claudio Pinho
considerou a sugestão pertinente e acompanhou votando a
favor da sugestão da Diretora Financeira O Conselheiro
Fernando falou que a colocação é pertinente, e fez um
complemento do encaminhamento dentro das disposições do
art 107 que dar ae competências ao Con6«lho Fiscal, e
sugeriu no primeiro plano que as matérias de novembro e
dezembro de 2010, que trata do exercício anterior , fossem
submetidos á análise do Conselho Fiscal para emissão de
relatório e ajiresenrado a este Conseíhc, e nesse intervalo de
tempo, a Diretona Financeira investe junto com c Comité ao
íevantamento dos dados de janeiro e teverei
inclusive momento em lapso em que não havia Conselho e
nem o Comité acompanhando as aplicações financeiras da
AMPREV vê a necessidade dessa visualização O Presidente
‘alou que os relatórios de investimentos foram solicitados pelo
Conselho Fiscal, e já foram encaminhados juntamente com a
D-irte financeira contábil do exercício de 2010 O Conselheiro
Fernando falou que pediu com manifestação, e completo
dizendo que no regimento interno deste Conselho e,
considerando que o senhor Presidente fez referencia de que o
Conselho Fiscal já recebeu o material, pediu que atentasse ao
ait 3° inciso IV, do Regimento Interno do CEP, dispõe que o
Conselho Estadual de Previdência tem a competência de
analisar e aprovar os balancetes mensais dos recursos
desfnados ao RPPS, e por esta razão solicitou que fosse
neluitía em pauta a apreciação e aprovação dos oalancetes
mensais, com a apreciação devida tanto da Auditoria interna da
AMPREV quanto do Conselho Fiscal O Conselheiro Heitor)
pediu que o relatório viesse substanciado soóre a questão dos
recursos investido no Banco Panamericano uma vez que o
Conselho anterior delibeiou pela retirada do recurso deste
Banco. O Presidente falou que será leito o relatório, contendo
tocas as aplicações e resgates O Conselheiro Fernando
colocou que para abrevi3i. se o tratamento foi dado para o
relatório de investimento pede extensão ao relatório do
proximo item que trata da Apresentação do Reiatòrio com
in!'o'maçóes de Benefícios Previdenciários Concedidos pela
AMPREV referente ao mês de dezembro ao 2010, para que o
Conselho Fiscal atue confirmando as infer mações prestadas
pelo Regime, que a competência maior de fiscalizar, é do
Conselho Fiscal e a deste Conselho é de acompanhar, então,

se os relatórios forem encaminhados, retirasse de pauta e
voltam na próxima reunião ordinária que está agendada para o
dia 28/03/11 O Presidente falou aue os itens elencados nesta
pauta, s5o cm cumprimento ao Regimento deste Conselho e
concorda com as colocações do Conselheiro Fernando. O
Conselheiro Fernando falou que na questão do cumprimento
do Regimento interno, entende que o art 3® Inciso IV estaria
sendo violado, porque o mês de janeiro já deveria ter constado
em pauta, uma vez que a exigência de analisar e aprovar os
balanceies seriam mensais, mas rende as suas colocações que
realmente à pauta premiou determinados assuntos em que na
realidade estava com três requerimentos prontos, para logo
após a posse pedir assuntos. e realmente vieram constando na
pauta sem precisar remeter os seus requerimentos, e isso lhe
deixou muito feliz. O Presidente então acrescentou a
sugestão do Conselheiro Fernando, a inclusão dos relatórios
de investimentos de janeiro e fevereiro de 2011, dos relatórios
de benefícios concedidos de janeiro e fevereiro de 20f f e mais
o balancete mensal auditado O Conselheiro Fernando
colocou que em teveieiro de 2009. no segundo més de
reunião do Conselho, recebeu um documento chamado
balancete de verificação relatório gerencial. e veio somente o
balancete seco, sem informações, análises e manifestação, e
foi solicitado que retomasse para o Conselho Fiscal, e
passasse pela Auditoria, mas infelizmente náo retomou, e
terminou o mandato do Consetho sem obter resposta, pediu ao
Presidente que verificasse junto a Auditoria interna ou
Conselho Fiscal, da dificuldade de se elaborar um relatório
gerencial com informações e manifestações, que é pertinente a
competência do própno Conselho Fiscal O Conselheiro
Hetton solicitou que os relatórios para apreciação e
aprovação fossem encaminhados com mats antecedência, para
uma melhor análise. O Presidente colocou para apreciação a
sugestão de retirada de pauta, e retornar na próxima pauta da
reunião ordinária. Deliberação: O Conselho aprovou por
unanimidade de votos a retirada dos itens 7 e 8, e que
sejam incluídos os meses de janeiro e fevereiro de 2011, e
encaminhar ao Conselho Fiscal para análise e emissão de
relatório para apreciação e aprovação na próxima pauta da
reunião ordinária, juntamente com a inclusão do balancete
devidamente auditados. e com antecedência. PAUTA -
ITEM 09 - Votação para a escolha do Vice Presidente do
Conselho Estadual de Previdência da AMPREV; O
Presidente deixou abertas as inscrições O Conselheiro
Helton colocou para apreciação o nome do Conselheiro
Fernando Cezar. Náo havendo a manifestação de nenhum
Conselheiro, e como houve um voto explicito, o Presidente
solicitou ao Conselheiro Fernando que afirmasse ou não a sua
pretensão ao cargo de Vise Presidente deste Conselho. O
Conselheifo Fernando falou que era a sua pretensão se
lançar como candidato, e agradeceu o deferimento do
Conselheiro Helton, ressaltou que provocou em 2009, a
primeira eleição em cumprimento ao disposto no § 1°. do art 6°
do Regimento Interno, referente a escolha do Vice Presidente!
deste Conselho, e na época se lançou como candidato e'
recebeu a aclamação dos Conselheiros. Falou que tem
combatido no sentido de buscar o melhor encaminhamento
para o Regime Próprio de Previdência Social, agradeceu e
confirmou a sua candidatura. O Presidente colocou para
aprovação o nome do Conselheiro Fernando. Deliberação: E/

de 2011.

por aclamação, o Conselho aprovou a escolha do
Conselheiro Fernando Cezar Pereira, na qualidade de Vice
Presidente do Conselho Estadual de Previdência para o
biénio de 2011-2012. Item 10 da Ordem do Dia - Votação
para a composição do Comité de Investimento da Amapá
Previdência, para o biénio 2011-2012; O Presidente
declarou abertas as inscrições. O Conselheiro Ladilson
lançou o seu nome como candidato, é sabedor que. para
compor o Comité de investimento há uma exigência na portaria
do Ministério da Previdência Social, que os membros têm que
ter a capacitaçâo na área de investimentos e mercado
financeiro. CPA-20, ainda não tem. mas sabe que a AMPREV
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ZJíreesíruturação da AMPREV está em andamento, temos a
consultoria que está trabalhando juntamente com uma
comissão formada de dez membros que fazem parte da
Administração, para a elaboração do plano, cargos e salários
da AMPREV. o prazo para conclusão dos trabalhos é de
noventa dias. A Procuradoria Geral do Estado detectou
algumas imperfeições no Projeto de lei da AMPREV elaborado
pelo Conselho Estadual de Previdência - CEP. que devolveu o
processo a Instituição para as devidas correções, e está com a
Procuradona Jurídica da AMPREV para fazer as correções, e
após, submeter a este Conselho, e será feito o devido

Hedy Robson de Gildo Soaffi [
Membro Titular, represejítántJdos Mílrtarj

Conselho Fiscal e o Comité de Investimentos serão dotados de
tecnologia suficiente para poder modernizar os trabalhos. O
Conselheiro Benedito justificou que pela falta da sala do
Conselho Fiscal, os membros tèm sido obrigados a levar o
material para analisar em suas residências é por esta razão a
demanda de cópias de relatórios O Presidente falou que a sala
do Conselho Fiscal estava ocupada provisoriamente pela
Comissão Especial de Licitação da AMPREV, mas garantiu que
no começo do exercício de 2012 será desocupada, está sendo
feito algumas realocações de setores e modificações na
recepção para melhor atender os servidores. Concluiu
agradecendo ao Conselheiro Benedito O Conselheiro Benedito
desejou em nome de todos os membros do Conselho Fiscal
sucesso nas decisões deste Conselho e que em 2012 a
AMPREV tenha o sucesso esperado. O Conselheiro Ladilson
informou que o orçamento já foi encaminhado e não tem como
incluir a sugestão do Conseiho Fiscal. O Presidente ressaltou
que a Diretória Executiva através da Presidência e o setor de
Planejamento fizeram o encaminhamento do material de
informática para que seja feito a modernização, inclusive do
Conselho Fiscal. Em seguida passou para a PAUTA - ITEM 06- Apresentação, apreciação e aprovação da Minuta da
Política de Investimentos da Amapá Previdência para o
exercício de 2012; O Presidente colocou que este item está
prejudicado por existir a exigência regimental de quórum
especial de dez Conselheiros e eslão presentes apenas nove
O Conselheiro Ladilson informou que está estabelecido o prazo
até o dia 30 de dezembro de cada ano para que os institutos de
previdências publiquem no site do Ministério da Previdência
Social a Política de Investimentos. Não tem como deixar este
item para a discussão e aprovação para o ano que vem,
sugeriu que a Secretaria do Conselho ou o Gabinete entrasse
em contato com algum Conselheiro para que venha completar
o quórum necessário para que não aconteça como no.
encaminhamento da proposta orçamentaria que não foi
apreciada por este Conselho por falta de quórum especial nas
reuniões. O Conselheiro Brahuna sugeriu que com o sem o
quórum especial deve haver o amadurecimento nas
discussões, por exemplo, das metas, diretrizes, retrospective
de mercado de 2011, perspectiva de mercado de 2012 Â
mostrar qual foi è filosofia que pautou essa Política ée
Investimentos. O Conselheiro Ladilson observou que a
proposta orçamentaria para 2012 não foi aprovada por est
Conselho, por três vezes foi colocado na pauta e não houve
quorum especial para a deliberação. Sugeriu que seja postada

a Política de Investimentos do exercício de 2011 que foi
aprovado pelo Conselho, porque a do exercício de 2012
precisa ser discutido e aprovado O Presidente colocou que
conforme a Resolução N° 3 922/200-CMN dispõe no art 5o

que a política anual de investimentos dos recursos do regime
próprio de previdènciasocial e suas revisões deverão ser
aprovadas pelo órgão superior competente, antes de
suaimplementaçôo, então, entende que esta revisão que está
sendo proposta deverá ser aprovada antes de ser
encaminhada e que a Política de Investimentos do exercício de
2011 continua vigente até a aprovação da revisão. Sugeriu que
seja repetido a postado da Política de Investimentos de 2011 e
após as analises e discussão mats ampla para que este
Conselho possa entender e até esclarecer qualquer dúvida. O
Conselheiro Brahuna concordou com a sugestão do Presidente
em que devido não ser possível aprovar nesta sessão a Política
de Investimentos para o exercício de 2012 deve ser postado a
que disponível. E sugeriu aproveitar a disposição do tempo e
discutir a proposta para ganhar tempo. O Presidente solicitou
ao Coordenador que fizesse a demonstração aos Conselheiros,
pelo menos das alterações que estão sendo propostas e após
será feita reunião extraordinária para que este assunto seja
dirimido neste Conselho, e se houver a necessidade será
solicitado aos parceiros da AMPREV. Caixa Económica Federal
e Banco do Brasil, para quedisponibilize pessoal qualificado na
área de gestão de recursos para palestrar e demonstrar o
comportamento do mercado financeiro em 2011. Após o
Coordenador, senhor Carlos Roberto, iniciou a apresentação
dizendo que a Política de Investimentos é a diretriz para que
seja feito os investimentos dos recursos da AMPREV para o
ano de 2012. Informou que a Polí tica de Investimentos é
contínua, foram feitas algumas alterações baseadas na de
2011 O Conselheiro Brahuna completou dizendo que tendo
uma espinha dorsal é feito as adequações de acordo com o
comportamento do mercado. O Coordenador falou que tanto a
Política de Investimentos de 2011 quanto às anteriores estão
postadas no site da AMPREV. Após iniciou a leitura da
proposta da Política de Investimentos para 2012, no qual fez a
leitura e explicou a Introdução, Objetivos e vigência. Em
seguida o Conselheiro Benedito observou que se fosse feito a
leitura de toda a Política de Investimentos demandará muito
tempo e a hora estava avançada. O Conselheiro Brahuna
parabenizou o trabalho que foi realizado não é especialista na
área. mas também não é leigo no assunto, observou que o
trabalho foi feito dentro de vertente legislativa e de fatores
técnicos pelos quais devem-se pautar uma política de
investimentos. Fez a critica de que a apresentação precisa de
alguns cuidados redacionais. O Conselheiro Edinho Duarte
colocou que como a matéria requer quórum qualificado, mas
sendo decidida esta apresentação preliminar para que este
Conselho se familiarize com o assunto em questão, e como se
entrou no mérito da discussão e foram detectados alguns
pontos colocados pelo Conselheiro Brahuna, então, sugeriu
que fosse aproveitado o entendimento do Conselheiro e
conceder vista do processo para que pudesse propor as
correções. E fosse dada a continuidade da essência da
proposta apresentada. O Conselheiro Brahuna se propôs ao
termino desta sessão se deslocar ao Gabinete do Diretor-
Presidente tendo a presença dos membros do Comité de
Investimentos e fazer as modificações em termos redacionais,
sugeriu ainda, que houvesse a Convocação de uma reunião
extraordinária para o dia seguinte. 30/12/11, para apreciar e
aprovar esta matéria com as devidas correções O Presidente
colocou que se houvesse o comprometimento de todos os
Conselheiros que estavam presentes nesta sessão para que,
retornem no dia seguinte, não havia nenhum problema. Todçs
concordaram e se comprometeram em retornar no dia seguinte,
30/12/11, às 16h para participarem de uma reunião
extraordinária cuja apreciação será excJusivamente a Política
de Investimentos revisada pelo Conselheiro Brahuna e
membros do Comité de Investimentos. PAUTA - ITEM 07 -

In,
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Vencaminhando para a Assembleia Legislativa e no que tange a
sugestão de pauta, acha plausível que se análise em caráter
extraordinário dois itens para que este Conselho avance nos
trabalhos a ser desenvolvido na Instituição,
Conselheiros acharem pertinentes já
encaminhamento de dois itens por extraordinária, e quanto ã
questão colocada pelo Conselheiro Juliano, falou que está com
todos os levantamentos inclusive das informações passadas
pelo Ministério da Previdência Social - MPS, no que tange as
irregularidades na formalização dos acordos referente á
contribuição do segurado, tanto de 2009 que foi avalizado pelo
Conselho, quanto de 2010. que não deveria ter sido parcelado,
segundo o relato do MPS diz que não poderia ser parcelado
por conta de que já havia a apropnaçào indébita da
contribuição do segurado, e muito mais ainda haveria a
possibilidade de se fazer um novo acordo mesmo através de
composição financeira via judicial Falou que está com as
informações e vai municiar o Ministério Público Estadual do
Estado do Amapá, segundo decisões já reiteradas no STJ e no
RNSTF diz que o Ministério Público Estadual tem capacidade
de agir em questões previdenciárias. foi informado também ao
Minist ério Público Federal - MPF, por conta que o Ministério da
Previdência questiona de que a competência é concorrente e
lhe cabe também de ser municiado desta situação, e por conta
que MPS se vale da Procuradoria Geral da Republica também
será municiado. Está quase tudo pronto para ser encaminhado
a estes órgãos, além de outras situações que os Conselheiros
tomaram ciências nas próximas reuniões, está em fase de
apuração a venda da carteira que fo» vendida em 2007. era
custodiado no Banco HSBC, houve um prejuízo para a
AMPREV em torno de mais de doze milhões de reais, existem
outras informações que ainda não podem ser municiada a este
Conselho, mas no devido tempo será repassada, terá sempre
um principio fundamental a responsabilidade com a Ves
pública e com a transparência para todos os órgãos públicos
responsáveis emr

e se os
seria feito o ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO'ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - CEP DO ANO 2011.

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil
e onze, no Auditório da Amapá Previdência - AMPREV, situado
a Rua Binga Uchõa. n°. dez. Centro. Macapá-AP, as dezesseis
horas e trinta minutos, teve inicio a décima reunião ordinária do
Conselho Estadual de Previdência O senhor ELCIO JOSÉ DE
SOUZA FERREIRA, Presidente, deu inicio â reunião
cumprimentando os Conselheiros Titulares e Suplentes e
demais presentes. Em seguida, apresentou o ITEM 01 da
PAUTA - LEITURA DO EDITAL número, zero, dezessete, de
dois mil e onze, o qual convoca os Conselheiros para fazerem-
se presentes nesta sessão ITEM 02 - VERIFICAÇÃO DO
QUORUM, chamando nominalmente os Conselheiros Titulares
e Suplentes na seguinte ordem FERNANDO CEZAR
PEREIRA DA SILVA.presente, KELSON DE FREITAS VAZ,
ausente, JULIANO DEL CASTILO SILVA, ausente. JUCINETE
CARVALHO DE ALENCAR, ausente, representada por seu
Suplente BENEDITO PAULO DE SOUZA
CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA. presente,
JORGE EVALDO EDINHO DUARTE PINHEIRO, presente.
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO, presente. AFONSO
GOMES GUIMARÃES, ausente, MÁRCIO RONEY NEVES
SOUSA, presente, MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE ALMEIDA,
presente, LYZIANE TAVARES ALVES, ausente, LADILSON
COSTA MOITA, presente. LOURIVAL PINHEIRO BORGES
ausente, XIRLENE DO SOCORRO COSTA, ausente,
representada pela sua Suplente MARIA ORLANDINA
FERREIRA TELES, presente. PAUTA - ITEM 03 - LEITURA
DAS JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS: Os Conselheiros
Juliano Del Castilo Silva , Luiz Afonso Mira Picanço, Afonso
Gomes Guimarães. Lourival Pinheiro Borges e as Conseiheiras
Mancélia Campeio de Assunção e Xirtene do Socorro da Costa
justificaram as suas ausências. PAUTA - ITEM 04 -
Apreciação e votação da ata referente á 9* Reunião
Ordinária de 2011; O Presidente falou que como é de
procedimento a minuta da ala foi encaminhada com
antecedência Em seguida colocou para apreciação e não
havendo nenhuma manifestação apôs foi colocado para
votação Deliberação: A ata da 9a Reunião Ordinária de 2011
foi aprovada por unanimidade de votos.ITEM 05 da Pauta -
Manifestação de um dos membros do Conselho Fiscal da
Amapá Previdência - COFISPREV, conforme a solicitação
no Memo. n°. 016/2011 - COFISPREV; O Presidente passou
a palavra ao Conselheiro Benedito Balieiro. membro do
Conselho Fiscal O Conselheiro Benedito Balieiro agradeceu
em nome da Vice-Presidente, MarinelyOmobono, a
oportunidade que estava sendo dada para o Conselho Fiscal
nesta sessão. Falou que apesar dos atropelos que tiveram com
a ausência de dois Conselheiros titulares, que somente foram
nomeados a partir do mès de maio de 2011, no final do
primeiro semestre foi concluído as analises dos balancetes
contábeis de 2010, o relatório final será apresentado na
primeira quinzena de janeiro de 2012. No segundo semestre de
2011 foi feito as análises dos balancetes contábeis. relatório
dos benef ícios concedidos e do relatório das aplicações
financeiras, referente ao primeiro semestre de 2011. No
decorrer do exercício dois membros do Conselho Fiscal fizeram
a preparação para analisar as aplicações financeiras da
AMPREV. Em 2011 os trabalhos foram mais produtivos do que
2010 devido a constante falta de quórum não obtiveram muitos
resultados. Agradeceu o Diretor-Presidente da AMPREV pelo
apoio aos trabalhes do Conselho Fiscal e por ter concedido a
dois membros o curso de preparação na área de aplicações
financeiras Solicitou que este Conselho fizesse uma revisão na
proposta orçamentaria para 2012 para inserir as despesas dc/
Conselho Fiscal, porque por algumas vezes o Diretor-
Presidente fez algumas restrições quanto à solicitação de
cópias de documentos que são necessários para que os seis
Conselheiros Titulares possam analisar, cada Conselheiro faz a
sua analise, praticamente tem gerado trinta e seis relatórios
contábeis. E devido à reclamação que estava sendo um custo
muito alto para a instituição, o Conselho Fiscal se reuniu e
decidiu sugerir que seja criado na proposta orçamentaria centro
de custo para os Conselhos e Comité da AMPREV, Concluiu
dizendo que foi mencionada em reunião do Conselho Fiscal a
solicitação de aquisição de um notebook, um computador e
uma impressora para dar apoio nas demandas a serem
encaminhadas. Agradeceu pela contribuição que foi dada pelos
membros do Comité de Investimentos e nos atendimentos das
demandas do Conselho Fiscal. O Presidente agradeceu as
palavras do Conselheiro Benedito Balieiro. firmou o
compromisso de continuar apoiando os trabalhos do Conselho
Fiscal. Falou que a intenção é modernizar a administração,
este Conselho, o Conselho Fiscal e o Comité de Investimentos
com tecnologia apropriada para melhor dar andamento a todas
as questões internas da AMPREV. Disse que de forma alguma
não houve resistência da parte da Presidência à resistência de
fornecer qualquer documentação aos Conselheiros que fazem
parte do Conselho Estadual e do Conselho Fiscal, somente
havia pedido a diminuição da quantidade para que fosse
copiado um balancete contábil para dois Conselheiros, mas a
Presidente do Conselho Fiscal foi incisiva na exigência de uma
cópia para cada Conselheiro, e além do mats se Iratava de
copiar seis meses de balancetes. Garantiu que qualquer
requerimento dos Conselheiros se for dentro da legalidade do
que está previsto será devidamente instruído com propriedade,
até porque a administração da AMPREV tem primado perla
transparência, e dentro do que é possível será adquirido
computadores, notebooks e etc., o Conselho Estadual,

presente

X
apurar quaisquer apropriações indébitas que

por ventura tenham ocorridos internamente na AMPREV. de
quem quer que seja a participação, que seja devidamente
apurado pelos órgàos mencionados, e que haja punição dentro
da lei para os responsáveis, este é o principio desta
Administração, e outro encaminhamento no sentido de
implementai uma excelência em gestão Administrativa
intemamente, para que todos os processos interno tenham um
encaminhamento dentro de um funcionalidade de organograma
funcional para acompanhamento com facilidade e tranquilidade
náo somente pelos Conselheiros que estão para fiscalizar
pela população do Eslado do Amapá, afinal temos dois
componentes importante, a contnbuiçào do segurado e do
Patronal que advém dos tributos públicos que sào arrecadados
com fim social ao Estado, e gostaria de compartilhar a sua
responsabilidade como gestor desta Instituição com este
Conselho. O Conselheiro Mareio solicitou
processo de doação dos equipamentos do CAIS. e que é
pertinente á ideia colocada pelo Conselheiro de locação desses
equipamentos, mas sugenuta possibilidade de venda já que a
AMPREV nào pode gerenciar este serviço de saúde
servidores, então que se faça a avaliação e seja vendido ao
Estado, já que a necessidade maior é do Estado. O Presidente
falou que verdadeiramente já está em curso o procedimento de
locação, com a possibilidade de doação, mas será submetida a
este Conselho, também a possibilidade de venda, como até
mesmo como colocou o nosso Conselheiro magistrado, que
nos dar o prazer de compor neste Conselho. O Conselheiro
Ladilson solicitou a titulo de encaminhamento que na próxima
reunião ordinária que
Procuradoria/AMPREV sobre
podendo ser de forma de relatório PAUTA - ITEM 1 3 - 0 que
ocorrer. Nào houve nada a tratar neste item E nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião ãs
dezenove horas e quatorze minutos,

. mas

o acesso ao

aos

seja feito um informe da
os processos pendentes.

qual eu,
jwifriúçLq • Josilene de

lavrei a présente ata, que se
presentes. Macapá-AP. 02 de

Elcio José de Souza Ferreira:
Presidente do Conselho

VT

1
Kelson de Freitas Vaz:
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Inativos. > / /

V.
Helton Pontes Costa;
Membro TrtulárTrjSfl Militares ativos.
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canw ho da justiça para que possamos ter sucesso em nossas
vidas Concluiu, solicitando aos Conselheiros para quo nâo se
esqueçam da agenda da reunião extraordinária do dia
segu nte. 30/12/12, ás 16h, na AMPREV PAUTA - ITEM 10 -
Comunicação dos Conselheiros: Não houve. PAUTA -
ITEM 1 1 - 0 que ocorrer: Nào houve. E não havendo mais
nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu 3 presença « n
participação de íoaos. e encerrou a reunião às dezoito horas e
vime minutos, da qual eu. Josiíene de ^buza Rodrigues-Secretaria lavrei u presente ara que sem assinada
Conselheiros presentes e por /ntá.prôpria.!1acapa-AEf29>de
dezembro de 2011 !Ái *

tei 066 de 03 de maio de 1993 lei 9717 de 2‘<‘ de novembro de
1958. Fmenda Constituciorial nD. 20 de 15 de dezembro de
1998. ler 448 de Q7 de julho de 1999. Emenda Constitucional
n°. 41 de 31 de dezembro de 2002, lei 10387 de- 18 de junho de
2004. Emenda Constitucional n°. 47 oe 05 de julho de 2005, lei
915 de 18 de agosto de 2005. lei 1120/2007, Portaria 402 e
403 de 10/12/2008 Decreto Estadual 1739/2009 e Lei 1432 de
29/12/2009. Basicamente a AMPREV tem dos dois grupos
distintos de participantes, enquadrados nos seguintes çrupos: -
1 Plano Financeiro - grupo de oarticipantes com data de
admissão até 31/12/2005 e os resíduos inativos e
pensionistas. - 7 Piano Previdenciário grupo de participantes
com data de aomissão a partir de 0 /01/20CK e os respectivos
inativos e pensionistas. De acordo com a Lei 1 432/2009. os
aposentados e pensionistas que vie em a entrar em gozo de
beneficio até a data da publicação da Lei (29/12/2009) devem
ser considerados no Plano Financeiro - período de transição.
Esta seporaçào é chamada de Segregação oe Massa, com o
objetivo òe se fazei o equacionamento de um déficit que a
AMPREV vinha apresentando, em função de beneíicios que
foram concedidos por medidas judiciais que não estavam
previstas, e não estando previstas, nào havia contribuições
perspectivas. ou foi dado benefícios a servidores com menos
tempo de contribuição, tudo isso pode levar a ocorrer um déficit
futuro. A partir deste exercício temos urna orientação da SPS -
Secretaria da Previdência Social que afeta pr.ncipalmente os
Planos Financeiros que é adotar uma taxa de juros 0% (a.a.), e
no Plano Previdenciário a taxa de juro é de 6% (a.a ); As
Hipóteses utilizadas nos Planos Financeiro e Previdenciário, é
probabilidade utilizada que é nectsssáno para se fazer o
cálculo, são basicamente as expectativas de sobrevivência,

invalidez e falecimento. Sobre o Regime financeiro do plano
financeiro a AMPREV temos o regime orçamentáno. que
significa que se houver um déficrt, o orçamento cobre, para Íin6
de demonstração do DRAA vem como repartição Para o Plano
Previdenciário é utilizado capitalização para os benefícios que
são programados, repartição de capitais de cobertura para os
benefícios de invalidez e morte que nào temos como prevê e os
de repartição simples são os benefícios que foi feitos
aleatórios. Para lembrar como ficou a composição do Ativo
Liquido - DRAA de 2010 foi feito um acordo entre a AMPREV e
a SPS.. que a segregação dos ativos e a devida contabilização
seria realizada em 2010, separadamente para o Plano
Financeiro e o Plano Previdenciário, porque a legislação diz
que quando há segregação de massa ela já é estabelecida na
legislação a separação de contabilização que tem que ser
imediato, só que para ser imediato tem todo um processo e
custo operacional e por esta razão foi fefto esse acordo com a
secretária. Com relação aos ativos, foi sugerido para o
exercício fiscal de 2010 destinarmos uma parcela as despesas
administrativas, representando 2% na ocasião (incluído o
património imobilizado). Essa destinaçáo já está contemplada
em lei; A composição do Ativo Liquido - DRAA 2010. com o
total do Ativo de R$ 1.063.580.305,46, o valor alocado ao
Plano Financeiro 904.043.259.64 e para o Plano Previdenciário
foi alocado o valor de 159.537 045.82. essa foi à sugestão
dada no ano passado para que se fosse contabilizados e
separados os ativos desta forma. Para o Plano Financeiro
temos este ano. 2011. um ativo financeiro de R$
880.780.523,03, e uma provisão matemática previdenciária de
R$ 3.647.260.513.97, oficialmente temos um déficit de R$
2.766.479 990.94, em razão da recomendação da SPS que
tivemos que utilizar a taxa de 0%. o que na prática a AMPREV
já tem um Ativo Liquido de oitocentos e oitenta milhões, a
discussão no Ministério da Previdência é que o caso da
AMPREV é especifico, porque tem um ativo suficiente, não é .
possível que se não consiga nem Juros de poupança no
mercado, mas infelizmente este é o resultado of»cial que irá ser
postado no site. Foi solicitada na reunião passada a projeção,
se caso pudéssemos voltar a adotar o juro de 6% (a.a.). a idéia
seria um déficit de R$ 1.061.272 440,60 (um bilhão sessenta e
um milhões duzentos e setenta e dois mil quatrocentos e
quarenta reais e sessenta centavos), se observa, que a
diferença é grande devido ao impacto dos juros, comparando o
resultado do Plano Financeiro de 2010 o déficit foi de
1.441.879.350,15 (um bilhão quatrocentos e quarenta e um
milhões oitocentos e setenta e nove mi! trezentos e cinquenta
reais e quinze centavos). O custeio do plano continua 12%
para o ente público e 11% para os servidores A projeçâojje

Apresentação, apreciação e aprovação do Parecer cc'
ConseiheiroRelator, Damilton Barbosa Salomão, do
Processo n°. 2011.140 600487PA, que trata do Acordo de
parcelamento de débito, referente á locação de imóvel para
Ouvidoria Geral do Estado; Em seguida o Presidente
passou a oportunidade para o Conselheiro relator da materia
O Conselheiro Damiltor perguntouse havia a necessidade de
fazer a leitura do relatório. Em seguida todos concordaram em

. que fosse dispensada a lelura do relatório e passando apenas
para o voto O Conselheiro Damiltor fez a leitura do seu voto
conforme corna nas fis 47 e 48 do processo No decorrer da
leitura como seu voto foi distribuído em cinco sugestões de
alteração da ‘minuta ao Termo de Confissão e Parcelamento
de Divida" (fis. 34 a 36 ao processo), explicou que devido ter
observado que foi formalizado em 2002 um contrato de
comodato com a Ouvidoria-Geral do Estado do Amapá com
vigénc.a de cinco meses tendo encerrado no dia 03 de janeiro
de 2003, e posteriormente foi assinado um contrato de locação
com data inicio de 01/08/2003. observou que no perí odo se
4/1/2003 a 31/07/2003 não houve prorrogação, pelo menos não
constava nenhuma documentação que confirmasse a
ocupação nesse período, e por esta razão fez a sugestão no
'item 2a" a alteração da "cláusula terceira - Da Inaòimpléncia"
O Conselheiro Brahuna pediu uma parte nessa observação, e
colocou que discordava com a sugestão do Conselheiro,
porque no momento em que o contrato de comodato foi firmado
oor instrumento formal exaurido o seu tempo de vigência,
enquanto não houver notificação no sentido da sua rescisão
imndiata desocupação entende-se que o comodato se
prorrogou por prazo indeterminado. Somente pode-se pensar
em cobrar aluguéis a partir da vigência do contrato de locação,
porque em direito público não deve ser praticado atos e nem
contratos que não sejam formats, ocorre que, a partir desse
pressuposto deve ser considerado como suscetível de
cobrança, os aluguéis que passaram a fluir desde a celebração
do contrato de locação O Conselheiro Damilton fez a leitura da
3a sugestão levando em consideração o Orçamento da
Ouvidoria-Geral para o exercício de 2012 e por esta razão
recomendou a redução das quantidades das parcelas para 36
(tr.nta e seis), que devera ter um impacto, de no máximo. 7,5%
(sete virgula cinco por cento) do orçamento do órgão para o
exercício de 2012 O Conselheiro Brahuna se manifestou
dizendo que esta proposituta colocada peio Conselheiro além
de legal e inteligente. O Conselheiro Damilton concluiu a leitura
do seu vote corn a 4* e 5* sugestão, conforme consta nas fls
47 e48 do processo. O Presidente informou que foi publicado
no Diário Oficial do Estado n°. 5130 de 23 de dezembro de
2011. a Le! n°. 1593 de 23/12/11, que altera os artigos 93 e 97.
aa Le* n 0915/2005, que dispõe sobre novos criténos para o
parcelamento de dividas previdenciárias. O Conselheiro
Brahuna colocou que existe Lei Federal que estabelece multa
de 2% (dois por cento) sobre todo e qualquer crédito que venha
a ser cobrado em juízo, não há como cobrar extrajudicialmente
a multa, conforme consta na alteração da lei, por exemplo, no
momento em que houver a cobrança, o devedor insatisfeito vai
a juizo e obterá provimento jurisdicional no sentido que
somente deve 2% (dois por cento) conforme a Lei Federal que
regula a aplicação das multas. Após o Conselheiro Benedrto
sugeriu a alteração do "Parágrafo Primeiro da Cláusula Sétima
- das penalidades", que no caso de inadimplência de qualquer
das parcelas seja aplicado à multa de 2% (dois por cento). O
Presidente colocou em votação o voto do Conselheiro relator
idenlificando cada item conforme o sugerido. Deliberação:
Aprovado por unammidaae de votos à primeira, terceira, quarta
e quinta sugestão, confqrme constam nas fls 47 e 48 do "
processo. E de acordo com as colocações do Conselheiro
Brahuna todos concordaram que a segunda sugestão ficou
prejudicada. E concluindo a votação, todos aprovaram pela
alteração do “Parágrafo Primeiro da Cláusula Sétima - das
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Josilene de Souza Rodrigues
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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - CEP DO ANO
2011.
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e
onze. às dezesseis horas e quarenta e dois minutos, no
Auditório do Prédio da Amapá Previdência - AMPREV. situado
a Rua Binga Uchôa, n°. dez, Centro, nesta Capital, reuniram-se
pela segunda vez extraordinariamente, o Conselho Estadual de
Previdência - CEP. A reunião foi aberta pelo Senhor
Presidente ELCIO JOSÉ DE SOUZA FERREIRA, que
cumprimentou os Senhores Conselheiros e demais presentes
Dando prosseguimento PAUTA - ITEM 0 1 - 0 Senhor
Presidente proferiu com a LEITURA DO EDITAL número, zero,
zero, quatro, de dois mil e onze. o qual convoca os
Conselheiros para se fazerem presentes na segunda reunião
extraordinária do ano de dois mil e onze PAUTA - ITEM 02 -
A Secretária fez a VERIFICAÇÃO DO QUORUM, chamando
nominalmente os Conselheiros presentes na seguinte ordem A
Secretária fez a VERIFICAÇÃO DO QUORUM, chamando
nominalmente os Conselheiros na seguinte ordem, KELSON
DE FREITAS VAZ, ausente. JULIANO DEL CASTILO SILVA,
ausente, foi representado pelo seu Suplente LUIZ AFONSO
MIRA PICANÇO, presente. CLAUDIO PINHO SANTANA,
presente. CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA,
presente, PAULO JOSÉ DA SILVA RAMOS, presente,
DAMILTON BARBOSA SALOMÀO, presente. LUIZ MARCOS
DA SILVA, ausente. MÁRCIO RONEY NEVES SOUSA,
presente MARIA IOLETE DA SILVA NUNES, presente.
HELTON PONTES DA COSTA, presente. HEDY ROBSON DE
GILDO SOARES, presente. LADILSON COSTA MOITA,
presente. LOURIVAL PINHEIRO BORGES,
XIRLENE DO SOCORRO COSTA, presente, FERNANDO
CEZAR PEREIRA DA SILVA, presente. PAUTA - ITEM 03 -LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS: O
Conselheiro Juliano Del Castilo Silva encaminhou à justificativa,
e foi representado pelo seu suplente Luiz Afonso Mira. PAUTA
- ITEM 04 - Apresentação, apreciação e deliberação do
Estudo do Cálculo Atuarial para o ano de 2011; O
Presidente passou a oportunidade a Atuaria Miki Massui. A
Atuaria falou que na verdade não houve alteração ao Cálculo
Atuarial que foi apresentado previamente no dia 02/03/11 neste
Conselho. Foi feito a apresentação através de slides. A Atuaria
falou que a agenda desta reunião è a Introdução. Breve
Histórico da AMPREV. os Resultados da Avaliação Atuarial de
2011 e próximos passos. A avaliação consiste da análise do
plano de benefícios, cálculo do custo Atuarial (presente, futuro),
plano de custeio, nível de benefícios e demais condições legais
vigentes, tendo como meta o posicionamento da situação real
do plano de benefícios, de modo que possibilite à visualização
da situação financeira e Atuarial do plano. Os cálculos Atuariais
levam em consideração as particularidades individuais de cada
segurado, sem citar nomes, assim como regras contidas na
legislação vigente na data base, no caso em 31 de dezembro
de 2010; Os resultados da avaliação Atuarial é 3 soma dos
cálculos individuais com base nos dados cadastrais fornecidos
pelo Instituto; A avaliação Atuarial é de ordem e obrigatória, e
tem como finalidade a elaboração do DRAA - Demonstrativo
de Resultados de Avaliação Atuarial e o respectivo parecer
Atuarial, obrigatórios para postagem no sitio da SPS -Secretaria de Previdência Social com limite em 31 de março de
cada ano.O DRAA contém os resultados da Avaliação Atuarial,
como Ativo liquido do plano, provisões matemáticas, e demais
resultados estatísticos obtidos através dos cálculos baseados^em normas íécmcas/Atuariais intemacionalmente aceita/pertinentes ao plano e de acordo com a legislação vigente. A
legislação da AMPREV que deu respaldo ao Calculo Atuarial'

c

penalidades", que no caso de inadimplência de qualquer das.
parcelas seja aplicado à multa de 2% (dois por cento). PAUTA
- ITEM 08 - Distribuição do Processo rr.
2011.62.1201059PA, que trata de compensação patronal do
Poder Executivo, referente à Gratificação do Ensino
Modular - GEM; O Conselheiro Brahuna colocouque antes de
promover a distribuição, sugeriu que este Conselho adote uma
orientação para que todas as matérias que vincule incidência
de contribuição previdenciária sobre gratificações ou adicionais
de natureza transitória que a administração da AMPREV deva
adotar providencias no sentido de compor administrativa com
os contribuintes que tiveram descontada a contribuição
previdenciária indevidamente O Presidente observou que de
acordo com a deliberação deste Conselho está sendo
devolvidas as contribuições que incidiram sobre a Gratificação
do Ensino Modular-GEM da parte dos servidores, e ocorre que.
está sendo solicitado pelo Secretário da SEPLAN, Juliano Del
Castilo. a compensação da parte patronal desses
recolhimentos. O Conselheiro Brahuna colocou que se não é
devido para o servidor contribuinte, muito menos para o
patrona!, ^odos concordaram em que a decisão é
automática, deve ser feito a devolução da contribuição
previdenciária descontada indevidamente sobre a
Gratificação do Ensino Modular-GEM tanto para os
servidores quanto para o patronal. O Conselheiro Damilton
colocou que consta no processo inicial o seu relatório tendo
esta observação de devolução da parte do segurado e do
patronal. Deliberação: Todos concordaram em que deve ser
observado o voto do Conselheiro Damilton Barbosa
Salomão no processo iniciai da devolução da GEM e a
decisão na 2* Reunião Ordinária, realizada no dia 26/04/11.
PAUTA - ITEM 09 - Comunicação da Presidência: O
Presidente informou que a AMPREV tem o prazo de até o dia
10/01/12 para encaminhar o relatório de atividades a Secretaria
de Planejamento, mas antes deste encaminhamento será
apresentado a este Conselho. Comunicou ainda, que neste ano
que está se findando. 2011, apesar do mercado financeiro não
ter tido muitos bons resultados, a AMPREV foi um dos poucos
institutos que atingiu rendimento bastante significativo de
aproximadarnente de RS 120 milhões. Em seguida agradeceu a
colaboração dos membros do Comité de Investimentos que
foram primorosos nos seus trabalhos, foram tantas as reuniões
extraordinárias, será feito um levantamento das decisões tanto
deste Conselho quanto do Comité de Investimentos que foi
incansável nos seus trabalhos o qual desempenham nesla
instituição Desejou saúde e muita paz espiritual e que o
grande arquiteto do universo continue nos guiando pelo

saldos do Plano Financeiro de acordo com os resultados
oficiais, o déficit se dará a partir do ano de 2030, no DRAA de
2010 o déficit seria verificado entre 2040 em 2042. Simulando a
juros de 6% ao ano, o défid seria verificado em 2041
Apresentou a base de dados, com a quantidade de pessoas no
plano: No sexo feminino: - 2009 - 8.380; - 2010- 8.347; - 2011
- 8 480. No sexo masculino: - 2009 - 6.784; - 2010 - 6.741; -
2011 - 6.841 Após a apresentação das bases de dados da
idade e remuneração dos servidores, passamos para a
apresentação do Plano Previdenciário. No DRAA de 2011 - O
Plano Previdenciário tem um ativo de R$ 165.456.676,73
(cento e sessenta e cinco milhões quatrocentos e cinquenta e
seis mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta e três
centavos) , temos na reserva de benefícios concedidos e a
conceder RS 72.407.600,09 (setenta e dois milhões
quatrocentos e sete mil seiscentos reais e nove centavos), e
temos um superávit de R$ 93.049 076,64 (noventa e três
milhões quarenta e nove mil setenta e seis reais e sessenta e
quatro centavos), este plano está totatmente equacionado No
DRAA de 2010 - O Plano Previdenciário apresentou um
superávit de RS 96.725.045,99 (noventa e seis milhões
setecentos e vinte e cinco mil quarenta e cinco reais e noventa
e nove centavos). O custeio do plano é de 12% para o ente
público e 11% para os servidores. As projeções de receitas,
despesas e saldo são crescentes Base de dados, com a
quantidade de pessoas no plano: No sexo feminino: - 2009 -2.204, - 2010 - 2.940, - 2011 - 3.293. No sexo masculino. -
2009 - 1.361. - 2010 - 2.267. - 2011 - 2.642 Após a
apresentação das bases de dados da idade e remuneração dos
servidores, passamos para a situação atual. Base de dados
informada: - Boa qua/tàade dos dados, pouca* inconsistências,
mas observaram pequeno acréscimo, e.n torno de 1,5 %, na
quantidade de ativos do Plano Financeiro. - Coerência com a
evolução da massa nos últimos 5 anos; - Eventuais dados não
informados ou inconsistentes = utilizadas estimativas, previste
em lei. Recomendações finais Recomendações para os
próximos trabalhos: 1- Meta Atuarial - taxa de juros adotados

presente,
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costear no cargo original, não se pode receber peto cargo que
não contribuiu, mas se existe esta previsão na lei. deve ser
modificada para que o tesouro faça o aporte complementar
para a Previdência, caso contrario, os contnbumtes do regime
serão prejudicados se custear um regime complementar de
previdência dos militares, por enquanto todos os militares que
estão na reserva, a justiça e os juizes estão reiterando a
decisão de que não cabe aposentar pelo Regime Próprio o
militar em um posto acima, para que a previdência nâo
continue deficitária. A Atuaria falou que os benefícios dos
militares estão sendo calculados da mesma forma que todos os
outros, em vista de nâo está exatamente disposto em lei O
Conselheiro Hetton falou que o tempo de serviço para os
militares entrarem na reserva (aposentar) é de 30 anos
diferente dos civis que é 35 anos. O Presidente falou que uma
segunda situação que foi até colocada anteriormente pelo
Conselheiro Ladilson foi a questão das compensações de um
Regime Própno para outro, lanto de Estado para outro,

Município para o Estado e Regime Geral para Regime Proprio
de Previdência, às informações serão levantadas Dar a
discussão na associação da ABIPEM. para que sejam feita^ á*compensações a AMPREV. certamente irá trabalhar esta
questão. Outra questão colocada pelo Presidente foi a cerca
dos aportes, hoje o Governo tena que ter. segundo c déficit
Atuarial. R$ 2766.479.990.94 (dois bilhões setecentos e
sessenta e seis milhões quatrocentos e setenta e nove mil
novecentos e noventa reais e noventa e quatro centavos), que
é difícil de trabalhar, mas já conversou com o Governador do
Estado para que os aportes possam ser fertos em 2012. e
obteve a resposta de que se o Estado obtiver bom resultados
na receita, os aportes serão feitos Falou que a própria
Previdência está encaminhando um projeto ao Congresso
Nacional, para que os aportes a serem feitos para a
Previdência, referente à contribuição patronal, venha definido
em lei. para cair no orçamento, obrigando o Estado a fazer o
repasse via FPE, evitando assim que os Governantes deixem
de fazer o aporte a Previdência, e quanto ao aporte do
segurado, está sendo apurado o destino que foi dado aos
valores que deixaram de ser aportados em 2009 até dezembro
de 2010. A Conselheira Xirlene cotocou que no exercício
anterior foi feito o procedimento da demonstração do Estudo do
Cálculo Atuarial de forma resumida, o Conselho deliberou sem
viabilizar a postagem do estudo que tem data limite de até o dia
31 de março, e diante do que foi demonstrado, após foi
escolhida como Relatora do estudo do Cálculo Atuarial de
2010. e no final fez um parecer dizendo que logicamente todas
as bases utilizadas estão prevista na legislação e que também
aquilo que está colocado demanda uma realidade distante,
porque vem com base no balanço do exercício anterior , tem
quo ter base para poder constrtui-lo. e é passivo de alteração
Hoje a preocupação é clarear o demonstrativo numéneo que foi
traduz/do, mas para os leigos com certeza nâo vai ser
acessível, pode até se tornar inclusive assunto de
questionamentos o porquê do aumento do déficit de um ano
para outro O cálculo Atuarial na verdade é um sistema de
alerta aos Regimes Previdenciários é trazer a realidade do
futuro do sistema na data presente, e para qualquer estudo na
área contábil existe o parecer final, justamente para dar suporte
de gerencia de decisão, contém o resumo do Cálculo Atuarial
que foi apresentado, com procedimentos adotados, e
recomendações, e para melhor segurança deste Conselho,

sem querer adiar a postagem no site, foi questionado o
parecer, diante de todas as discussões que sugiram nesta
sessão e para que este Conselho possa se sentir mais seguro
para deliberar e supnr todos os questionamentos na questão
do Cálculo Atuarial para 2011. Outro ponto que colocou foi em
relação ao património da AMPREV. é conhecimento que tudo
que tem liquidez rápida, tem que está no ativo, o melhor é o
sistema do Plano Financeiro, mas quando se tem liquidez em
longo prazo, vai ser tratado outro tipo de procedimento, então
tem que está no Regime de Previdenciário. porque demanda
tempo maior para ocorrer às situações colocadas pela Atuana
Tem uma preocupação com relação aos imóveis, se no Cálculo
está sendo reavaliados, quais são os imóveis que pertencentes
ã AMPREV, tudo refletem também resultados positivos no
Cálculo Atuarial A Atuaria falou que tem uma penodicidade
contábil. dependendo da região, tem que ser ferto anualmente,
porque é uma avaliação imensa, no Estado do Amapá nâo
saberia dizer qual sena a periodicidade ideal para 6e fazer a
avaliação dos ativos imobilizados, no caso dos imóveis O
Presidente falou que foi feito um levantamento de todos os
imóveis pertencentes à AMPREV. os que estão cedidos
alugados e inclusive o que nâo era de conhecimento da
AMPREV, existe um imóvel localizado na Avenida FAB
ocupado por uma entidade de ciasse, que será revisto, assim
como as situações dos demais que existirem. O Conselheiro
Ladilson falou que não é feita a projeção da substituição de
servidores no Cálculo Atuarial, a projeção para tnnta anos que
apresenta o déficit sem os juros de 6% é de R$.
2.766 479.990,94 (dois Dilhòes setecentos e sessenta e seis
milhões quatrocentos e setenta e nove mil novecentos e
noventa reais e noventa e quatro centavos) e com o juro de 6%
cai para RS 1.441 879.350.15 (um talhão quatrocentos e
quarenta e um milhões oitocentos e setenta e nove ny/

vezes no ano é realizado concurso na área da ecucaçào ou
ano na área da saúde E com relação à rentabilidade,
realmente o que recebem de informação è o ativo final, é uma
fotografia do momento, se o ativo está devidamente
reconhecido no balanço, essa informação tem que ser utilizada
para se fazer o Cálculo Atuarial. Sobre o período de transição,

na lei segregação de massa foi considerada justamente por
esse periodo de transição para cobrir o déficit existente,
operacionalmentc a AMPREV não tinha todas as
contabilizações separadas, todos os controles segregados, e
por este motivo foi enado uma regra de período de transição. O
Conselheiro Ladilson falou que este Conselho precisa
deliberar, e se for o caso mandar um projeto de lei para a
Assembleia regularizar esta situação, porque, por exemplo, ele
sendo servidor judiciário está no Plano Financeiro, está
pagando aposentadoria de aiguem que está em cutro Plano,

mas a partir do momento que hoje esse piano está
superavitário na projeção que foi vista, pode esta superaviténo
também em tese por conta das aposentadorias por invalidez
dos servidores que entraram a partir de 1® de janeiro de 2006
em beneficio de aposentadoria até 2009. tem que alocar estes
servidores para o Plano Previdenciáno que tem que arcar com
estas despesas. Outro detalhe que foi colocado foi com relação
ao imobilizado que foi adquirido no Plano Financeiro e está
3iocado ao Plano Previdenciáno. qual foi á justificativa, o ponto
legal. A Atuaria falou que a sugestão foi que em geral o
património imobilizado não tem liquidez imediata, no Plano
Financeiro tem a necessidade de dispombilizar recursos no
periodo inferior aos participantes do Plano Previdenciáno, mas
podemos dizer que este imobilizado pode ser vendido neste
ano e pode entrar no Plano Financeiro, não há uma questão
legal, é so de venficar qual é o objetivo do imobilizado. O
Conselheiro Brahuna colocou que lhe parece que a
preocupação é exatamente dotar da visão contábil. porque
como bem colocou a Atuaria o ativo imobilizado não pode de
forma alguma imediatamente transformar em ativo liquido, e
por esta razão, pensa que a sugestão de locação está correta.
O Conselheiro Fernando falou que o fundo de custeio é
único, na realidade a segregação de massa sena uma política
de demonstrar algo positivo e eliminar aquele que é deficitário,
na realidade é uma mera sistematização que a previdência se
utilizou. Sendo o segundo inscrito o Conselheiro Fernando
falou que diante das colocações continua, acha que deliberar a
questão do DRAA. nâo está falando de postagem. mas no
estudo do Cálculo sobre os slides que foram apresentados, lhe
traz uma preocupação, acredita que se fosse organizado um
processo e constasse que está vindo do balanço patrimonial
apurado em 31/12/09, sena mais seguro. Solicitou que o
estudo do Cálculo Atuarial fosse autuado no procedimento
administrativo e encaminhado a este Conselho para sef
riistnbuido e inclusive, as recomendações apontadas que
merecem ter um encaminhamento como um dlrecionamento
mais preciso, assim como fot ferto na apresentação do Cálculo
Atuarial de 2010, o Conselho fez este questionamento, e na
época a Conselheira Xirlene foi a reiatora de todo o estudo com
o parecer da Atuarial e foi dado o encaminhamento. Então
acredita que independente da manifestação da autorização que
este Conselho pode dar sobre a publicação do DRAA com o
parecer Atuarial que virá em pauta amanhã dando continuidade
nesta reunião, acredita que o estudo deve ser encaminhado e
recomendado, inclusive tem situações como á queda do
património do Regime Financeiro, em 2009 havia R$
904 043.259.64 (novecentos e quatro milhões quarenta e três
mil duzentos e cinquenta e nove leais sessenta e quatro
centavos), e 2010 caiu para R$ 880 780 523.03 (oitocento* *
oitenta milhões setecentos e oitenta mil quinhentos e vinte e
três reais e três centavos), mesmo respeitando o não ingresso
de recursos, mas lembrando que tem a aplicação com seus
Investimentos e os rendimentos, o que justificaria esta queda,
respeitada a apresentação, as colocações, e tem certeza que
foi esu o contido do encaminhamento, ma6 no âmbrto
internamente deveria ser autuado o estudo e ser encaminhado
de outra forma, para que se possa vê todos os
encaminhamentos precisos O Presidente colocou que este
Conselho tem autonomia total para definir o que deve ser feito
em relação a quaisquer documentos e encaminhamentos a
serem debatidos, pelo que consta, a determinação tomada pelo
biêmo anterior em relação á apresentação do cálculo deveria
ter sido normatizado. e não somente constar de uma ata para
que se fosse feito uma apresentação, deveria ter sido feito uma
norma adicional uma determinação para que no momento das
apresentações do estudo do cálculo Atuarial viesse com o
parecer acompanhado do cálculo atuarial. Em seguida foi
apresentado a Diretora Financeira Atuarial, senhora
Francicíeide Marinho e o Chefe da Divisão de Controle e
Mercado - 0ICAM. senhor Carlos Roberto, e foi solicitado se
havia como apresentar resumidamente o que houve de impacto
nos ativos, e quais são. O senhor Carlos falou que em 2009
não havia a segregação de massa, quando a Atuaria colocou a
questão do Plano Financeiro e do Plano Previdenciário se for
feito a soma dos R$ 880.780.523,03 (oitocentos e oitenta
milhões setecentos e oitenta mil quinhentos e vinte e três reais
e três centavos) com os R$ 165 456.676,73 (cento e sessenta
e cinco milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil seiscentos
e setenta e seis reais e setenta e três centavos) tem o
resultado de mais de bilhão. O Conselheiro Fernando
questionou a falta do processo para dar um norte O
Presidente falou que exatamente isto foi demonstrado no
cálculo Atuarial, e solicitou ao senhor Carlos, dentro do aspecto
que foi suscitado, se fosse possível fazer uma demonstração
com o resumo geral da situação das aplicações comparando
2009 e 2010, para poder dar um suporte ao que foi
apresentado pela Atuana Miki. O senhor Carlos falou que iria
preparar e fazer a apresentação no dia seguinte junto com a
apresentação do DRAA O Conselheiro Helton colocou que
os militares também compõem o Regime Próprio de
Previdência, e o que foi apresentado no Cálculo Atuarial não
consta o estatuto dos militares, as condições, particularidades
direitos e obrigações dos militares é diferente dos servidores
civis e acredita que isto influência muito na questão do cálculo.
O Presidente falou que esta questão será motivo de debate
neste Conselho, existe questionamentos judiciais acerca da
inaplicabilidade da lei dos Militares, que segundo o estatuto, o
militar quando vai para a reserva deve ir com um posto acima,

antes, estes benefícios eram custeados pelo tesouro, tanto da
união quanto do Estado, e a lei do Regime Próprio de
Previdência diz claramente que a aposentadoria tem que

Acompanhar a rentabilidade dos planos; - Juros reais -
tendências de queda ao longo dos anos; - Taxa diferente da
adotada como meta Atuarial atinge diretamente nos resultados
dos planos 2- Dados cadastrais; - Efetuar checagem amostrai
ao longo do ano - Continuar os recadastramentos periódicos
dos servidores; 3- Ativo líquido; - Composição diferente da
adotada neste trabalho implica em recalculo dos valores do
DRAA 2011 Esta foi à apresentação do Estudo do Cálculo
Atuanal da AMPREV para 2011 Após a apresentação o
Presidente ped/ u para que a Atuaria esclarecesse melhor a
questão dos imobilizados, os patrimónios que foram doados
pelo Executivo a AMPREV, que são os prédios, patrimónios
estes que não foram pagos com os 2% que estão
determinados no Cálculo Atuarial como sendo disponíveis para
a despesa administrativa e está sendo avaliado para que faça
uma demonstração melhor em termos confábeis Houve a
inscrição dos Conselheiros. Ladilson e Fernando O
Conselheiro Fernando pediu uma questão dc ordem,

somente para verificação de qual seria o encaminhamento
diante da explanação, foi colocado pela Atuaria que deve e
será postado em 31 de março, data limite, o DRAA e o parecer
Atuanal. em primeiro plano como na pauta a referencia e a
apresentação, apreciação e deliberação do Estudo do Cálculo
Atuanal e não viu o parecer, esteve em uma conversa
preliminar com as Atuarias e observou que o parecer ainda vai
ser remetido, e nào sabe se na concepção dos demais
Conselheiros em fese o objeto de apreciação è o que foi
apresentado e se faz a deliberação com a preocupação de que
não teve o conhecimento do parecer Recorda que no ano
passado quando o Conselho tratou do encaminhamento do
Calculo Atuanal de 2010. na época, solicitou a Presidência que
o processo fosse autuado e distribuído a um Conselheiro pafa
mamfeslação, nâo no quesito de haver questionamento. talvez
sobre a mobilidade da especialidade das Atuarias que está aos
seus conhecimentos em relação a providencias, mas inclusive
pelas recomendações que teriam no parecer daquilo que aeye'y
se atentar a gestão dos recursos de previdência, sua
preocupação ficaria em cima desse sentido, e qual seria c
encaminhamento antes da abertura da palavra aos
Conselheiros que se inscreveram. O Presidente colocou que
segundo a pauta o Estudo do Cálculo Atuarial para 2011, já foi
apresentado e agora é preciso apreciar e aprovar O
Conselheiro Fernando insistiu em suas colocações no
sentido de que o estudo do cálculo Atuarial se reporia nc
sentido de finalizar, de não só se aportar o comportamento de
como se deu a gestão dos recursos que aqui estão sendo
divididos até para lhe classificar que é o planejamento sendo
adotado pela segregação de massa a maio de 2008 e maio de
2009 O Presidente falou que em vista da farta do parecer
para que fosse apreciado e deliberado, colocou para
apreciação dos demais Conselheiros a suscrtaçâo do
Conselheiro de que o parecer deveria ser apresentado para
ser deliberado acerca do conteúdo O Conselheiro Ladilson
falou que o parecer deveria está junto à apresentação, se a
responsabilidade do parecer é da assessors Jurídica da
empresa contratada, este Consefho deve ter acesso ao parecèr
Atuarial, náo somente aprovar o cálculo Atuarial;mas verificar o
que vai ser postado O Conselheiro Brahuna falou que lodo o
demonstrativo de contas que pretende fazer a projeção de
fonte de custeio e projeção de benefícios, precisa
evidentemente conter um parecer analitico dos dados que
estão sendo apresentado, isso é evidente, agora o Conselho
vai aprovar ou nào. se o parecer que for emitido nào condizer
com o extrato de dad06 que foi apresentada"? É preciso da
verificação do teor do parecer. O Presidente colocou para o
plenáno. se seria unânime cjue o parecer deva ser apresentado
para ser avaliado Todos concordaram. O Presidente
solicitou a Atuaria a possibilidade de apresentar o parecer. O
Conselheiro Brahuna se colocou a disposição para que no dia
seguinte viesse analisar o parecer A Atuaria concordou em
trazer o parecer atuarial no dia seguinte. O Conselheiro
Ladilson pediu para que pudesse continuar, gostaria de fazer
algumas indagações O Presidente estabeleceu o tempo de
três minutos para os Conselheiros que quiserem se manifestai
O Conselheiro Ladilson falou que com relação ao piano de
custeio o periodo de transição que foi mencionado ate 2009,
náo entendeu muito bem, mas parece que foi o plano
finance-ro, então teria as seguintes perguntas Io) O servidor
que havia entrado pelo Plano Previdenciário e se aposentou no
periodo de 2006, e pelo periodo de transição foi locado para o
Plano Financeiro, houve a devida compensação? 2C) Pergunta
a Presidência da AMPREV. se existe a possibilidade, como foi
demonstrado o aporte 2030 ou 2040. jogar a projeção de 6%. o
que está sendo feito para que o Estado ou os Órgãos que são
contnbumte e matem a AMPREV com a parte patronal e
recolhimento do servidor , o que está sendo feito para que esse
aporte possa acontecer , se existe discussão para que o Estado
faça o aporte daqui a algum tempo? 3°) Gostaria de saber se o
Cálculo Atuarial projeta a substituição de servidores que
entrado em aposentadoria? 4U) Quais as aplicações e os
saldos em 2C10, onde houve a rentabilidade, é importante uma
breve explanação do saldo des recursos que foram investidos,

porque o Calculo Atuarial apresentou um déficit, ser á que foi
porque o Estado e os Órgãos deixaram de contribuir, ou foi
porque as aplicações nào tiveram meta"? 5°) Quais as
providencias desta nova gestão com relação as compensações
de contribuições de servidores que recolheram para outros
regimes e que agora recolhem para a AMPREV"? 6°) Os
patrimónios que estão pendentes judiciaimente, nâo estão
como o imobilizado, por exemplo a área que está tramitando na
justiça, se o valor do patnmônio está incorporado no Plano
Financeiro ou se tem algum património imobilizado no Plano
Previdenciário? A Atuaria respondeu a questão do ativo
imobilizado colocado anteriormente pelo Presidente, falou que
nào pode ou por algum estudo da própria Administração da
Instituição que cuida do imobilizado, a sugestão é lançar no
Plano Previdenciário em razão de ser constituído pelos
servidores que ingressaram a partir de 01 de janeiro de 2006,
que irào se aposentar mats tarde, assim sendo, o imobiliz2(dp-
normalmente tem um periodo bem maior, nào é liquidez
imediata, então é sugerido que seja contabilizado no Piano
Previdenciário Sobre a reposição de servidores, falou que na
pratica nào é regular a realização de concurso público em
todos os exercidos, náo estamos falando, por exemplo, de

multifuncionais que tem uma politics de recursos

trezentos e cinquenta reais e quinze centavos), avalia que está
havendo uma omissão de receio, e aconselharia o Governador
a ter uma projeção mais perto do real, para saber que tipo de
aporte vai ter que fazer depois, é uma questão de decisão
Qual seria a probabilidade do estado recompor os servidores
do Plano Financeiro que irão se aposentar . A Atuaria colocou
que todas as normas legais estão sendo observada para se
fazer a projeção, por exemplo, a lei dos Militares enquanto não
está prevista em lei do instituto nâo é feito a projeção, o déficit
de dois bilhões é do Plano Financeiro, nunca vai ter reposição
de servidores neste Plano, vai ser deficitáno |ustamente para
sanear o Plano Previdenciáno, e em termo de benefícios não
há alteração nenhuma, o plano de custeio é a mesma aliquota.
tanto para o servidor quanto para o ente patronal, as
coberturas sào as mesmas para todos os planos. A segregação
de massas toi feita para equacionar o déficit da impossibilidade
que havia na ocasião dos entes aumentarem as suas aliquotas,
e para o Cálculo adotar o crescimento da massa funcional,
precisa que seja adotado uma política do Governo do Estado,
de longo prazo, para que daqui a quatro anos, por exemplo, os
concursos públic-os que estiverem programados não cheguem
a ser cancelados, este é um risco que pode ocorrer. O
Conselheiro Ladilson faiou que a projeção é para trinta anos

empresas
humanos, mas estamos falando de serviço púbico, a
realização de concursos nào é regular em todas as areas, às
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sessão que foi aberta em vinte npve de março de dois mil e
onze, a Secretária fez a VERIFICAÇÃO DO QUORUM,
chamando nominalmente os Conselheiros presentes na
seguinte ordem, KELSON DE FREITAS VAZ, ausente.
JULIANO DEL CASTILO SILVA, ausente, foi representado
pelo seu Suplente LUIZ AFONSO MIRA PICANÇO, presente,
CLAUDIO PINHO SANTANA, ausente, representado pelo seu
Suplente BENEDITO PAULO DE SOUZA CONSTANTINO
AUGUSTO TORK BRAHUNA, presente, PAULO JOSÉ DA
SILVA RAMOS ausente, DAMILTON BARBOSA SALOMÃO,
presente. LUIZ MARCOS DA SILVA, ausente, MÁRCIO
RONEY NEVES SOUSA, presente. MARIA IOLETE DA SILVA
NUNES, presente. HELTON PONTES DA COSTA, presente
HEDY ROBSON DE GILDO SOARES, ausente, LADILSON
COSTA MOITA, presente. LOURIVAL PINHEIRO BORGES,
presente. XIRLENE DO SOCORRO COSTA, ausente,
FERNANDO CEZAR PEREIRA DA SILVA, presente. PAUTA -
ITEM 03 - LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS:
Foram recebidas as justificativas dos Conselheiros: O
Conselheiro Cláudio Pinho Santana justificou sua ausência e
foi representado pelo seu suplente Benedito Paulo de Souza.
PAUTA
deliberação do Demonstrativo de resultados de Avaliação
Atuarial (DRAA) com o respectivo Parecer Atuarial para o
ano de 2011;O Presidente falou que dando continuidade a 2*
reunião extraordinária do dia 29/03/2011 que foi suspensa para
dar continuidade nesta data e conforme foi solicitado pelos
Conselheiros passou a oportunidade para a Atuaria senhora
Miki, para apresentar o Parecer Atuarial do cálculo atuarial de
2011 da AMPREV. Antes da apresentação a Atuaria falou que
todas as demonstrações do histórico da segregação de massa,
se houver necessidade, preparará todas as documentações e
enviará aos cuidados do Presidente para que sejam
encaminhados aos Conselheiros. E conforme pergunta do
Conselheiro Ladilson falou que é proibida a compensação de
recursos entre o plano e outro, conforme a Portaria N°. 403 -
MPS de 10/12/2008, porem nada impede que o Instituto possa
fazer um novo estudo para definir uma nova data de corte, fase
a nova realidade, tanto a legislação como o estudo atuarial tem
que acompanhar a realidade, então hoje os planos e os ativos
estão segregados e a compensação entre eles è proibida,
porem pode ser realizado um novo estudo para definir e
confirmar se a data de corte apresentada é adequada para o
Instituto. Este estudo atuarial está posicionado em 31/12/10, é
a fotografia daquele momento, se fosse feito o levantamento
com base nas informações do momento, o os valores seriam
outros. A seguir a Atuaria fez a leitura do Parecer Atuarial do
Plano Financeiro, que ficou da seguinte forma. "Os estudos
atuariais, constantes deste trabalho, foram efetuados com base
em hipóteses atuariais concernentes à Legislação atual e de
acordo com os dados cadastrais 'dos servidores ativos,

^ aposentados e pensionistas fornecidos pelo Estado do Amapá
O atual modelo de financiamento do AMPREV utiliza a técnica

7 de segregação de massas conforme determina a Lei Estadual
’ n° 1.432, de 29/dezembro/2009. O processo de segregação de

massa foi efetuado de acordo com o determinado na Seção VI
' - Segregação da Massa - Portaria MPS N°. 403 de 10 de

dezembro de 2008. De acordo com a legislação citada, foram
criados dois planos distintos: o primeiro denominado Plano
Financeiro composto por todos os servidores ativos,
pensionistas e aposentados até a data de 31/12/2005, o qual
será financiado pelo Regime Orçamentário e será custeado
com aportes do Governo do Estado. O segundo denominado
Plano Previdenciário composto por todos os servidores ativos
com data de ingresso a partir de 01/01/2006 Os aposentados e
pensionistas que entraram em gozo de beneficio serão
alocados no Plano Financeiro ou no Plano Previdenciário de
acordo com a data de ingresso do servidor no serviço público.
Oa data da corte até a data da Implementação da Segregação
de Massa (29/12/2009, em conformidade com a Lei Estadual
1.432), os pensionistas e inativos que entraram em gozo de
benefício foram alocados no Plano Financeiro. Considerações
sobre os Dados Cadastrais - A base de dados utilizada na
avaliação atuarial foi considerada satisfatória, após trabalhos
de análise e consistência cujos apontamentos são objetos de
relatório especifico. Ainda comparada com as estatísticas
apresentadas nos DRAAs doa últimos 7 (sete) anos,
verificamos que a evolução dos dados encontra-se coerente.
Adicionalmente, conforme informações do Instituto houve um
processo operacional de atualização das informações dos
servidores realizado no final de 2008 e de 2009. Resultados
da Avaliação Atuarial - Até o DRAA de 2009 efetuamos
cálculos globais, considerando toda a massa de participantes
dos Planos Financeiros e Previdenciário, que consideramos
adequado quando comparado com os últimos cinco anos,
apresentados nos resultados dos respective» DRAAs. sendo o
valor atual dos benefícios futuros a conceder: DRAA 2004 =
R$1.124 888 883.31; DRAA 2005 * R$1.518.164.539,29.
DRAA 2006 = R$1 754.017 444,30; DRAA 2007 =
R$4.686.635.454,93; DRAA 2008 » R$3.489.398.225,38. Valor
de 2009 considerando toda a massa s R$4.069.087.06S,61.
Porém, a partir do DRAA de 2009 já foi estabelecida a
segregação de massas, desta forma temos a seguinte posição
para o valor atual dos benefícios futuros a conceder do Plano
Financeiro; DRAA 2009 = R$3.704.696.134,98; DRAA 2010 =
R$3.796.788.947,80; DRAA 2011 = R$7.173.903.923,60. O
aumento significativo apresentado no valor atual dos benef ícios
e contribuições futuros do Plano Financeiro de 2011 em
relação a 2010 deve-ee à aplicação da taxe de juroe de 0%

• a.a., conforme "Instruções para Preenchimento do DRAA
2011", publicado pelo Ministério da Previdência Social Caso a
taxa de Juros de 6% ao ano, adotada até o DRAA de 2010,
tivesse sido aplicada, o valor atual dos benefícios futuros a
conceder do Plano Financeiro teria sido de
R$4.225.883.567,35. Informamos ainda tendo em vista que a
população manteve a distnbuição quanto à faixa etária, sexo e
salário, consideramos que os valores ora apurados refletem a
base de dados adequada. Os cálculos do DRAA 2011 foram
efetuados com base na Tabua Biométrica IBGE-2008, de
acordo com a legislação vigente, da mesma forma como
ocorreu no DRAA 2010. O Regime Financeiro estabelecido
para os servidores vinculados ao Plano Financeiro é o de
Regime Orçamentário, o qual não gera reservas técnicas. O
atual plano de custeio das aposentadorias e pensões dos
servidores estaduais do Plano Financeiro, prevê uma
contribuição constante de 23% das remunerações dos ativos,
tendo o Estado participação de 12% da contribuição. As

eventuais insuficiências serão cobertas pelo Tesouro Estadual.
O valor presente desses aportes è de R$2.648.560.6$ ,22. De
acordo com o fluxo de caixa projetado oe receitas e despesas
do Instituto, serão necessários aportes do Tesouro Estadual a
partir do exercício de 2032, considerando a existência de
receitas financeiras decorrentes do atual saldo financeiro
aplicado à taxa de juros de 0% a.a. No DRAA de 2010, a
necessidade de aportes foi verificada em 2042 Caso a taxa de
juros de 6% ao ano tivesse sido mantida para o cálculo de
2011 a necessidade sena verificada entre 2041 e 2042 Foi
estimado COMPREV a Receber , estimando idade de ingresso
na vida ativa aos 18 anos. limitando a 10% do valor atual dos
benefícios futuros a conceder e, portanto, mais conservador
que o permitido pela legislação em vigor O património do
AMPREV mantido para o P/ar»o Financeiro representa 85% do
total do Ativo Líquido Total apresentada em 31/12/2009 sendo
que a diferença será alocada ao Plano Previdenciário, de
forma a estabelecer o equilíbrio atuarial inicial de ambos os
Planos ria data de corte, sendo. Total Ativo Real do Balanço =
R$1 085.286.025,98. Valor da Divida Ativa = R$122.516.853,15
(mantida, pois a divida está reconhecida por Acordo assinado
em 30/10/2009). Valor do Ativo Permanente = R$20.756.470,05
(representa 1,91% do Ativo Total). Valor Adicional para
Despesas Administrativas = R$949 250.47 (representa 0,09%
do Ativo Total, somando 2% de taxa administrativa). Valor do
Ativo Liquido Total = R$1.063.580.305,46. No DRAA de 2010,
o valor do Ativo Liquido do Plano Financeiro apurado
representava R$904.043.259,644 (85% do total do Ativo
Líquido). No DRAA de 2011. o valor do Ativo Líquido do Plano
Financeiro representa R$ 998 699.957,75. composto de
R$894.560 632,57 em aplicações financeiras (inclusive saldo
em conta corrente) e 85% do valor da Divida Ativa reconhecida
em 2009 (R$122.516.853,15). Considerações Finais -
Recomendamos a continuidade do processo de
acompanhamento da base de dados para confirmação das
hipóteses atuariais e financeiras adotadas no plano. Com base
nos fatos apresentados, concluímos que o Plano Financeiro
da AMPREV encontra-se em situação financeiro-atuarial
equilibrada, de acordo com o equacionamento dos valores,
entretanto, salientamos que os resultados desta avaliação
atuarial são extremamente sensíveis às vanações das
hipóteses, premissas e base de dados utilizados e aplicados *.
Após a leitura o Conselheiro Damilton perguntou se no ativo
liquido do exercício de 2010 permanece o percentual de 85%.
A Atuaria respondeu que permanece, porque quando foi feito
o estudo de segregação de massas, foi apurado para o plano
financeiro 85% e 15% para o piano Previdenciário O
Conselheiro Fernando completou dizendo que o estudo
apontou, e no momento da segregação se definiu que 85%
eram para o Plano Financeiro e 15% para o Previdenciário. A
Atuaria falou que prática a segregação dos ativos
contabilmente tem controle interno, isso aconteceu em 2010,
quando foi apurada a avaliação atuarial de 2010 com a data
base de dezembro de 2009, os ativos não teriam sido
segregados nestas proporções. O Conselheiro Fernando
questionou que esta separação, pela lei 1.432, não deveria ter
ocorrido em dezembro de 2009. A Atuaria respondeu que
deveria ter ocorrido, mas a AMPREV fez um acordo com o
Ministério da Previdência Social, colocando que pelos motivos
operacionais as contabilizações, a segregação de controles e
tudo mais. fossem feitos em 2010, mantendo a referencia de
2009, como está documentado neste parecer atuarial que foi
apresentado. O Conselheiro Helton perguntou a atuaria
sobre o fato de nâo ter sido levado em consideração à
legislação que rege a diferença dos Militares, é uma hipótese
considerável para fazer uma alteração. A Atuaria respondeu
que neste cálculo não, mas à medida que a legislação for
adaptada, podem ser feitos novos estudos, a avaliação nâo é
estável, digamos que a legislação que rege os militares já
estivesse sido alterada, adaptada publicada e vigente, teríamos
outro número no cálculo. O Conselheiro Hetton falou que
sempre houve a legislação que rege os militares, seja a lei
anterior 6652/79, ou a atual, lei complementar 65/2010, o fato é
que não serviu de base no cálculo atuarial, não sabe qual o
motivo, ou de quem foi á falha que não levou em consideração
esta situação. Após a Atuaria falou que a leitura do Parecer
Atuarial do Plano Previdenciário é idêntica com o do Plano
Financeiro. O Conselheiro Fernando falou que conforme as
falas da Atuaria, a leitura será basicamente repetitiva, asl
informações somente estão dando valores que se comportam
aos 15% e 85%, e no seu entender não sabe se os demaisi
Conselheiros concordam que seria dispensável a continuação/
da leitura do parecer do plano previdenciário. O Consdheirc*Damilton falou que para ficar registrado seria necessária a
leitura dos resultados. Todos concordaram. A Atuaria
apresentou os resultados do parecer do Plano Previdenciário,
conforme abaixo; "Resultados da Avaliação Atuarial - Até o
DRAA de 2009 efetuamos cálculos globais, considerando todaa massa de participantes dos Planos Financeiros fPrevidenciário, que consideramos adequado quando
comparado com os últimos cinco anos, apresentados nos
resultados dos respectivos DRAAs, sendo o valor atual dos
benef ícios futuros a conceder : DRAA 2004 *R$1.124.888.883,31; DRAA 2005 * R$1.518 164 539,29,
DRAA 2006 = R$1.754.017.444,30; DRAA 2007 *R$4.686.635 454,93; DRAA 2008 = R$3.489,398.225.38. Valor
de 2009 considerando toda a massa = R$4069 087.065.61.Porém, a partir do DRAA de 2009 já foi estabelecida a
segregação de massas, desta forma temos a seguinte posição
para o valor atual dos benefícios futuros a conceder do Plano
Previdenciário: DRAA 2009 = R$398.176.019.62; DRAA 2010 =
R$555.063 953,31; DRAA 2011 = R$596 058.840.65,
Informamos ainda que tendo em vista que a população
manteve a distribuição quanto à faixa etária, sexo e salário,
consideramos que os valores ora apurados refletem a base de
dados adequada. Os cálculos do DRAA 2011 foram efetuados
com base na Tabua Biométrica IBGE-2008, de acordo com
legislação vigente, da mesma forma como ocorreu no DRAA
2010 O Regime Financeiro estabelecido para esses servidoresé o de Regime de Capitalização para os benefícios de
aposentadorias programadas. Regime de Repartição de
Capitais de Cobertura para os benefícios de risco de
aposentadoria por invalidez e pensão por morte e Regime
Financeiro de Repartição Simples para os benefícios de auxilio-doença, salário-matemidade. auxílio-reclusão e salário-família
O atual plano de custeio das aposentadorias e pensões dos
servidores estaduais do Plano Previdenciário, prevê

não dana para aumentar. A Atuaria falou que pode ser feita
qualquer projeção, agora tem que vê qual a projeção razoável
para o Instituto, dentro da realidade do Estado O Presidente
falou que a questão de projeção depende da taxa de
crescimento do Ectado, em termos das migrações, taxa de
natalidade, tem que levar em conta muitos dados, são cenários
requer estudo muito apurado para poder ter uma projeção para
trinta ou quarenta anos, tem as análises de cadastro, existe
uma diversidade de situações, por exemplo, quais são os
futuros benefícios da previdência baseado nas probabilidades
que está no Cálculo Atuarial, avaliar a estatística dos
beneficiános de pensões, quando iráo completar dezoito anos
esta é uma avaliação que deve sei feita de uma forma bem
apurada. O Conselheiro Ladilson falou que avalia que
colocar zero não pode, ficaria bem fora do real. sua proposta é
que se faça uma - projeção da realidade do momento O
Presidente talou que tem os dados de ativos e beneficiários
da Previdência pode extrair os outros dados que estão
colocados no cárculo, e solicita um estudo para que seja íeflo
pela própna Consultoria. O Conselheiro Cláudio
cumprimentou a todos e falou que o déficit de dois bilhões pode
servir de reflexão, hoje a administração Pública no âmbito do
Poder Executivo, Legislação, Tribunal de Contas, Judiciáno e
Ministério Público passou por uma má administração,
descumprindo o seu dever que é fundamental de recolher as
contribuições tanto dos servidores quanto do patronal, e no
final do ano houve o impacto no estudo feito, outro ponto é que
estas administrações encaminhem soluções para eliminar o
déficit existente Após o Presidente sugeriu a suspensão da
reunião e continuação no dia seguinte. 30-03-11, às 16h. O
Conselheiro Cláudio justificou que estará ausente na
continuação desta reunião, mas será representado pelo seu
Suplente. O Conselheiro Fernando falou que antes da
suspensão da sessão gostana de dar o encaminhamento do
que sena tratado na continuação desta reunião, para que não
seja preciso ser suscitado novamente, gostaria de pelo menos
o DRAA e o parecer Atuarial fosse apresentado, já que estes
têm que ser postado, e que seja autuado o estudo por
completo, e submetido a este Conselho para apreciação de
quais os melhores encaminhamentos, em cima disso se ganha
objetividade para sentar e discutir O Presidente falou que
conforme foi solicitado será apresentado os resultados de 2009
e 2010 das aplicações , até para subsidiar o Cálculo Atuarial
que foi apresentado pela Atuaria Miki que também Irá
apresentar a minuta do parecer, e vale ressaltar outra situação,
que apos a postagem o cálculo pode ser revisto a qualquer
momento, o importante é que seja avaliado e postado na data
correta O Conselheiro Damilton sugeriu que fosse
encaminhado o relatório da Conselheira Relatora do cálculo
Atuarial de 2010 para servir de subsidio para a Atuaria. E nadá\
mais havendo a tratar o Senhor Presidente suspendeu a
reunião às dezoito horas e trinta^cinco minutos, da qual eu^ÓL. •Josilene de SouéaJRodngues. S ^etária^rtii
a^presenté7 ata. que será /asyíádb pelo^ / Conselheirsi^presentes. Macapá-AP, 29 de /naj

ITEM 04 Apresentação, apreciação e

le 2011.
WiElcio José de Souza Ferreira

Presidente do Conselho
Q_
7ALuiz Afonso Mira Picanço:

Membro Suplente,representante do Pcider £xecj)tr
Claudio Pinho Santana:
Membro Titular,representante do Poder Exec|0^^^Constantino Augusto Tork Brahuna:
Membro Titular, representante do Trii de Justiça.

i^Á ^̂nbleia Legislai
Damilton Barbosa Salomão: ^
Membro Titular, representante do T ibtmalde Contas.

Paulo José da Silva Ramos:
Membro Titular, representante

Mareio Roney Neves Sousa:
Membro Titular, representante dos Jervidores Civis Ativos.

Maria lolete da Silva Nunes:
Membro Titular, represe
Inativos ^— Servidores uivis

Helton Pontes Cos
Membro Titular,n Militares ativos.
Hedy Robson de Giíik^Soa
Membro Titular, repre I 'OS.
Ladilson Costa Moita: V
Membro Titular, representa
Judiciário. ido Poder

( T/fã 7 N
Lourival Pinheiro Borges:
Membro Titular, represeritafité"~dotj
Assemblefa Legislativa. [ores da

Xirlene do Socorro Costa:
Membro Titular, representante dos servidores do Tribunal
de Contas.
Fernando Cezar Pereira da Silva: •
Membro Titular, representante dos servidores dc/Mipfstêrio
Público. /

ATA DA CONTINUAÇÃO DA SEGUNDA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE
PREVIDÊNCIA -CEP DO ANO 2011.

a

Aos tnnta dias do mês de março do ano de dois mil e onze, ãs
dezesseis horas, no Auditório do Prédio da Amapá Previdência- AMPREV, situado a Rua Binga Uchôa, n°. dez , Centro, nesta
Capital, reuniram-se para a continuação da segunda reunião
extraordinária do Conselho Estadual de Previdência - CEP A
reunião foi aberta pelo Senhor Presidente ELCIO JOSÉ DE
SOUZA FERREIRA, que cumprimentou os Senhores
Conselheiros e demais presentes. Dando continuidade na uma
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contribuição constante de 23% das remunerações dos ativos,
tendo o Estado participação de 12% da contribuição. O
património do AMPREV foi segregado no DRAA de 2010,
sendo na ocasião mantido para o Plano Previdenciério ] 5%
do total do Ativo Liquido Total apresentado em 31/12'2009.
sendo que a diferença será alocada ao Plano Financeiro, de
forma a estabelecer o equilíbrio atuarial inicial de ambos os
Planos na data de corte, sendo: Total Ativo Real do Balanço =
R$1 085.286.025,98 Valor da Divida Ativa = R$122.516.853.15
(mantida, pois a divida está reconhecida por Acordo assinado
em 30/10/2009) Valor do Ativo Permanente = R$20 756 470,05
(representa 1,91% do Ativo Total). Valor Adicional para
Despesas Administrativas = R$949.250,47 (representa 0,09%
do Ativo Total, somando 2% de taxa administrativa). Valor do
Ativo Liquido Total = R$1.063.580.305.46 No DRAA de 2010,
o valor do Ativo Liquido do Plano Previdenciário apurado
representava R$159.537.045,82 (15% do Ativo Liquido Total).
No DRAA de 2011. o valor do Ativo Liquido do Plano
Previdenciáno representa R$ 183 838 650,42. sendo
constituído de R$165.461.122.44 em aplicações financeiras
(inclusive saldo em conta corrente) e 15% do valor da Divida
Ativa reconhecida em 2000 (R $122 516,853,15).
Considerações Finais - Recomendamos a continuidade do
processo de acompanhamento da base de dados para
confirmação das hipóteses atuariais e financeiras adotadas no
plano Com base nos fatos apresentados, concluímos que o
Plano Previdenciáno da AMPREV encontra-se em situação
financeiro-atuanal equilibrada, entretanto, salientamos que os
resultados desta avaliação atuarial são extremamente
sensíveis às variações das hipóteses, premissas e base de
dados utilizados e aplicados.’ A Atuaria falou que olhando o
superavit do plano previdenciário, acha que é muita coisa, mas
na realidade lembrando que é utilizada uma taxa de juros de
6% ao ano. o Comité de Investimentos deve saber que quanto
menor a taxa de juros adotada significa ter mais dinheiro, e o
superavit tende a reduzir. A Atuaria mencionou ainda, que não
tendo sido aprovado o cálculo atuarial pelo CEP/AMPREV em
29/03/2011, íoi solicitado as seguintes explanações, inclusões^e apresentações: - Parecer Atuarial (Minuta); - Verificação dd
ativo liquido dos Planos Financeiro e Previdenciário. Foram
confirmadas pela AMPREV para a Equipe Exacttus, tendo sido
verificadas as seguintes diferenças * Não foi considerado o
saldo em conta corrente dos planos financeiro e previdenciário,
no valor total de R$ 13784.555,25; - Não foi considerado o
valor da divida ativa

segregação de massas foi Instituída por estas portarias />
Conselheiro Ladilson votou na aprovação do DRAA e do :
Parecer Atuarial, observando suas colocações O Conselheiro
Helton deixou registrada a falta da legislação dos Militares,
que não foi levado em consideração para realização do DRAA
O Presidente falou que com certeza a legislação deve ser
incluída, com ressalvas, nào há como colocar parâmetros de
aposentadorias dos Militares em vista da lei previdenciária não
acomodar certos beneficios que os militares têm direito, o
cálculo é o prevê a Legislação Federal e Estadual. O
Conselheiro Fernando pediu uma parte e falou que comunga
com as falas do Conselheiro Helton, porque mesmo não
previsto na lei 915/05-AMPREV, mas está tabulada na
Constituição Federal, que nào se pode fugir, e os militares tém
a sua legislação especifica, a colocação nào é em questão do
pagamento dos beneficios. mas pela diferença de tempo de
contnbuição que os militares têm para se aposentar, que é de
30 anos, como se fosse uma aposentadoria especial aos
moldes do magistério, diferente dos servidores civis que se
aposentam com 35 anos como está previsto na 915/05-
AMPREV, e a partir do momento que se faz o cálculo que não
espelha a realidade se vai dar a aposentadoria, está levantado
dados com falseamento, nesse sentido agrega a sua fala nas
colocações do Conselheiro, e que seja observado uma vez que
é fato. e não sabe como as atuarias vêem esta situação, que é
real e não tem como nào fazer, chegou aos trinta anos os
militares estão sendo aposentado, e se não for considerado na
sistemática vai dar um falseamento O Conselheiro Helton
falou que o plano de beneficio e o de custeio consta na 915/05
- AMPREV, mas as condições de transferência dos militares
estão na lei específica que dar aposentadoria aos trinta anos e
outras condições especiais, estes dados não foram levados em
consideração Com esta ressalva vota pela aprovação do
DRAA e o Parecer Atuarial A Atuaria falou que gostaria de
receber a legislação dos militares. O Conselheiro Fernando
sem muitas delongas falou que o critério no seu entendimento
para falar do cálculo atuarial, precisaria verificar os elementos,

as informações e a própria sistematização que deram a sua
criação, que foram adotadas pelas Atuarias, então se
manifestou pela aprovação do Parecer da DRAA apresentada e
discutida neste plenário, recomendando a sua publicação na
data prevista na legislação junto ao site da Secretaria do
Ministério da Previdência - SMP, para que surta os seus
efeitos e fazendo as ressalvas já ponderadas pelos demais
Conselheiros no sentido de que o cálculo seja objeto de
autuação e seja remetido a este Conselho para apreciação
O Conselheiro Benedito falou que não seria necessária neste
relatório a questão de amortização, podem ser verificados mais
na frente e quanto ao relatório os dados íoi fornecidos pelo
Instituto, a equipe que trabalhou tem um bom conhecimento e
votou pela aprovação do DRAA e do Parecer Atuarial O
Conselheiro Brahuna também votou pela aprovação do
DRAA e do Parecer Atuarial, mesmo porque reflete não apenas
o meíhor mecanismo de gestão do sistema previdenciário.
como também está apoiado e alicerçado nas disposições das
leis que regem o sistema O Conselheiro lourival falou que
tanto o DRAA quanto o parecer foram discutido e exaurido,
algumas controversas encontradas foram apontados os seus
rumos e solução que tem que ser feito, e em razão disso votou
pela aprovação do DRAA e do Parecer Aluanal. A Conselheira
Maria lolcte votou pela aprovação do DRAA e do Parecer
Atuarial. O Conselheiro Mareio acompanhou as ressalvas do
Conselheiro Ladilson e votou pela aprovação do DRAA e do
Parecer Atuarial O Conselheiro Damilton votou pela
aprovação, e que o processo do estudo do cálculo atuarial
possa voltar através de um relator para que fique registrado o
parecer e as recomendações deste Conselho. O Conselheiro
Luiz Afonso falou que diante de todas as manifestações
colocadas pelos demais Conselheiros, é importante que sejam
considerados nos próximos estudos, e votou pela aprovação do
DRAA e do Parecer Atuarial. O Presidente falou que
computados os votos sem a necessidade de seu voto de
minerva deu por aprovado o Parecer Atuarial de 2011.
Deliberação: O Conselho aprovou por unanimidade de/votos e com ressalvas o Demonstrativo de Resultados de
Avaliação Atuarial (DRAA) com o respectivo Parecer
Atuarial para o ano de 2011. E nada mats havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou a reunião às dezenofle horas, da
qual eu, J
Secretária, lavrei a prèsente
Conselheiros presentes Maca

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA -CEP DO ANO 2011.1
Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e onze. às
dezesseis horas, no Auditório do Prédio da Amapá Previdência -
AMPREV. situado a Rua Binga Uchóa, número dez. Cenlro, nesta
Capital, reuniram-se pela quarta vez ordinariamente, o Conselho
Estadual de Previdência - CÉP/AMPREV. a reunião foi aberta pelo
Senhor Presidente. ELCIO JOSÉ DE SOUZA FERREIRA, que
cumprimentou os Conselheiros e demais presentes. PAUTA -
ITEM 0 1 - 0 Senhor Presidente proferiu com a LEITURA DO
EDITAL número, zero, zero, sete. de dois mil e onze. o qual
convoca os Conselheiros para fazerem-se presentes na quarta
reunião ordinária do ano de dois mil e onze Antes de ler passado
para o próximo item. o Presidente colocou que o Dr. Afonso Gomes
Guimarães está substituindo o Dr. Luiz Marcos da Silva, na
qualidade de membro titular, representante do Mmisténo Público e
que já houve a sua posse e por esta razão colocou para os
membros deste Conselho que referendasse essa substituição sem
a necessidade de que houvesse o quórum inicial, em vista de que
se trata apenas do uma homologação. Após todos concordaram e
foi homologada a substituição conforme PAUTA - ITEM 04 -
Homologação da Posse do Conselheiro: 4.1 - Conselho
Estadual de Previdência: - Afonso Gomes Guimarães, como
representante do Ministério Público, na qualidade de Mombro
Titular, em substituição a Luiz Marcos da Silva; O Presidente
fez a leitura do termo de posse que foi assinado no dia vinte e sele
de junho de dois mil e onze pelo senhor.Presidente deste Conselho
e o nomeado. PAUTA - ITEM 02 - A Secretária fez a
VERIFICAÇÃO DO QUORUM, chamando nommalmente os
Conselheiros na seguinte ordem: KELSON DE FREITAS VAZ.
ausente, JULIANO DEL CASTILO SILVA, ausenlo. BENEDITO
PAULO DE SOUZA, presente. CONSTANTINO AUGUSTO TORK
BRAHUNA, presente. PAULO JOSÉ DA SILVA RAMOS,
presente. DAMILTON BARBOSA SALOMÃO, presente, AFONSO
GOMES GUIMARÃES, presente. MÁRCIO RONEY NEVES
SOUSA, ausente. MARIA IOLETE DA SILVA NUNES, ausente.
HELTON PONTES DA COSTA, ausente. LADILSON COSTA
MOITA, presente (chegou às 16h39), LOURIVAL PINHEIRO
BORGES, ausente, representado pelo seu Suplento DELMIR
FERREIRA DA SILVA, presente. XIRLENE 00 SOCORRO
COSTA, presente. FERNANDO CEZAR PEREIRA DA SILVA,
presente. PAUTA - ITEM 03 - LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS
DE AUSÊNCIAS: O Conselheiro Lourival Pinheiro Borges foi
representado pelo seu Suplente Delmir Ferreira da Silva e a
Conselheira Mana lolete da Silva Nunes e o Conselheiro Helton
Pontes da Costa encaminharam suas justificativas. PAUTA - ITEM
05 - Posse das Consolhelras do Conselho Fiscal da Amapá
Providência - COFISPREV: - Ivana Maria Antunes Moreira -
Titular, em substituição a João Bittencourt da Silva; - Vancte
dos Santos Palmeira - Suplente, em substituição a Ana
Francelina dos Santos Lobato. O Presidente procedeu com as
assinaturas dos termos de posse e após proferiu com a leitura, em
seguida deu boas vindas e parabenizou as Cansclheiras pela
posse, e colocou a Diretória Executiva da AMPREV a disposição a
todo e qualquer trabalho em tempo e vontade do Conselho Fiscal
no sentido de fiscalizar, apurar e acompanhar quaisquer que sejam
as atividades da AMPREV e que informações de aplicações,
arrecadações, pagamentos e demais estão disponiveis no site
oficial da Instituição para dar publicidade nos atos que estão sendo
roalizados nesta nova gestão. PAUTA - ITEM 06 - Aprociação e
votação da ata referente à 3* Reunião Ordinária de 2011; O
Presldento falou que conforme procedimentos a minuta da ata foi
enviado para os o-mails dos Conselheiros e colocou para
apreciação do plenário se existia a necessidade da leitura da ata.
ou seria feito apenas colocações acerca de algum ponto que talvez
tenha sido esquecido. O Conselheiro Damilton colocou que
como lodos receberam a minuta da ata podendo fazer a correção,
seria desnecessário a leitura Em seguida foi colocado para'vot3çâo. Deliberação: O Conselho aprovou por unanimidade jfe
votos a ata referente à 3* Reunião Ordinária dc 2011. PAUTA -
ITEM 07 - Apresentação, apreciação e aprovação da Minuta do
Termo do Confissão e parcelamento de Divida de Aluguéis que

celebram Governo do Estado do Amapá/Ouvidoria Geral do
Estado e Amapá Previdência; O Presidente colocou que como é
de conhecimento dos Conselheiros, está envidando todos os
esforços para debelar as Notificações Administrativas Fiscais -NAF de n°. 120 e 140, da Auditoria Fiscal da Fazenda Nacional,
feitas pela Previdência Social nos anos de dois mil e nove e dois
mil e dez. a administração da AMPREV eslá pontuando todas as
questões para dar as devidas respostas ao Ministério da
Previdência Sodal. e dentre elas está à questão dos aluguéis,
envidou todos os esforços para negociar junto a Ouvidoria do
Estado, assim como nos demais órgãos, e houve a grata felicidade
de se fazer uma previa do acordo que eslá sendo colocada para
este Conselho, e conforme o processo n°. 2011.140.60048 PA a
Ouvidoria do Estado tem um débito de R$ 38.291.20 (trinta e oito
mil duzentos e noventa e um reais e vinte centavos), esse débito
consta nas Notificações do Ministério da Previdência Social, foi
feito as devidas avaliações dos imóveis e correção do aluguel, o
valor foi apurado e se chegou a um termo de acordo que está
sendo proposto o pagamento em quarenta e duas parcelas de valor
inicial de R$ 911,00 (novecentos e onze reais), foi feito a
atualização do valor do aluguel a partir do dia primeiro de julho
desse ano. O Conselheiro Damilton pediu uma questão de ordem
e colocou que já foi decidido que todo o processo encaminhado
para aprovação deste Conselho, deve ser distribuído para um
relator fazer o relatório para posterior aprovação. O Presidente
indagou se essa matéria é uma demanda para este Conselho
fazer um relatório para poder aprovar ou a administração pode

/ tratar e fazer o encaminhamento para posterior relato. O
Conselheiro Damilton falou que todo processo encaminhado para
este Conselho tem que ter um relator. O Presidente colocou que
devido o imóvel continuar com a Ouvidoria íoi aditivado um contrato
com o valor do aluguel atualizado a partir de primeiro de julho, c o

es Civis _ que está sendo debatido é a divida, então propõe o sorteio de um
relator para apreciar o processo e dar o parecer, conforme
orientação do Conselheiro, e posteriormente será colocado para
votação o parcelamento da divida. O Conselheiro Fernando fez
uma questão de ordem, e colocou que olhando pela apresentação
do item que consta na pauta, está dividido em dois. apresentação,
apreciação e aprovação da Minuta e do parcelamenlo da divida, ou
seria uma sequência, porque se for apreciação do termo de minuta
entende que existe elemento, porque íoi distribuído um termo de
minuta, então é possível debater sobre a matéria, em relação ao
parcelamento diante das colocações e pelas informações já
imprensa no termo parece que já foi avançado
administrativamente, então ficaria uma questão, se essa matéria é
de competência do Conselho para se pedir a distribuição do

/ processo, se é de competência então entende que tem que fazer a

^ mudança do item da pauta e apreciar somente o termo e distribuir o
processo, apesar de que estava vendo que já estava adiantado,
pois havia valor da parcela, divida acordada e valores levantados,

reconhecida em 2009 (RS 122 516 853.15^o cálculo estava vinculado ao valor do Balanço, que nào havia
sido encerrado até a data da apresentação preliminar
(02T)3/11). para a apresentação de 30/03/11, esse valor foi
imputado manualmente e havia alertado desde a apresentação
preliminar que a composição diferente do ativo liquido adotada
neste trabalho implica em rccálculo dos valores do DRAA 2011
Em seguida o Presidente passou a palavra ao Chefe da
Divisão de Controle e Mercado, senhor Carlos Roberto, para
fazer a apresentação da evolução patrimonlaí de 2009 e 2010
em nivel de recursos aplicados O senhor Carlos falou que a
demonstração de evolução apresentada aos senhores
Conselheiros é para demonstrar que não houve uma redução
do ativo como foi cogitado dia anterior, a evolução patrimonial
de 2009 para 2010 teve um acréscimo de 46.8%. na posição
de 31/12/2008 o valor em caixa era de 725 milhões e em
31/12/2010 ficou em 1 bilhão e sessenta milhões, em 2009 o
aumente foi de 27 44%. com o recurso que íoi repassado até
maio de 2009. a partir de junho de 2009, principalmente o
recurso do Poder Executivo, deixou de ser repassado aos
cofres da AMPREV. O Presidente colocou que o Conselheiro
Ladilson havia solicitado que se fosse possível a demonstração
do quanto houve de rendimento e perda nas aplicações O
senhor Carlos falou que em 2010 o aumento foi de 14 63% O
Conselheiro Fernando falou que no relatório do Comité de
Investimentos vêm demonstrando as receitas que entram. O
senhor Carlos falou que em 2010 o total de aporte de
recursos que entrou nos cofres da AMPREV foi de 77 milhões,
os rendimentos nas aplicações foram de 92 milhões, superior
ao valor do recurso que entrou. O Presidente ressaltou que
todas as informações da AMPREV serão publicadas no site
Transparéncia/AMPREV, que está em fase de conclusão. O
senhor Carlos deixou claro que a evolução patrimonial
apresentada é referente à aplicação de recurso em conta
corrente. O Presidente falou que na verdade esta
demonstração é referente à evolução de ativos financeiros. O
Conselheiro Fernando falou que na propositura, na data de
ontem (29-03-2011) quando foi iniciada esta reunião que se
estendeu na data de 30-03-11. fez uma colocação que no seu
entender, a necessidade da autuação de um processo trazendo
as informações do cálculo, e nas falas da Atuaria lhe traz ainda
mais nesse convencimento, o cálculo não lhe é estranho e
eleva determinadas situações, foi distribuído e observou na Lei
1.432 de 29/12/2009, que determinadas situações estão bem
clara e que no seu particular deveria está constando no
parecer, dentre elas a questão a partir de que momento deve
ser feito os aportes, não quer com isso no primeiro momento
invalidar a manifestação do parecer e o DRAA, até porque tem
um prazo para ser postado. 31/03/11, acha que poderia fazer a
deliberação p̂ara ser postado, e como já foi dito que após a
postagem pode ser objeto de reavaliação, e na medida que
autuado o processo deve ser distribuído a um Conselheiro para
relatar , conformo foi feito em 2010, assim ficaria mais prático
dividir os trabalhos nesse sentido para se fazer as
deliberações. Concluiu dizendo que estava com uma cópia da
manifestação da Conselheira Xiriene sobre o estudo do cálculo
atuarial de 2010, que no dia 27 de maio de 2010 emitiu um
parecer. Após passamos para a manifestação e votação do
DRAA e do Parecer Atuarial para 2011. Foram inscritos os
Conselheiros: Ladilson, Helton e Fernando. O Conselheiro
Ladilson falou que seu questionamento é a ressalva de que se
tenha um plano com déficit, porque nào menciona qual seria
esse plano, o cálculo atuarial deveria trazer o plano de
amortização, e com relação ao património entende que o
terreno do Cajari quando for dado ganho de causa para a
AMPREV. se for alienado o que vale é a data de aquisição, o
fato gerador do património vai para o fundo do Plano
Financeiro, colocando essas proposições não sabe se ainda
pode ser feito esse plano de amortização, ou o modelo no
próximo cálculo. A Atuaria falou que o déficit do plano
financeiro por está estruturado no regime orçamentário, está
equacionado, as normas que regem equacionamentos do
deficit atuarial ewtio nae Portarias N°. 402 a 403-MPS, sy
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Ladilson solicitou que ele e o Conselheiro remando ficassem de
fora dessa escolha, em razão da preparação para fazer o exame
do CGRPPS que está agendada p3ra a próxima semana OConselheiro Afonso deixou consignado que vai tirar férias e só
retornará em oilo de agosto, e por esla razão se houver alguma
reunião, que seja convocado a sua Suplente O Presidento
colocou que o caso requer um pouco de trabalho urgente em vista
de que a Ouvidoria do Estado tem o interesse de consolidar o
acordo O Conselheiro Brahuna sugeriu que como a matéria
estava incluída em pauta e sendo discutida, sena interessante oavanço na discussão, assim quem vier relatar o assunto vai eslá
maduro, e com um consenso dos membros do Conselho, achava
que deveria avançar, sc será proveitoso para o Conselho como um
lodo e para instituição, e se possível fosse gostaria de satisfazer
niais uma curiosidade, o valor pelo que estava vendo è histórico
que foi corngido.pediu o esclarecimenfo se o contratoÍO'p^r prazo
determinado ou foi transformado em indeterminado O Presidente
pafcsou a palavra para a Procuradora Jurídica da AMPREV. Dra.Letioa, para tecer maiores comentários O Conselheiro Ladilson
falou ao Conselheiro Brahuna que tem outra situação, que nesse
período de dois mil e Irés alé a presente data a legislação de
aluguel sofreu alterações O Conselheiro Brahuna falou que
eslava começando a fazer as indagações justamente em função
disso tudo O Conselheiro Ladilson falou que também na
correção foi colocada Unidade Paorflo Fiscal do Estado do Amapá
para correção, e a lei já prevê o outro indice. A Procuradora deu
boa tarde a todos, e falou que a procuradoria reconhece que o
Conselho ê o responsável por resguardar este regime, e por esta
razão foi encaminhado esta matéria para deliberação, foi elaboradauma minuta simples para que este Conselho com a sua sabedoriapossam ajudar a construir uma minuta que seja mais palpável. O
Conselheiro Brahuna colocou ainda não estavam examinando a
minuta em si. mas o conteúdo dc quo está espelhado na minuta, e
gostaria de saber se o contrato que originou essa divida cujacomposição que está sendo objeto desle termo de confissão e
parcelamento de divida, se esse contrato foi de locação por prazo
determinado ou indeterminado. A Procuradora rospondeu que o
pnmeiro conlrato foi de comodato celebrado em dois mil e dois, o
segundo foi o Contraio de Locação n°. 05/2003, com o prazo de
vigência de um ano , em seguida foram feitos termos aditivo, tendo
o último em dois mil e seis O Presidente falou que o primeiro
contrato foi de Comodato após um ano foi celebrado o segundo de
aluguel. O Conselheiro Brahuna colocou que como se possível
fosse à direção da Instituição ceder em regime de comodato bens
que está vinculado ao fundo previdenciário.O Conselheiro Afonso
perguntou se os aditivos que foram feitos em seguida foi somenl^*

de prazo ou havia alguma coisa de valor atualizado7 O Presidonte
respondeu que foi somente de prazo. O Conselheiro Afonso
falou que oulra irresponsabilidade, locou por R$ 300,00 (trezentos
reais) o não houve reajuste. O Consolheiro Brahuna falou que
outra observação a cada termo aditivo ao contrato o valor do
aluguel tem que sofrer automatica revisão de acordo com os
índices oficiais. O Presidente e a Dra. Leticia afirmaram que não
houve o reajuste. O Conselheiro Brahuna falou que nada obsta
que agora este Conselho faça a revisão de acordo com os índices
oficiais, este valor não vai ficar no que está sendo apresentado,
não eslava querendo valer da oportunidade para “espremer o
Estado no canto da sala', o que estão querendo é o que está na lei.
pura e simplesmente, porque os valores dos aluguéis estão sem
revisão de acordo com os indices do IPCA, foi feito renovações
sucessivas com o valor do aluguel sendo o histórico. O
Conselheiro Ladilson perguntou se o período de comodato seria
nulo? O Consolheiro Brahuna respondeu que fizeram comodato
perdendo a oportunidade de se fazer uma locação, comodato é até
possível ser feito entre duas Instituições do Governo Estadual sem
nenhum problema, sò não pode com Instituição Previdenciária. O
Conselheiro Ladilson falou que então esse comodato seria nulo.
O Conselheiro Brahuna falou que seria nulo. mas o que seria
feito. O Presidente falou que a AMPREV foi criada pela Lei 448
como sendo uma entidade privada de sorviço social autónomo. O
Conselheiro Brahuna colocou que isso não descaracteriza como
ente público, é considerado ente paraestatal. agora o que não ó
possível é fazer contratação de bens que eslão vinculados ao ativo
permanente imobilizado da Instituição e que eslá vinculado ao
fundo previdendário se fazer contrato gracioso, como de
comodato, fazer, por exemplo, aditivos contratais mantendo o valor
histórico do aluguel, também isso é absurdo, mas agora este
Conselho pode e deve rever, tem que ser aplicado IPCA desde o
contrato, tirar o acumulado da divida depois fazer em cima do
acumulado da divida a atualização monetária para somente então
aplicar a muita moratória e encargos. O Conselheiro Afonso
questionou se essa proposta de quarenta e duas parcelas já foi
ajustada com a Direção da AMPREV ou foi posta pelo Estado7 O
Presidente respondeu que o Ouvidor Geral do Estado. Dr.
Rh/adavia Miguel, tem ciénda de que esta proposta seria
submetida a este Conselho, nada obsta que se faça a revisão no
sentido de aplicar os índices e as correçóes e o que for cabível
para pactuar esse acordo. O Conselheiro Afonso propôs se não
seria interessante tenlar diminuir esse prazo de pagamento, a
dívida consolidada historicamente desde dois mil e três.mas lógico
que Isso vai ter uma negociação porque está sendo feito um acordo
entre as duas partes, é por isso que perguntou se esses quarenta e
dois meses foi proposta do Estado ou já foi um entendimento entre
as duas parles. O Presidente respondeu que esse prazo já foi
entendimento entre as duas partes, porque a Ouvidoria não tem
orçamento próprio, tem apenas provisionamento. O Conselheiro
Brahuna falou que depois que trazer o valor do débito a sua
verdadeira dimensão, assegura que os quarenta e dois mesos
estão em boa dimensão. A Diretora Financeira, senhora Roberta
falou que o único instrumento que a AMPREV tem para cobrar
essa divida é o contrato de aluguel, os Auditores entenderam da
mesma forma, e citaram nas notificações fiscais, que o imóvel da
AMPREV que estava sendo ocupado sem contrato, deveria ser
feito a ordem de despejo. O Presidente falou que estão sendo
tomadas como base as cláusulas contraluais e as orientações dos
Auditores fiscais da Fazenda Nacional, mas n3da obsta que osse
Conselho tome oulrss medidas além O Conselheiro Brahuna
falou que Auditor da Diretória Nacional não fabrica e nem impõem
lei a ninguém, este Conselho sabe que existe lei e são cientes que
a cada revisão de contrato de locação, se não disposto em
contrario peias pajtes. o valor do aluguel sofre reajuste de acordo
com os índices do IPCA, estava muito pouco preocupado com a
opinião da Audiloria da Previdência Social, sua preocupação é de
zelar pela aplicação da lei. e que esse è o objetivo comum de todos
os Conselheiros, porque não se pode perder de vista e nem
esquecer que por má gestão podem sofrer responsabilizações civil,
administrativas e penais. O Presidente falou ao Conselheiro
Brahuna que apesar de achar que as Auditorias Fiscais não
lenham talvez todo um condão para obrigar a proceder, foi gerado-
um processo administrativo fiscal junto ao Ministério da Prevldôndaque hoje impede a emissão do Certificado de Regularidade
Previdenciária - CRP, essas notificações geraram esses
impedimentos, esse problema tem aue ser solucionado, e por esla

razão já havia manifestado que este Conselho tem a possibilidade
de fazer as ingerências cabíveis nesse processe, no sentido de ir
além do que está sendo exigido pela Auditoria Fiscal da
Previdência Social, foi tido como base para fazer os cálculos o que
foi Auditado no contrato, pelos indices de correção, foi feito a
correção prevista em lei, a provisão de aplicação de multa,
correção monetána. O Conselheiro Brahuna falou que havia
perguntado se os valores dos alugueis sofreram reajuste petos
indices do IPCA. a resposta foi não. então se não sofreram tem
que o fazer, em segundo colocou que a preocupação dc Presidente
em Imprimir tratamento em regime de urgência á matéria, não é
preocupação que passe diante de olhos fechados e absoluto deste
Conselho , todos compartilham do mesmo sentimento, por isso
mesmo propôs ao Presidente que a matéria fosse inclusive
dissecada logo no âmbito do Conselho para aue fossem feitas as
anotações pelo Departamento Jurídico da AMPREV e depois de
incorporadas todas as consideração e sugestões o Presidente
tenha uma versão de minuta de termo de confissão de dí vida quo
represente exatamente o espelho do consenso que se chegou na
última reunião do Conselho.O Conselheiro Benedito falou que no
início da discussão dispensava-sc a escolha de um relator, porque
a situação parecia simples, mas na verdade é preciso que se faça
um estudo mais minucioso que vai dirimir todas essas dúvidas,
realmente precisa de um relator para discutir a matéria. Após o
Presidente concluiu as discussões e a matéria será encaminhada
para um Conselheiro relator para que denlro do que já foi debatido
com as devidas apreciações e sugestões de cálculo incluindo nas
revisões dos aluguéis dos lermos aditivados o IPCA, e que ainda
seja acrescentada mais alguma oulra necessidade, tanto de
cláusulas que dé legal proteção ao patnmõnio da AMPREV. e
deixou a Diretória Financeira e Atuarial a disposição do
Conselheiro que for escolhido para relatar a matéria , os valores
podem ser reavaliado e negociado com a Ouvidoria, mas o número
de parcelas deve permanecer em quarenta e dois meses porque já
toi acordada entre as partes, e até mesmo para respeitar, como
disse o Conselheiro Brahuna. a lei de responsabilidade fiscal, para
não ultrapassar os limites impostos pela lei. O Presidente
informou que foi feito o contrato de locação com a Ouvidoria com
o valor reajustado de R$ 1.492,55 (um mil quatrocentos e noventa
e dois reais e cinquenta e cinco centavos), com base em pesquisa
de mercado, de valor de aluguel da área. em lermos de metros
quadrados, em tempo serão repassados todas as informações aos
senhores Conselheiros, o contrato está devidamente assinado e
será publicado, outro acerto que foi feito, a administração da
Ouvidoria solicitou autorização para fazer reforma no prédio que
está sobre a sua responsabilidade, e a AMPREV solicitou e está
aguardando da Secretaria de Infraestrutura a emissão de um laudo
pericial dos problemas existentes no prédio, mediante esta emissão
e levantado os devidos valores será feito a devida autorização e
toda bem feitoria necessária ficará por conta da própria Ouvidoria,
além disso, a administração da AMPREV está com as demais
notificações ao Governo do Estado no que tange aos demais
imóveis, o total da dívida apurado está em RS 2.300.000.00 (dois
milhões e trezentos mil reais), evidenlemente que esta divida foi
apurada com base nos valores contratuais e nos valores das
Auditorias Fiscais dos Auditores da Fazenda Nacional e até a
presente data foi feito as devidas correções, e caso este processo
venha a ser avaliado de outra forma com os devidos cálculos, e
entende que o que é mais benéfico financeiramente para a
AMPREV aplicando as devidas correções previstas no contrato e
os indices previstos legalmente, é o que mais interessa
principalmente em termo de ativo financeiro para a AMPREV. então
será feito ó Indicação do relator e mediante o que for feito nesse
processo evidenlemente será feito a revisão nos demais. O
Conselheiro Damilton pontuou que foi colocado pelo Presidente
que o imóvel ocupado pela Ouvidoria foi feito um novo contraio de
aluguel que foi avaliado no valor de RS 1.492.55 (um mi!
quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos).
O Presidente falou que foi feito uma pesquisa com duarf'
avaliações a de valor de aluguel de mercado e do metro quadrado
da área. e foi acordado um valor com base nos metros quadrado
da área O Conselheiro Damilton perguntou se esta Informação
consta nos autos do processo? O Presidente respondeu que são
trés volumes, que poderão ser encaminhadas aos Conselheiros,
contendo cada um, aproximadamente, quinhentas folhas. O
Conselheiro Damilton perguntou se esse processo vai ser
encaminhado para este Conselho? O Presidente respondeu que
assim como este, todos serão encaminhados para este Conselho
O Conselheiro Benedito perguntou se nesse novo contrato estão
previsto as cláusulas de reajustes? O Presidente respondeu que
sim, o contrato de locação na cláusula quinta consta 'o valor do
aluguel será reajustado normalmente conforme os Indices
acumulados do INPC do ano anterior mats seis por cento ao ano".
O Conselheiro Brahuna falou que se fez a opção por um indice
que é legal, em relação a imóveis o índice específico é o IPCA, não
significa dizer que não se possa fazer a opção pelo INPC que é o
indice Nacional de preço ao Consumidor. O Presidente falou que
em caso de não pagamento na data prevista excederão sobre o
valor mensal de aluguel atualizado monetariamente pelo INPC
juros de um por cento ao mês e multa de cinco por cento. O
Conselheiro Brahuna falou que não se pode fazer como se faz na
iniciativa privada, abrir mão da correção, e pela autonomia da
vontade poder deixar a escolha entre o INPC e o IPCA O
Conselheiro Deimir sugeriu a indicação de um Conselheiro que já
tivesse conhecimentos técnicos do assunto. O Presidente falou
que foi suscitado pelo Conselheiro Damilton. e por duas
oportunidades foi encaminhado maténas ao Conselheiro Brahuna.
então provavelmente deverá ser encaminhado para um dos
Conselheiros representantes do Tribunal de Conta, para a
avaliação do encaminhamento. Foi registrada a ausência do
Conselheiro Paulo José. em razão de ter recebido um chamadopara comparecer em uma audiência no Palácio do GovernoPAUTA
informações de Processos Judiciais tendo como parte a
AMPREV; O Presidente passou para Procuradora, Dra. Leticia,
fazer a apresentação deste item. A Procuradora repassou a
relação do andamento dos processos da AMPREV. corrigiu que na
apresentação passada foi dito que havia trinta e sete processos,mas houve a duplicidade de dote, portanto existem trinta e cinco, e
informou que foi detectado bloqueio em aigumas contas daAMPREV e que os processos encontram-se arquivados na JustiçaComum e na Justiça do Trabalho, foi feito a solicitação do
desarquivamento, e devido à greve do Judiciário, somente na datade hoje na Justiça Comum que foi possível o recebimento do
referido pedido, está aguardando o envio desses processos para
fazer as devidas análises, e a Justiça do Trabalho ainda encontra-se em greve. O Conselheiro Damilton perguntou se já foi Julgado
algum processo da devolução da gratificação dos professores do
modular? A Procuradora respondeu que não. tem uma reunião
agendada com uma comissão dos professores, e o processoprincipal está concluso em fase de elaboração de sentença, será

somente urna questão de ordem que deveria ser apreciado, ou se
divide a termo e fica na minuta e espera que distribua o processo
para apreciar, porque não vê como ter elementos para apreciar
neste momento, discutir a questão da divida, esse levantamento é
uma divida histórica que vem de dois mil e trés a dois mil e onze O
Presidonte pediu ao Conselheiro Damilton que fizesse sua réplica,
O Consolheiro Damilton colocou que esse parcelamento, não ò
maténa para ser discutida neste Conselho, cabe à administração
da AMPREV fazê-la O Presidente colocou que a administração
entendeu que deveria submeter à apreciação por se tratar de
divida no que tange ativos financeiros imobilizado da AMPREV, e
se tratando disso cabe a este Conselho apreciar a matéria do
parcelamento da divida, porque este valor parcelado irá compor o
fundo financeiro O Conselheiro Damilton colocou quo então
deve ser repassado para um relator. O Presidente propôs que a
matéria fique a disposição do Conselho e que seja sorteado um
Conselheiro relator, que na próxima reunião seja feito a apreciação
da divida que está muito bem levantado no processo. O
Conselheiro Benedito falou que a única preocupação é com
relação ao parcelamento, se existe legalidade onde a AMPREV
possa se sustentai quanto ao número de parcelas O Presidente
colocou que a lei permite o parcelamento em até 120 (cento e
vmte) parcelas, a Administração da Ouvidoria entendeu de fazer
em 42 (quarenta e duas) parcelas por está dentro do cumprimento
de um mandato de governo, e a Administração da AMPREV
concordou e entence que seria interessante receber nesse prazo,
mas foi deixado ciaro que osses valores são corrigidos de acordo
com a lei previdenciária 915/2005 O Conselheiro Benedito
colocou que não vê porque se fazer outra análise, a questão e
puramente administrativa, ja que tem uma lei que ampara o
parcelamento, sendo assim nâo seria necessário fazer um relatório.
O Conselheiro Brahuna colocou que o Conselho haverá de
homologar a decisão já tomada, não há sentido, que o Conselho
suprima a competência da Diretória Executiva da AMPREV
fazendo suas vezes, à realidade cabe ao Conselho examinar a
legalidade apenas do ato já praticado pela Diretória, e examinar
também em que termo está vazado o instrumento de confissão e
parcelamento de divida e neste pormenor chamou a atenção em
que havia uma impropriedade onde se lè “termo de confissão e
parcelamento de divida de aluguel que entre si celebram o
Governo do Estado do Amapá", quem tem personalidade jurídica e
capacidade para contrair direitos e obrigações è o Estado do
Arnapá, e não o Governo, então lê-se 'celebram o Estado do
Amapá". Após manifestações tumultuadas, o Presidente colocou
se já poderiam apreciar a minuta O Conselheiro Paulo José
sugeriu com ressalvas, aproveita a minuta e apresenta as
ressalvas O Conselheiro Afonso inicialmente falou que é uma
honra fazer parle desto Conselho, e que recebeu com muita alegria
a indicação do Ministério Público, ra pessoa da Procuradora Geral,
para fazer parte deste cotegiado que humildemente vem para
prestar a sua parcela de colaboração dentro daquilo que for sua
atribuição, e com relação especificamenle a minuta do termo de
comissão e parcelamento de divida, o que nâo lhe deixa a vontade
é conhecer os números exatos do montante dessa divida do valor
de R$ 38.291,20 (trinta e oito mil duzentos e noventa e um reais e
vinte centavos), mas goslana de saber como se chegou a esse
valor, se está induido encargos pelo atraso recorrente no
madimplemento dos aluguéis ao longo do tempo, porque o que
interessa mais para a AMPREV é o valor e o parcelamento. O
Conselheiro Brahuna colocou que também é importante fazer o
lançamento do número da nota de empenho, na cláusula quarta,
referente ao pagamento, porque está sendo lavrado um
instrumento público de apíicaçáo de recursos que vai ter uma
origem do orçamento dc estado, e existe razão de sobra para ser
estabelecido um teto de 42 (quarenta e duas) parcelas, em razão
da lei de responsabilidade fiscal não permitir de forma alguma
transferir para outro mandatário responsabilidade de governo
anterior, por isso a orçamento público está dividido em um
orçamento anual e no orçamento plurianual de investimentos. Ioda
vez que se realiza qualquer despesa pública que transcenda a
perspectiva de um ano de duração, não pode exceder ao do
quadriénio, então há a razão de ordem legal para estabelecer o
máximo de quatro anos, que seriam quarenta e oito meses, e no
contrato tem quarenta e dois. devido já ter decorrido seis meses,
ou ponto, pediu esclarecimento com relação ao valor se é histórico
de R$ 38.291.20 (trinta e oito mil duzentos c noventa e um reais e
vinte centavos) ou se engloba a atualização. O Presidente
solicitou a Diretora Financeira Atuariat/AMPREV, senhora
Roberta , que prestasse os devidos esclarecimentos aos
Conselheiros A Diretora colocou que foi tomado como base o
último contrato de n°. 05/2003. firmado enlre Ouvidoria e a
AMPREV, onde consta na dáusula sexta o valor mensal de RS
200,00 (duzentos reais) e na décima alinea "a" a multa é de 10%.e
na época chegou-se ao valor de 22 440,00 (vinte e dois mil
quatrocentos e quarenta reais), esse levantamento foi avalizado
pelos Auditores Fiscais do Ministério da Previdência Social, e em
abril desse ano o atual Presidonte teve o interesse de acordar essa
divida e novamente foi recalculado o valor tomando como base
essas informações chegando ao valor de R$ 30.660.00 (trinta mil
seiscentos e sessenta reais), mas o Presidente não conformado
com valor mensal e multa, solicitou também a atualização no indice
do INPC acumulado, e em junho desse exercício temos esse valor
dc RS 3* 291.20 (trinta e oito mil duzentos e noventa e um reais e
/into centavos). O Conselheiro Brahuna falou que pelo que podia
anieníoi o valor reflete exatamente a incorporação de todos os
encargos contratuais, inclusive atualização monetária, ficou,

satisfeito e agradeceu. O Conselheiro Ladilson perguntou qual
eia o valor de contrato mensal? O Presidente respondeu que o
valor mensal contratual era de RS 300,00 (trezentos reais), e não
havia outro caminho a não ser percorrer as cláusulas contratuais e
fazer a atualização monetária do valor. O Conselheiro Pauto Josó
solicitou a repetição do valor principal que foi apurado. O
Presidonte falou que consta nas notificações dos Auditores
Fiscais da Fazenda Nacional que foi apurado o período de
inadimplència do mês de agosto de dois mil e trés a março de dois
mil e nove. o valor de RS 22.440.00 (vinte e dois mil quatrocentos e
quarenta reais), e a partir desse valor foi feito as devidas
atualizações. O Conselheiro Afonso perguntou se constava no
primeiro contrato a vigência? O Conselheiro Fernando chamou
uma questão de ordem, porque fez uma observação com relação
ao item sele da pauta, perguntou se seriam dois assuntos, se seria
discutido o termo de minuta ou o parcelamento. O Presidente
falou que a sugestão do Conselheiro Damilton poderia ser o mais
aconselhável O Conselheiro Fernando fez observação ao artigo
treze do regimento interno, em seu inciso sèlimo, pede que o
Presidente do Conselho designe relator para análise das questões
a ser submetido ao plenário, se o assunto está sendo submetido
requer relator. O Presidente propôs fazer o sorteio ou se havia
algum Conselheiro que desejasse se candidatar a relator. O
Conselheiro Fernando observou que o artigo declara e compete
ao Presidente do Conselho essa escolha. O Presidente deixou
aberto para o Conselho,mas não houve manifestação,então fará a
indicação do relator para análise do processo O Conselheiro

ITEM 08 - Apresentação do Relatório com
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feito o pedido de suspensão para que a Administração da AMPREV
possa fazer o levantamento do valor, e após será ferto o acordo de
devolução. O Presidente colocou que foram feitas duas reuniões
com os professores e está sendo mantido o entendimento de
devolução da gratificação, conforme a decisão deste Conselho, e
foi solicitado ao PRODAP, e já está no setor de Arrecadação da
AMPREV, o CD com as informações dos valores que foram
descontados dos professores, após a consolidação do valor será
feito a negociação da devolução , e já foi acordado com os
professores que os processos que estavam tramitando na justiça
fossem suspenso até que a AMPREV possa finalizar a negociação
em termos administrativos e consolidar em termos judiciais.

PAUTA -ITEM 09 -Comunicação da Presidência;O Presidente
falou que o único informativo que tem é a página da Amapá
Previdência, onde tem o objetivo de expor com toda a clarezai
todos os dados que estão sendo trabalhado nessa nova gestãe
Após foi feito a demonstração de informações que constam no site
da Instituição O Conselheiro Brahuna parabenizou a gestão da
AMPREV pela iniciativa de dar publicidade dos seus atos. O
Conselheiro Ladllson perguntou ao Presidente ee tem alguma
previsão de quando a procuradoria vai encaminhar o plano dr
reestruturaçáo da AMPREV? E se fosse possível de dar o
conhecimento a este Conselho da proposta que foi encaminhada.
O Presidente colocou que poderia encaminhar somente para o
Conselho tomar o conhecimento, porque na verdade o projeto de
lei e de iniciativa do Poder Executivo e cabe ser analisado pela
Procuradoria do Estado. O Conselhoiro Ladllson colocou que
tomou conhecimento que no ano passado o Conselho da época
montou uma comissão que elaborou uma proposla de minuta de lei
para reestruturar a AMPREV. e que tem até uma ação no Ministério
Público Federal que obriga que seja feito o concurso público na
AMPREV. para exaurir com os contratos administrativos O
Presidente colocou quo o prazo do Termo de Ajustamento de
Conduta - TAC encerrou em outubro de dois mil e dez. e na ópoca
a administração da AMPREV não tomou nenhuma iniciativa com
relação à elaboração do projeto de lei, e a primeira iniciativa na sua
administração foi tomar a frente de resolver essa questão para
evitar que a Instituição fosse multada, e antes do dia trinta de junho
desse ano foi enviado para o Ministéno Público do Trabalho todo
trabalho que foi elaborado tanto pela equipe da AMPREV quanto
pela Consultoria, tudo está sendo informado. O Conselheiro
Ladilson colocou quo levantou essa questão, porque na época o
Conselho detectado algumas necessidades da AMPREV, e
inclusive não tem o conhecimento de como foi feito o processo. O
Presidente faiou que na época o Conselho elaborou o projeto de
Lei e foi encaminhado e analisado peia Procuradoria do Estado que
despachou de volla para que fossem feitos os devidos ajustes,
terminado os ajustes foi encaminhado novamente para a
Procuradoria e o trabalho de reestruturação da AMPREV feito pela
Consultoria contrata foi encaminhada para o Ministério do
Trabalho, o Conselho e a administração da AMPREV jà fizeram
sua parle, a Diretória não se eximirá de demonstrar para este
Conselho tudo o que foi realizado, será apresentado o trabalho
integralmente tanto da Consultoria quanto da equipe interna da
AMPREV. O Conselhoiro Ladllson falou que inclusive sua
entidade de ciasse, sindicato dos servidores da Justiça, gostaria
que alguns itens fossem contemplados na estruturação da futura
AMPREV. todos os servidores irão acompanhar a tramitação desse
projeto de lei na Assembleia Legislativa. O Presidente falou que
também gostaria que fossem envidados todos os esforços para que
seja aprovada a nova estrutura organizacional e também a
transformação da AMPREV para autarquia, e que esse processo
não fique emperrado, por quanto já foi. porque houve Conselheiro
que já fez parte deste Conselho, inclusive até protocolaram
documento no Ministério Público, Tribunal de Contas e Ministério
Público do Trabalho, mas será respondida a altura, está com a
equipe da AMPREV preparada para informar aos respectivos
órgãos o quanto existe esforços sendo feitos com seriedade, não é
exatamente como essa propaganda que o Jornal do servidor que
representa a Federação dos Servidores Públicos do Estado do
Amapá está fazendo, inclusive até de cunho pessoal, e enquanto
pessoa física irá tomar as medidas necessárias. E antes de passar
para próximo ilem o Presidente agradeceu a presença de lodos os
Conselheiros, e em especial ao Conselheiro Afonso que tomou
posse nesta reunião, e que certamente só irá enobrecer e melhorar
a qualidade desse Conseiho. PAUTA - ITEM 10 - Comunicação
dos Conselheiros; O Conselheiro Damilton informou que o
Comité de Investimentos, ao qual ê membro, participou de visitas
nas Instituições bancarias em São Paulo e Rio de Janeiro e
puderam conversar com os gestores do fundo e economistas dos
Dancos, observaram o cenário económico e a previsão para esse
segundo semestre é que as aplicações em renda variável podem
melhorar e existe a possibilidade das aplicações em renda fixa
melhorar e a AMPREV atingir a meta atuarial, renda variável é
aplicação para longo prazo. O Presidente lembrou que a meta
atuanal 6 INPC*6%, não é Ião fácil como se imagina, o Comité de
Investimento está aguardando o momento certo para poder
reposicionar os investimentos, os membros são esforçados e estão
se preparando para semana que vem fazer o exame da certificaçá^do RPPS em Belém do Pará. O Conselheiro Ladilson
parabenizou o Conselheiro Afonso que tomou posse nesta reunião
e também o Conselheiro Brahuna por ter galgado o cargo de
desemDargador no Tnbunal de Justiça do Estado do Amapá, é a
sua primeira reunião que participa apôs ter tomado posse, e fic .̂
agradecido da sua permanência neste Conselho. O Conselheiro
Brahuna agradeceu as congratulações recebidas pela sua posse
como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá,
sempre vem aplicando o direito sem sentimento de espécie
alguma, sem preferência partidária, credo, raça e etnia seja lá o
que for, tem a plena consciência de que nâo exiete sentimento
mais frustrante, angustiante e amargo do que sofrer injustiça, e
sempre vai sentir engrandecido de compartilhar esse espaço de
trabalho de modo que conhecimento é prazer compartilhado,
dividido e discutido e na hora que estiver errado pode ficar certo
que vai entender , agradeceu e também formulou os votos de
satisfação de receber o ilustre representante do Ministério Público,
que chegou aqui trazendo um nome de muitos bons concertos, de
modo que se sente orgulhoso em poder compartilhar esse trabalho,

O Conselheiro Afonso agradeceu pela maneira que foi recebido
na Instituição e também cumprimentou o desembargador por ter
chegado ao cargo e fez por merecer e diaae que estava a
disposição desse Conselho, da AMPREV e da luta em função do
engrandecimento dessa Instituição que é tâo importante e
fundamental para os servidores de um modo geral O Presidente
falou que este Conselho está unido em prol de um único e tão
somente objetivo que é fazer dessa Instituição saudável, que
realmente representa os anseios daqueles que irão obter um
beneficio de aposentadoria e os seus devidos pensionistas, o que
mais enobrece esle Conselho é que estão diante de uma variedade
muito grande de personalidades de detectores de diversos
conheclmentqs. este Conselho forma um grande grupo que

e
qual eu,
deste Concelho, lacrei a present
Conselheiros presentes. Macapá-/

onze, ás dezesseis horas, no Auditório do Prédio da Amapá
05 Previdência - AMPREV, situado a Rua Binga Uchòa, número

dez, Centro, nesta Capital, reuniram-se pela sexta vez
ordinariamente, o Conselho Estadual de Previdência -
CEP/AMPREV. a reunião foi aberta pelo Conselheiro
FERNANDO CE2AR PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidente,
que cumprimentou os Conselheiros e demais presentes, e
comunicou que o Senhor Presidente, Elcio José Ferreira,
estava impossibilitado de presidir esta sessão, em razão que
estava em São Paulo/SP juntamente com dois membros do
Comité de Investimentos. Ladilson Costa Moita e Aline Trajano
de Oliveira, para participarem de uma Assembleia Geral
Extraordinária com os representantes do fundo GWI ao qual a
AMPREV possuem recursos aplicados e, que por força do
disposto no parágrafo primeiro do artigo sexto do Regimento
Interno deste Conselho na condição de Vice-Presidente ficou
sob a sua responsabilidade a coordenação dos trabalhos desta
sessão. PAUTA - ITEM 0 1 - 0 Senhcr Vice-Presidente
solicitou a Secretâria que proferisse com a LEITURA DO
EDITAL número, zero. zero, nove, de dois mil e onze. o qual
convoca os Conselheiros para se fazerem presentes na sexta
reunião ordinária do ano de dois mil e onze. PAUTA -ITEM 02
- O Vice-Presidente fez a VERIFICAÇÃO DO QUORUM,
chamando nommalmente os Conselheiros Titulares e Suplentes
na seguinte ordem: KELSON DE FREITAS VA2, ausente.
JULIANO DEL CASTILO SILVA, ausente, representado pelo
seu Suplente LUIZ AFONSO MIRA PICANÇO, presente,
BENEDITO PAULO DE SOUZA, presente. CONSTANTINO
AUGUSTO TORK BRAHUNA, presente. DAMILTON
BARBOSA SALOMÃO, ausente, AFONSO GOMES
GUIMARÃES, presente, MÁRCIO RONEY NEVES SOUSA,
ausente, representado pelo seu Suplente RILDO FREDERICO
FERREIRA, presente. MARIA IOLETE DA SILVA NUNES,

ausente. HELTON PONTES DA COSTA, presente , LADILSON
COSTA MOITA, ausente. LOURIVAL PINHEIRO BORGES,
presente, XIRLENE DO SOCORRO COSTA, presente. PAUTA
- ITEM 03 - LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS DE
AUSÊNCIAS: O Conselheiro Ladilson estava viajando a
serviço do Comité de Investimentos da Amapá Previdência -
CIAP. PAUTA - ITEM 04 - Apreciação e votação da ata da
5" Reunião Ordinária de 2011; O Vice-Presidente falou que
como é de procedimento, a minuta da ata foi enviada para os
devidos endereços eletrónicos dos Conselheiros e, .após
colocou para apreciação. Nada havendo, foi colocada em
votação a minuta da ata. Deliberação: Aprovada, por
unanimidade de votos, a Ata da 5* Reunião Ordinária de
2011. PAUTA - ITEM 05 - Posse dos Conselheiros do
Conselho Estadual de Previdência: 5.1 * Representantes da
Assembleia Legislativa: - Jorge Evaldo Edinho Duarte
Pinheiro - Membro Titular, em substituição a Paulo José da
Silva Ramos; - Elder Pena Pestana - Membro Suplente, em
substituição a Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinheiro. 5.2 -
Representante do Poder Executivo: - Jucinete Carvalho de
Alencar - Membro Titular, em substituição a Cláudio Pinho
Santana. O Vice-Presidente colocou que houve a alteração
dos representantes da Assembleia Legislativa e de up>
representante do Poder Executivo e, obedecendo à ordéilí
solicitou a Secretaria que proferisse a leitura do termo de posse
do Deputado Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinheiro, em
substituição ao Deputado Paulo José da Silva Ramos Após a
leitura e assinatura do termo de posse o Vice-Presidente
declarou o Conselheiro empossado nesse Conselho. Em
seguida foi registrado a ausênda do membro Suplente
representante da Assembleia Legislativa, razão pela qual foi
deixado de fazer a referida posse. A seguir o Vice-Presidente
falou que em razão de constar a mesma estrutura do termo de
posse lido anteriormente. foi dispensado à leitura e convidado á
senhora Jucinete Carvalho de Alencar para proferir com a
assinatura do seu termo de posse. Após a posse o Vice-
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Aos sele dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, ás
dezesseis horas e trinta minutos, no Auditório do Prédio da
Amapá Previdência - AMPREV, situado a Rua Binga Uchòa.
número dez, Centro, nesta Capital, reuniu pela terceira vez
extraordinariamente, o Conselho Estadual de Previdência -
CEP/AMPREV, a reunião foi aberta pelo Senhor Presidente.
ELCIO JOSÉ DE SOUZA FERREIRA, que cumprimentou os
Conselheiros e demais presentes. PAUTA - ITEM 01 -
LEITURA DO EDITAL número, zero, onze, de dois mil e onze,
o qual convoca os Conselheiros para se fazerem presentes na
terceira reunião extraordinária do ano de dois mil e onze
PAUTA - ITEM 02 - VERIFICAÇÃO DO QUORUM, chamando
nominalmente os Conselheiros Titulares e Suplentes na
seguinte ordem: KELSON DE FREITAS VAZ, ausente,
JULIANO DEL CASTILO SILVA, ausente, JUCINETE
CARVALHO DE ALENCAR, ausente, CONSTANTINO
AUGUSTO TORK BRAHUNA, presente. DAMILTON
BARBOSA SALOMÃO, ausente, AFONSO GOMES
GUIMARÃES, ausente, MÁRCIO RONEY NEVES SOUSA,
presente. LYZIANE TAVARES ALVES, presente, LADILSON
COSTA MOITA, presente, LOURIVAL PINHEIRO BORGES,
ausente, representado pelo seu Suplente DELMIR FERREIRA
DA SILVA, presente. XIRLENE DO SOCORRO COSTA,
presente. FERNANDO CEZAR PEREIRA DA SILVA, presente.
PAUTA - ITEM 03 - LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS DE
AUSÊNCIAS: O Conselheiro Afonso Gomes Guimarães
justificou a sua ausência. O Presidente observou que a
matéria constante na pauta ITEM •Apresentação, apreciação
e deliberação da Proposta Orçamentaria da AMPREV para
0 exercício de 2012; requer obrigatoriamente quorum de
votação especial de dois terços de seus membros, conforme
consta no art. 17. § 2o do Regimento Interno deste Conselho
Portanto não havendo quorum suficiente o senhor Presidente
determinou á lavratura deste termo e agradeceu a presença de
todos, encerrou às dezesseis horas e quarenta minutos, da
qual eu. Josiiene de Souza Rodrigues, Secretâria. lavrei o
presente termo, que será
presentes e por mim própria.
2011.

)
Presidente convidou o Conselheiro Constantino Brahuna para
saudar os novos Conselheiros que se encontram empossados
e compondo este plenário do Conselho Estadual de
Previdência O Conselheiro Brahuna saudou em nome deste
Conselho os novos Conselheiros que de braços abertos os
recebem na certeza de que seus ingressos nesse Conselho
irão contribuir sobre maneira para que sejam cumpridos os
objetivos propostos, isto é, ajudar a AMPREV a trilhar um
programa de administração pautada pela lei, e acima de tudo
procurando defender e proteger o património e o fundo
previdenciário e, é exatamente aquele que responde pelas
obrigações assumidas em lei pela AMPREV, e nessa certeza e
esperança renovou a sua alegria e a alegria dos demais
colegas e Conselheiros de té-tos aqui neste Conselho certo de
que será um reforço e uma contribuição valiosa para continuar
levando adiante o trabalho já realizado. Em seguida para falar
em nome dos empossados foi passado à oportunidade ao
Conselheiro Edinho Duarte. O Conselheiro Edinho Duarte
falou que ó uma honra enquanto representante da Assembleia
Legislativa poder substituir o Conselheiro e Deputado Pauto
José que se encontra em missão, inclusive no exterior, fazendo
parte da comissão de direitos e relação exteriores da
Assembleia Legislativa e por esta razão está aqui para dar
continuação ao trabalho e certamente o Deputado Pauto José
ao lado dos demais Conselheiros desenvolveram a tempo
neste Conselho da AMPREV, saudou em nome da Conselheira
e Secretâria de Estado Dra. Jucinete Carvalho os demais
Conselheiros e agradeceu a sua acolhida nesse Conselho, e
que nesse dia assumindo naturalmente o compromisso e dever
de cada Conselheiro de em primeiro lugar zelar pela
seguridade de está presente neste Conselho
incondicionalmente para poder dar continuidade a esse
trabalho já realizado pelos demais, e poder contribuir com o
estado de modo geral para todas as diretrizes do Conselho,
para fortalecer na dinâmica das reuniões que serão realizadas,
aproveitou e agradeceu as sábias palavras do Conselheiro Dr.
Constantino Brahuna. e recorreu ao arquiteto universal que nos
dé sabedoria para continuar esse grandioso trabalho em favor
da sociedade. O Vice Presidente deu boas vindas ao
Conselheiro Edinho Duarte e Conselheira Jucinete Carvalho e
colocou este Conselho, bem como, a AMPREV a disposição
para poder ajudar-los no labor das atividades junto ao
Conselho Estadual de Previdência. PAUTA - ITEM 06 -

.sinada pelos Conselheiros
ap^pá-AP. Qff de oujx^ro de

Elcio José de Souza Ferreira:
Presidente do Conselho.

j.Fernando Cezar Pereira da Silva:
Vice-Presidente do Conselho e
representante dos servidores do Ministério Piiblic

lar,

Constantino Augusto Tork Brahuna:
Membro Titular, representante do TribuniFJÍe Justiça.

tiMareio Roney Neves Sousa: L M r i lO Í/J/Ái 1(2?< (
Membro Titular, representant > aos Servidoreé Civis Atidos.

v;jj t . .
Lyziane Tavares Alves:
Membro Suplente, represyfitantfc doyMilitó^es Ativo^.{/A/falji**. Kl '

Ladilson Costa Moita:
Membro Titula^, representahte dos servicjóres do Poder
Judiciário.
Delmir Ferreira da Silva:
Membro Suplente, representante dos servidores da
Assembleia Legislativa.
Xirlene do Socorro Costa:
Membro Titular, representante dos servidores do Tribunal
de Contas.
Josiiene de Souza Rodrigues:.
Secretâria do Conseiho.
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ASSUNÇÃO, presente. MÁRCIO RONEY NEVES SOUSA,presente. MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE ALMEIDA,
presente. LYZIANE TAVARES ALVES, ausente. LADILSONCOSTA MOITA, ausente, sendo representado por suaSuplente MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO GAMA. presente.LOURIVAL PINHEIRO BORGES,
representado por seu Suplente DELMIR FERREIRA DA
SILVA, presente. XIRLENE DO SOCORRO COSTA, ausente,
representada por sua Suplente MARIA ORLANDINA
FERREIRA TELES, presente. PAUTA - ITEM 03 - LEITURADAS JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS: Os ConselheirosJorge Evaldo Edinho Duarte. Afonso Gomes Guimarães.Lourival Pinheiro Borges, Ladilson Costa Moita e as
Conselheiras Xirlene do Socorro da Costa e Lyziane TavaresAlves , justificaram as suas ausências. PAUTA - ITEM 04 -Apresentação, apreciação e aprovação da Minuta daPolítica de Investimentos da Amapá Previdência
exercício de 2012. O Presidente informou que a AMPREV tem
noticias publicadas no site: www.amDrev.ap.gov br . e que na
revista “Investidor Institucional, edição 231 do mês de outubrode 2011" (foi distribuído cópia para os Conselheiros), foi
publicado que atualmente, apenas cinco estados - Tocantins.Acre, Amapá, Rondônia e Roraima arrecadam em
contribuições dos servidores ativos um valor suficiente para
bancar as aposentadorias e pensões pagas aos servidores
inativos. Informou que até o mès de novembro de 2011 a
AMPREV somou 30,76% de rendimento e ainda estavamfaltando os resultados do mès de dezembro juntamente com os
aportes e arrecadações que serão realizados. Informou que os
resultados das aplicações financeiras se aproximaram a 98%
da meta atuarial que é INPC + 6%, e que, se a renda variável
tivesse dado um bom resultado, a AMPREV teria chegado â
meta atuarial com tranquilidade. Disse que, diante das
dificuldades do mercado financeiro, o Comité de Investimentosfez um bom trabalho. Em seguida, passou ao item de pauta
que conforme ficou decidido na 10* reunião ordinária realizadano dia anterior, 29-12-11, além da falta do quórum especial
para aprovação da proposta da política de investimentos e em
decorrência do prazo estabelecido para postagem no site do
Ministério da Previdência Social, que é até o dia 30 de
dezembro de cada ano. Informou que foi feito uma revisão na
proposta da política de investimentos pelo Conselheiro
Constantino Brahuna e os membros do Comité dg.Investimentos: Carlos Roberto Oliveira, Coordenador/Francideide Lima, Diretora Financeira e Atuarial e1
Conselheiros Ladilson Costa Moita. Fernando Cezar da Silvs^e*
Damilton Salomão. Em seguida foi repassada a oportunidade
para o Coordenador do Comité de Investimentos. O
Conselheiro Damilton pediu um aparte e colocou que com
exceção do Conselheiro Luiz Afonso e Delmir Ferreira e as
Conselheiras Mana de Fátima e Maricélia Campeio, os demais
estavam presentes na sessão anterior, então, sugeriu que os
Conselheiros colocassem suas dúvidas para discussão, assim
adiantaria á votação da matéria. Disse que foram feitas as
revisões de falhas gramaticais, pontuações e concordância. O
Presidente passou a palavra ao Coordenador. Carlos Roberto,
com a observação do Conselheiro Damilton. O Coordenador
colocou que na sessão anterior foi iniciada uma leitura
detalhada da proposta da polí tica de investimentos, e, como
não havia o quórum especial foi procedido a revisão através do
Conselheiro Brahuna e dos membros do Comité, não houve
nenhuma correção técnica, somente gramatical. Em seguida
perguntou se havia alguma dúvida ou se havia a necessidade
da leitura da proposta da política de investimentos na integra.
Não houve manifestação. Após o Presidente solicitou ao
Coordenador ou de um dos demais membros do Comité para
que fosse feito um resumo dos itens constante no índice da
proposta da política de investimentos, para que os
Conselheiros que não estiveram presentes na reunião anterior
pudessem ter uma visão da matéria. O Conselheiro Brahuna
propôs que fosse feito uma analise retrospective e de
perspectivas para 2012, pontuando o cenário internacional e
nacional, para que cada Conselheiro que ainda não tem noção
do que consiste a proposta de politica de investimentos para a
AMPREV exatamente o que vem pontuando como
preocupação. Observou que a proposta est á impecável e.inclusive, denota uma preocupação em que diante do cenário
de incertezas que permeiam o mercado, tanto nacional quanto
internacional, a preocupação maior é realizar investimentos que
não necessariamente acenem com possibilidade de
rentabilidade fantástica, extraordinária , mas sobretudo que
possibilitem preservar contra o risco que é uma preocupação a
ser adotada nesse cenário de incerteza que permeia o mundo.
Falou que tantas são as incertezas que assolam o mundo
inteiro que na hora em que estava com os membros do Comité
fazendo a revisão da proposta lembrou que o governo chinês
para se prevenir contra essa situação do mercado financeiro
fez a aquisição de um trilhão e meio de dólares em ouro,
justamente para guarnecer o seu tesouro capaz de segurar a
brigidez de sua moeda, porque se o país não segura sua
moeda não tem condição de manter equilibrada sua economia.
Se a iniciativa de todos os governos no mundo inteiro é de
prevenir contra o risco, o volume de investimentos da AMPREV
é pequeno diante de tantos outros investimentos que existem
no mercado financeiro, mas precisa haver preocupação em
transformar a política de investimentos da AMPREV em um
seguro ancoradouro contra a tendência de minguarem os
aportes de contribuições previdenciárias, porque essa é uma
preocupação que não pode ser afastada de toda e qualquer
perspediva de condução da AMPREV. de modo que verificou
que a política de investimentos é de preocupação responsável,
que procura ser segura, tanto que a meta primordial é garantir
pelo menos o INPC +6% ao ano, alguém pode até dizer que
essa meta não seja um ganho expressivo, mas com certeza um
rendimento possivel a assegurar contra o risco de
investimentos hoje realizados, sobretudo no mercado de rendavanável. A preocupação é continuar trabalhando no mercado
de renda fixa que pode até aprisionar o investimento por mais
tempo, oferecer menor rentabilidade, mas previne contra o
risco, e por outro lado. apostar no mercado de renda variável
no sentido de buscar auferir rentabilidade episódica para poder
elevar os ganhos dos investimentos. Conduiu dizendo que a
proposta da politica de investimentos da AMPREV é
inteligentíssima e se não houvesse nenhuma restrição dos
demais Conselheiros recomendou a aprovação da proposta .
Pediu a palavra o Conselheiro Fernando e falou que dispõe na

Lei e no Regimento Interno que é de competência deSTTConselho definir as regras e diretrizes para as aplicaçõeídosrecursos financeiros do Regime de Previdência, e o Conséjh *̂em conjunto com a administração da AMPREV como forma de
ter um assessoramento mais balizado através de resolução
criou o Comité de Investimentos da Amapá Previdência que
deve ser composto por 05 (cinco) membros distribuídos em: 03
(três) membros do Conselho Estadual de Previdência, eleito por
este Conselho; 01 (um) membro da Diretória Executiva da
AMPREV e 01 (um) membro do quadro de servidores da
AMPREV, escolhido pelo Diretor-Presidente. Hoje, o Comité é
composto pelo Carlos Roberto, membro do quadro de
servidores da AMPREV e eleito Coordenador; Francideide
Marinho Lima, membro da Diretória Executiva da AMPREV e
membros deste Conselho Ladilson Costa Moita, Damilton
Barbosa Salomão e por ele. Falou que o Comité tem
acompanhado pare passo a questão das aplicações financeiras
sempre contando com a presença do Diretor-Presidente. Disse
que a proposta da politica de investimentos traz algumas
adequações como retrospectos, limitações e informações
seguindo as regras estabelecidas pela Resolução N°3.922/2010-CMN, que dá as diretrizes para direcionar dentro do
cenário financeiro. Afirmou que a proposta não traz mudanças
tão estruturais , mas demonstra a situação de cenário, na
questão da retrospective que está além da perspective,
conforme o colocado pelo Conselheiro Brahuna. sugeriu que,
apesar de que estar destacado na própria política, mas que
este momento de discussão fosse deixado para quando o
Comité for apresentar o relatório do 4* trimestre de
investimentos de 2011, que tratará dos rendimentos
apropriados, provisões e estabelecimento, se atingiu ou não as
metas, fazendo essa retrospectiva e, inclusive, apresentando
uma visão de um cenário das perspectivas para 2012 no qual
foi colocado por vários economistas nas reuniões técnicas que
fizeram com as instituições financeiras. Concluiu solicitando
mais objetividade nas discussões do assunto, para não perder
o foco do trabalho. O Presidente sugeriu iniciar a explanação e
o Coordenador complementaria. O Coordenador concordou. O
Presidente colocou que no início do ano de 2011 a AMPREV
possuia um ativo financeiro no valor de R$ 1.060.000.000,00
(um bilhão sessenta milhões) e durante o ano. diante das
quedas da bolsa de valores o Comité de investimentos da
AMPREV juntamente com a Diretória Executiva resolveu
diminuir o percentual em aplicação de renda variável que
estava aproximadamente em 16%, hoje, está em 12%,
poderiam ter diminuído mais ainda, mas houve o problema da
Europa, e o mercado financeiro caiu de uma única vez. que se
fosse realizado o resgate a AMPREV teria prejuízo. Explicou
que renda variável são aplicações no mercado de ações
administrada por bancos e instituições financeiras. Em seguida
o Coordenador demonstrou e informou que no mês de outubro
de 2011 com uma participação de 12,12% em renda variável
rentabilizou o valor de RS 13.584.707,70 (treze milhões
quinhentos e oitenta e quatro mil setecentos e sete reais e
setenta centavos), acima da rentabilidade da Carteira de
Titulos Públicos Federais que rentabilizou R$ 5.491.845,11
(cinco milhões quatrocentos e noventa e um mil oitocentos e
quarenta e cinco reais e onze centavos) e os demais fundos em
renda fixa que rentabilizaram o valor de RS 8.380.150.78 (oito
milhões trezentos e oitenta mil cento e cinquenta reais e
setenta e oito centavos). O Presidente colocou que diante
desta demonstração pode ser notada a importância de ter
recursos aplicados em renda variável. Em seguida foi
demonstrado que no mês de agosto de 2011 com uma
participação de 12,39% em renda variável deu negativo RS
6.616.741.95 (seis milhões seiscentos e dezesseis mil
setecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos),
mas a Carteira de Titulos Públicos Federais rentabilizou R$
21.912.227.57 (vinte e um milhões novecentos e doze mil
duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) e os
demais fundos em renda fixa rentabilizaram o valor de RS
20.457.455,31 (vinte milhões quatrocentos e cinquenta e sete
mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um
centavos). O Presidente observou que a diversidade è
extremamente importante, porque equilibra a carteira dé
investimentos e faz com que os rendimentos sejam positivos*Informou que existe a possibilidade de aportar até 30% dos
ativos em renda variável, mas a AMPREV tem uma polí tica de
investimentos onde procura precaver-se exatamente contra
essas situações do mercado financeiro. O Conselheiro LuizAfonso solicitou a demonstração do mês de novembro. Em
seguida foi demonstrado que no mês de novembro de 2011
com uma participação de 11,91% em renda variável deu
negativo R$ 3.241.533,22 (trôs milhões duzentos e quarenta e
um mil quinhentos e trinta e trés reais e vinte e dois centavos),na a Carteira de Títulos Públicos Federais rentabilizou RS7.927.565,19 (sete milhões novecentos e vinte e sete mil
quinhentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos) e
nos demais fundos em renda fixa rentabilizou o valor de RS
11.855.758,30 (onze milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil
setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos). O
Presidente informou que a AMPREV recebeu de arrecadação
de dívida previdenciária do Poder executivo, Judiciário e
Legislativo aproximadamente o valor de RJ 80.800.000,00
(oitenta milhões e oitocentos mil reais) , foi arredado cerca de
RS 200 milhões de recolhimentos e obteve o valor de RS 111
milhões de rendimentos nas aplicações, até o més de
novembro o total geral aplicado foi de RJ 1.386.082.022,68 (umbilhão trezentos e oitenta e seis milhões oitenta e dois mil vinte
e dois reais e sessenta e oito centavos). O Conselheiro LuizAfonso colocou que de acordo com o que foi demonstradoobjetivamente à política adotada no ano de 2011 foipermanecer com 12% em renda variável e 85% renda fixa.
Colocou que o seu questionamento ô, quais serão os
percentuais deste ano de 2012. O Presidente informou que de
acordo com a Resolução N° 3.922/2010-CMN permite que os
institutos de previdônda apliquem até 30% dos seus ativosfinanceiros em renda variável. O Conselheiro Luiz Afonsosugeriu que. como o mercado financeiro está muito vulnerável,o ideal é permanecer ccm os mesmos percentuais adotadosem 2011, porque observou na apresentação que as aplicaçõesem renda fixa rentabilizaram muito bem diante da situação do
mercado financeiro. O Conselheiro Brahuna observou que a
politica que está sendo adotada é de precaução, manter a
diversificação com precaução. O Conselheiro Luiz Afonsocolocou que é por esta razão que existe o Comité de

Comunicação da Presidência; 6.1 - Processos remetidos
ao CEP para Conselheiro Relator. O Vice-Presidente
colocou que este item foi devido á solicitação na última
reunião ordinária enfatizada pelo Conselheiro Ladilson e
constante no Regimento Interno deste Conselho na Seção II
“Da Pauta e dos Procedimentos durante as Sessões
Plenárias", do artigo vinte e seis e inciso III "distribuição aos
Conselheiros, dos processos, expedientes, documentos ou
outros assuntos que devam ser relatados, analisados ou
apreciados;", e conforme foi solicitado á secretaria do
Conselho foi feito o levantamento dos processos que estão
distribuídos, e para conhecimento dos membros foi repassado
o relatório que consta a distribuição de seis processos que
estão devidamente distnbuídos aos seus respectivos
Conselheiros relatores, e os que estiverem disponíveis para o
relato, que seja encaminhado a Secretaria para providencias a
inclusão de pauta e discussão nesse plenário. PAUTA - ITEtá
07 - Comunicação dos Conselheiros; Não Houve inscriçã£
PAUTA - ITEM 0 8 - 0 que ocorrer: O Vice-Presidente
informou que 0 senhor Presidente Elcio José Ferreira e, os
membros do Comité de Investimentos da Amapá Previdência.
Ladilson Costa Moita e Aline Trajano se deslocaram a cidade
de São Paulo/SP para participarem de uma Assembleia Geral
Extraordinária junto a um dos fundos ao qual a Instituição
matem recursos patrimoniais, em tomo de três milhões e
seiscentos mil reais, em dois fundos sendo do Plano Financeiro
e do Plano Previdenciário, esses fundos tiveram uma
especulação nesse momento um pouco turbulento que o
mercado financeiro está passando e o Comité recebeu a
informação de que poderia haver alguma intervenção, e devido
à convocação dos cotistas para a realização de uma
Assembleia Geral Extraordinária com a administradora do
fundo, foi solicitado a Presidência, a autorização do
deslocamento dos membros e que também o acompanhassem
na participação na Assembleia, e com certeza na próxima
reunião será feito a informação dos encaminhamentos que
foram tomados e. a nivel de pauta deixou registrado que este
Conselho tem tido uma certa pauta esvaziada, e com tantos
assuntos já discutidos e entende que não estão sendo
submetido a este plenário, mas esta pauta é louvável devido a
posse dos novos Conselheiros que irão somar nos trabalhos
deste plenário e que certamente irão trazer discussões das
matérias previdenciárias. E nào havendo mais nada a tratar, o
Senhor Vice-Presidente agradeceu a presença e a participação
de todos, e encerrou a reunião ás dezoito horas e vinte

Josilene de Souza
Rodrigues, Secretária destê Consemo, lavrei a presente ata.
que será assinada pelos Conselheiros presentes:Macapá-AP.
25 de agosto de 2011.

ausente, sendo

para o

os
minutos, da qual eu.

7Fernando Cezar Pereira da Silva:
Vice-Presidente do Conselho e Membro''representante dos servidores do Ministério Púyfco.

C -
Tjlular,

uLuiz Afonso Mira Picanço:
Membro Suplente, representante do Poder Executivo.

Jucinete Carvalho de Alencar:
Membro Titular, representante do

Benedito Paulo de Souza: f f f
Membro Suplente, representamejiojWerjExecytivo.

Constantino Augusto Tork Brahuna:_
Membro Titular, representante do Tribun^ir
Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinbefro:,
Membro Titular, representante da Assembleia Legislativa.

r Executivo.

Justiça.

Afonso Gomes Guimarães:
Membro Titular, representante do Ministério Público.
Rildo Frederico Ferreira:
Membro Suplente, repi
Ativos.

>rvidQ£BS-£lvlsinto

sJHelton Pontes da
Membro TitulaCn res Ativos.
Lourival Pinheiro Borges: A,
Membro Titular, representante

:.embi8ia Legislativa. V
servidores \ da

Xirlene do Socorro Costa:
Membro Titular, representante dos servitfdres do Tribunal
de Contas.

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - CEP DO ANO
2011.

Aos trinta dias do més de dezembro do ano de dois mil e onze,
às dez horas e trinta minutos, no Auditóno do Prédio da Amapá
Previdência - AMPREV. situado a Rua Binga Uchôa. n°. dez .
Centro, Macapá-AP, teve início a sétima reunião extraordinária
do Conselho Estadual de Previdência. O senhor ELCIO JOSÉ
DE SOUZA FERREIRA. Presidente, deu inicio à reunião
cumprimentando os Conselheiros Titulares e Suplentes e
demais presentes. Em seguida, apresentou o ITEM 01 da
PAUTA •LEITURA DO EDITAL número, zero. dezoito, de dois
mil e onze. o qual convoca os Conselheiros para fazerem-se
presentes nesta sessão. ITEM 02 - VERIFICAÇÃO DO
QUORUM, chamando nominalmente os Conselheiros Titulares
e Suplentes na seguinte ordem: FERNANDO CEZAR
PEREIRA DA SILVA, presente. KELSON DE FREITAS VAZ.
ausente, JULIANO DEL CASTILO SILVA, ausente,
representado por seu Suplente LUIZ AFONSO MIRA
PICANÇO, presente. JUCINETE CARVALHO DE ALENCAR,
ausente, representada por seu Suplente BENEDITO PAULO
DE SOUZA, presente. CONSTANTINO AUGUSTO TORK
BRAHUNA, presente. JORGE EVALDO EDINHO DUARTE
PINHEIRO, ausente. DAMILTON BARBOSA SALOMÃO,
presente. AFONSO GOMES GUIMARÃES, ausente,
representado por sua Suplente MARICÉLIA CAMPELO DE
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Investimentos para fazer a avaliação de mercado, A Diretora
Financeira Atuarial, Francicleide Lima esclareceu que de
acordo com a Resolução N°. 3.922/2010-CMN a Política de
Investimentos da AMPREV do ano de 2011 permitia aplicações
de até 30% em renda variável, mas como foi demonstrado não
foi utilizado todo este limite, todas as vezes que é necessário
aplicar recursos o Comité faz a avaliação dos melhores fundos
em rentabilidade e analisa a situação do mercado financeiro
Observou que
investimentos um percentual de até 15% para aplicações em
renda variável , ocorreu que, houve a necessidade de solicitar
deste Conselho a elevação do percentual para 18%. porque o
mercado financeiro estava favorável para aplicações em renda
variável. Disse que para facilitar o trabalho do Comité, até
mesmo porque requer tempo para convocar e reunir este
Conselho e o mercado financeiro não espera, é de momento,
assim como estava previsto na política de investimentos de
2011, o Comité de Investimentos está propondo manter o
percentual permitido de 30% em aplicações de renda variável
na política de investimentos para 2012, a analise de mercado
fica a cargo do Comité de Investimentos. O Conselheiro
Benedito colocou que não adianta fazer uma grade extensiva e
depois não chegar a uma condusào do que será feito. Indagou
se for feito uma análise, qual será a expectativa. O Presidente
interrompeu e falou que o Conselho não pode decidir
percentuais, em vista da volatilidade do mercado financeiro.
Falou que as conclusões do Conselheiro apontam para valores
fixos e no mercado financeiro não tem como fazer esta

<projeção. O Conselheiro Benedito solicitou que pudesse
terminar as suas colocações. Disse que
tributaria do Estado ou qualquer outro tipaXde arrecáflação ,
depende de uma análise e tem projeção e que também
depende do mercado financeiro, independem^ se ^stivpf bom
ou ruim. não deve ser deixado de fazer uma análise e projeção.
Questionou que a AMPREV chegou a 98% da meta atuarial, se
o indicado é a meta, o valor foi bom. Deu exemplo se tivesse
uma perspective que apontasse que chegaria apenas 70% da
meta, este resultado de 98% foi excelente Colocou que, se
não houver parâmetro, não tem como saber se o resultado foi
bom ou ruim. O Presidente observou que nem os próprios
economistas dominam as perspectivas de resultado do
mercado financeiro, porque dependem de mobilidade, relações
internacionais, de situações presentes na Europa e nos
Estados Unidos. O Conselheiro Benedito disse que ninguém
faz previsão para acertar, apenas para medir resultado. O
Presidente indagou qual seria a sugestão do Conselheiro. O
Conselheiro Benedito colocou que sua sugestão é que após a
análise deve ser feito uma expectativa de resultado. O
Presidente observou que a expectativa já está prevista na
política de investimentos que é o INPC + 6%. a Resolução N°.
3 922/2010-CMN e a Lei N°. 9.717/98 está bem clara. Sugeriu
ao Conselheiro Benedito que fizesse uma proposta de
modificação da polí tica de investimentos baseado no que
estava colocando nesta sessão, para que seja colocado em
votação pelos demais Conselheiros. O Conselheiro Benedito
falou que não estava querendo causar polêmica, apenas
estava colocando a titulo de sugestão, porque para se medir
resultado tem que ter parâmetro, que não é a meta atuarial.
Concluiu deixando a sua sugestão de que, se possível, que
seja feito a projeção para medir o resultado. O Conselheiro
Brahuna observou que existe uma análise e uma proposta de
política de investimentos, e o que o Conselheiro está querendo
é que seja realizada uma projeção de um prognóstico em
função da análise, mas esse prognóstico concilia com fatores
absolutamente imponderáveis, sobretudo quando em relação a
mercado de renda variávèl em que existe volatilidade, lanto
que quem sabe operar no mercado financeiro aproveita os dois
momentos, vende e ganha quando está bom e na hora que
está ruim compra as ações. Disse que a proposta da política de
investimentos está assentada em bases decorrentes de uma
análise conjuntural, que está bem clara, e que a sugestão do
Conselheiro Benedito seria ideal se tivesse como ser feito.
Colocou que a proposta da política de investimentos não é
calcada em fundamentos rígidos, mas. ao contrario, vai oscilar
em função das análises do comportamento da economia e dos
mercados de valores durante o exercício de 2012. Concluiu
dizendo que concorda com o Conselheiro, por exemplo, se no
primeiro trimestre for trabalhar projeções para explorar melhor
os tipos de investimentos a serem realizados, porque primeiro
tem que observar como o mercado financeiro vai comportar-se
em 2012, não tem como fazer projeções. O Presidente sugeriu
fazer a projeção conforme consta na folha dezoito proposta na
política de investimentos. O Conselheiro Brahuna colocou que
é prematuro o Conselheiro tentar fa2er nesse momento
qualquer prognóstico em projeção de impacto da política. O
Conselheiro Benedito indagou quando deve ser feito essa
projeção. O Conselheiro Brahuna colocou que na hora em que
o Conselheiro tiver sensação de quais as reações do mercado
financeiro. O Presidente questionou o Conselheiro Benedito se
a proposta é que a política de investimentos somente seja
submetida à aprovação deste Conselho mediante a projeção
ou que seja apresentada posteriormente como forma de
esclarecer, melhor quais os objetivos da política de
investimentos. O Conselheiro Benedito lembrou que falta
decidir o percentual para alocar os recursos nos segmentos: de
renda fixa e variável, conforme colocado pelo Conselheiro Luiz
Afonso. O Conselheiro Luiz Afonso colocou que precisa montar
cenário, por exemplo, verificar quanto teria de rendimento se
houvesse 30% de aplicações em renda variável, é um estudo
que precisa posteriormente ser trazido a este Conselho para
ser debatido. O Presidente colocou que não ó competência
deste Conselho estabelecer exatamente quais os percentuais,
o Comité de Investimentos monta diariamente a
mercado O Conselheiro Luiz Afonso lembro^ que havia
solicitado, em uma reunião anterior, que. nas sessões geste
Conselho, tivesse a cada mês um relatório demonslr

andamento das aplicações financeiras da AMPREV. O <
Presidente falou que está sendo demons'.'ado mensalmente,
ocorre que a ausência de alguns Conselheiros está
prejudicando os trabalhos deste Conselho este ano de 2011 os
representantes do Poder Executivo nào foram assíduos nas
reuniões, por exemplo, o Conselheiro Kelson de Freitas esteve
ausente a mais de cinco reuniões, enquanto que foram
realizadas somente dez sessões ordinárias, este Conselho é
sabedor dos compromissos dos Conselheiros. Disse que além
de constar no site da AMPREV.o Comité de Investimentos tem

apresentado os resultados das aplicações mensalmenle
concluiu que estava inviável tentar explicar todos os
procedimentos agora no final do ano. Em seguida passou a
palavra para o Coordenador explicar quais serão as
perspeclivas que serão projetadas para o ano de 2012,
conforme contido na folha dezoito da proposta. O Coordenador
explicou que a renda fixa se prende pralicamente a taxa de
juros do Governo Federal que é a Selic, e que para o ano de
2012 a projeção da Selic seria de 9,50%, considerando que a
meta atuarial da AMPREV é INPC + 6%, com a previsão de
IPCA + 5,33%, hoje a previsão da meta atuarial seria de
11,33% para o ano de 2012 em renda variável Explicou que a
expectativa de mercado apresentado na proposta da política de
investimentos, é referente ao relatório de mercados Focus do
dia 23 de dezembro de 2011, que consiste em projeção que o
Banco Central faz semanalmente com as posições das
Instituições financeiras que são ligadas ao sistema financeiro
do Brasil, se for observar a cada projeção existem mudanças E
por esta razão que não tem como definir uma expectativa para
renda variável. O Conselheiro Benedito colocou que de
qualquer forma solicitou que seja mantida a sugestão para que
seja analisado peto Comité de Investimentos se é possível ou
nào projetar qual o impacto do cenário para o ano de 2012 com
relação à meta atuarial. Após, algumas discussões. Em
seguida, ficou registrada a sugestão do Conselheiro Benedito
quanto á projeção dos investimentos baseados no relatório
“FOCUS'' que é expedido semanalmente pelo Banco Central,
conforme consta na proposta da política de investimentos, folha
dezoito. O Conselheiro Fernando fez a proposta de que os
Conselheiros Luiz Afonso e Benedito se reúnam com o Comité
de Investimentos para buscar trazer uma proposta de que
venha a trazer para o Conselho a solicitação do Conselheiro
Benedito. Concluiu dizendo que o Coordenador deixasse
focada a permissão específica do que trata a Resolução N°3 922/2010-CMN. com relação aos percentuais em aplicações
por segmentos, á proposta que está sendo colocado pelo
Comité para que o Conselho fique ciente e aprove ou não O
Coordenador explicou que de acordo com a Resolução N°3 922/2010-CMN, a renda fixa tem os seus limites de acordo
com o tipo de ativo mobiliário que é permissivel, por exemplo,
Titulo Público Federais é permitido aplicação de até 100% do
recurso, porque, hoje, no mercado é um ativo de menor risco,
mas não é maior rentabilidade. Informou que a proposta da
polí tica de investimentos segue os mesmos limites permitidos
pela Resolução, ou seja. tendo 100% de limite para renda fixa
e 30% para renda variável. Explicou que os limites permitidos
não serão exatamente praticados, tanto que no ano de 2011 foi
mantido o percentual de 12% em renda variável, enquanto que
a política de investimentos permitia 30%. O Presidente solicitou
sua ausência para atender a assessoria de Gabinete do
Governador e deixou o Conselheiro Fernando Cezar. Vice-Presidente. na direção da continuidade desta sessão. O
Coordenador fez a leitura seguinte do trecho constante na
proposta da política de investimentos, na página oito: “A
carteira apresentada está enquadrada nos limites da
Resolução 3.922/2010, de 25 de novembro de 2010,
obedecidos os limites pennitidos, propondo-se a adotar o limite
de no mínimo 70% (setenta porcento) e no máximo 100% (cem
por cento) das aplicações no segmento de renda fixa. Em
relação ao segmento de renda variável, cuja limitação legal
estabelece que os recursos alocados nos investêdenfò̂
cumulativamente não poderão exceder a 30% (trinta porcento)
da totalidade dos recursos em moeda corrente do /teg/mq.
Próprio de Previdência Social, limitação que será atendida pela
AMPREV. não elevando investimentos nesse segmento do
mercado financeiro o mais que limitado a 20% de seu
Património Liquido em cotas de um mesmo fundo, sendo
relevante observar que os investimentos poderão ocorrer em
relação a: - Cotas de Fundos de investimento constituídos sob
forma de condomínio aberio e classificados como referenciados
ao IBOVESPA, IBrX ou IBrX-50; - Colas de Fundos de índices
referenciados em ações, negociadas em bolsa de valores; -Cotas de Fundos de investimento em ações, constituídos sob
forma de condomínio aberio; - Cofas de Fundos de
investimento classificados como multimercado, constituídos sob
forma de conóominio aberto, sem alavancagem; - Cotas de
Fundos de investimento om participações, constituídos sob
forma de condomínio fechado;- Cotas de Fundos de
investimento imobiliário, com cotas negociadas na bolsa de
valores.". Colocou que o Comité de Investimentos faz o
acompanhamento do mercado financeiro e analisa o melhor
percentual que deve ser mantido em renda variável para que
não seja realizado o prejuízo nas aplicações da AMPREV.
Informou que o Comité de Investimentos realiza pelo menos
duas reuniões ordinárias a cada més, e em uma delas é feito o
acompanhamento com os cenários que as instituições dos
bancos encaminham, até porque quem tem a capacidade de
elaborar os cenários são os economistas dos bancos e
gestores dos fundos de investimento, e através dessa análise é
que o Comité faz as suas deliberações. Disse que a
expectativa das aplicações do Regime de Próprio de
Previdência Social é de longo prazo, sempre é feito a avaliação Maria Orlandina Ferreira Teles:
e se busca a meta atuarial. O Vice-Presidente falou que hoje a Membro Suplente, representante dos^ervldores doAMPREV com os seus ativos financeiros a perspectiva, Tribunal de Contas,
segundo os cálculos dos atuariais, a necessidade de utilizar
eventuais reservas extras passam o ano de 2042 e também as Josilene de Souza Rodrigues:
atuais arrecadações mensais são superiores a necessidade de Secretária do Conselho
desembolso para pagamento de pensões e aposentadorias,
conforme a noticia na revista ‘Investidor Institucional" que
demonstra que a AMPREV nào tem déficit de receita para
manter as obrigações. Falou que a proposta da política de
investimento equivale às mesmas orientações da Resolução
N°, 3.922/2010, quanto â dedução de aplicação de 100% em
titulos de rendq fixa, como também de 30% em renda variável.
Observou que na proposta de investimentos consta a estrutura
atual das aplicações tomando por referencia o mapa fechado
em 30 de novembro de 2011, mostrando o percentual e o
enquadramento de acordo com a resolução do Conselho
Monetário Nacional. Em seguida perguntou se havia algum
posicionamento diferenciado do limite estabelecido para
aplicação em renda fixa e variável. Todos Concordaram em
manter os percentuais de acordo com a resolução e proposta
na política de investimentos. O Vice-Presidente chamou a
atenção para o seguinte ponto estabelecido na proposta da
política de investimentos, onde consta o item "4.2. Definição da
Aplicação de Recursos Entretanto, fica autorizada, ao Diretor-

Presidente em conjunto com o Diretor Financeiro e Atuarial, a
operaciona/ização do aphcaçêo e de resgate a serem
efetuados diretamente na carteira de investimentos, atã o
montante de 0,3% (zero virgula três por cento) ao mês, do
saído das aplicações da AMPREV acrescido do saldo cm
contas-correntes em 31 de dezembro de 2011, sendo que,
excedido este percentual no mês, o Diretor-Presidente em
conjunto com o Diretor Financeiro e Atuarial lerá a faculdade de
aplicar valores até RS 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo
que, acima deste valor, deverá ser convocado o CIAP para
deliberar sobre as aplicações e resgates.". Em seguida
perguntou se os Conselheiros estavam de pleno acordo com a
definição deste item. Todos concordaram com a definição do
item 4.2 da proposta da política de investimentos. Em seguida
o Vice-Presidente perguntou aos demais Conselheiros se havia
mais algum ponto que pudesse ser colocado em observação.
Não havendo manifestação, a maténa foi colocada em votação.
Deliberação: Aprovado por unanimidade de votos ékPõTíttea
de Investimentos para o exercício de 2012 d6 Amapa
Previdência da forma da minuta apresentada, dè^enjjlo^j£Diretória Executiva tomar as providências iniciais exigidas
pela Portaria MPS N°. 519, de 24 de agosto de 2011, para
que seja feito a postagom no site do Ministério da
Previdência Social e que seja disponibilizado para
publicação no site da AMPREV, deve ainda, ser feito a
publicação no Diário Oficial do Estado juntamente com a
Resolução, conforme o regimento deste Conselho e
demais providências administrativa para a plena eficácia.
Após o Vice-Presidente informou que não havia mais nenhum
item de pauta e respeitando a ausência do Presidente que teve
uma demanda de agenda, antes de encerrar deixou a palavra
aberta para qualquer Conselheiro que gostaria de se
manifestar, já que estávamos na última sessão do ano de
2012 O Conselheiro Damilton desejou a todos os Conselheiros
um feliz ano novo com muita saúde. A Conselheira Maria
Orlandina agradeceu a Deus por ter conduzido os trabalhos
deste Conselho e fez a leitura de uma poesia desejando a
todos um feliz ano novo. Ao decorrer da leitura da poesia o
Presidente retornou a sessão. Não havendo mais nenhuma
manifestação o Presidente agradeceu a colaboração de cada
Conselheiro e afirmou que será feito o encaminhamento da
proposta colocada pelo Conselheiro Benedito no qual será
convidado juntamente com o Conselheiro Luiz Afonso para
participarem de uma reunião com o Comité de Investimentos
para estabelecer os parâmetros conforme o sugerido pelo
Conselheiro. Em seguida agradeceu a mensagem da
Conselheira Maria Orlandina e desejou um feliz ano novo a
todos os Conselheiros. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos, e encerrou a
reunião às doze horas e dez minutos, da qual eu, Josilene de
Souza Rodrigues. Secretária. lavrei a presente ata, que ^a^ós
lida será assinada pelos Consq|heiros pr^ntes e
própria. Macapá-AP. 30 de de
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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA -CEP DO ANO 2011.

de Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e onze. às
dezesseis horas, no Auditório do Prédio da Amapá Previdência-AMPREV, situado a Rua Binga Uchôa. n°. dez.Centro, nesta
Capital, reuniram-se pela terceira vez ordinariamente. 0
Conselho Estadual de Previdência - CEP/AMPREV. a reunião
foi aberta pelo Senhor Presidente ELCIO JOSÉ DE SOUZA
FERREIRA, que cumprimentou os Conselheiros e demais
presentes. PAUTA - ITEM 0 1 - 0 Senhor Presidente proferiu
com a LEITURA DO EDITAL número, zero, zero, seis, de dois
mil e onze. 0 qual convoca os Conselheiros para se fazerem
presentes na terceira reunião ordinária do ano de dois mil e
onze. PAUTA - ITEM 02 - A Secretária fez a VERIFICAÇÃO
DO QUORUM, chamando nominalmente os Conselheiros na
seguinte ordem: KELSON DE FREITAS VAZ. (cheoou às
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sufragada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE,até porque é por onde sempre passam as aposentadorias epensões, como todos os atos da Previdência Estadual e detodos os Poderes, o ICE cumpre essa funçáo Constitucionalde examinar as contas e de atuar como órgão colaborador doPoder Legislativo em todo esse processo de verificação decontas, essa é a grande realidade, então este Conselho vaificar aguardando a apresentação de um resultado final, nâo vécomo preocupação o que pode vim no futuro, no momento apreocupação que vô é exatamente o Tnbunal de Justiça dispordos recursos orçamentários necessários para que possa
cumprir com suas obrigações, porque o Executivo não ignoraisso, deveria está fazendo o repasse do superavit fiscal dearrecadação, e não vem fazendo, essa é a grande realidade, alei orçamentãria Estadual prevê que isso deve ser feito a cadaseis meses, lembrou aqueles que representam o PoderExecutivo que existe uma lei complementar que diz que asverificações terão que ser feitas periodicamente, em periodonão superior a três meses , e a lei complementar cujo o projetode lei foi retido por ele, prevendo que o Executivo apresente oquadro de detalhamento da receita ocorrida num periodo paraque se possa aferir exatamente o superávit de arrecadaçãofiscal e pudesse fazer o compartilhamento dessa receitainclusive conversou com o Procurador Geral do Estado, e achaque está havendo de parte do Presidente do Tribunal deJustiça uma tentativa de superação do problema a nivefamistoso que não significa dizer que a posição do Executivoesteja correta, inclusive falou que se o Tribunal de Justiça

resolver ingressar em juízo com uma ação de principiycombinatório vai obrigar fazer o repasse mensal como está nalei complementar, agora não vem fazendo o repasse e com,
isso o Judiciário se vê desprovido de condições de atender assuas obrigações, inclusive o Presidente do tribunal de Justiçagostaria de garantir aos servidores o reajuste a que tem direitoanual, e que não está podendo fazer porque nào tem recursosem suficiência para atender essas obrigações, isso quer dizervários problemas vem se encarnlhando e lhe parece que estãoquerendo emparedar o Tribunal de Justiça esquecendo que oprincipal vilão da historia é o Executivo que não vem cumprindocom as suas obrigações orçamentárias forçando o PoderJudiciário a se tornar inadimplente com as obrigações tão vitaisquanto aquelas que são inerentes a administração do^
interesses do Estado e âmbito do Executivo Em seguida,
conforme a solicitação dos Conselheiros Damilton e Ladilson
o Presidente repassou as planilhas contendo a arrecadação do
Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa, e conforme
consta desde janeiro de dois mil e onze o Tribunal de Justiça
alem do passivo já existente, tem deixado de repassar tanto do
segurado quanto do patronal, a Assembleia Legislativa no
Plano Financeiro está inadimplente com o pagamento dos
mesos de março e abril, mas geralmente como já ocorreu
outras vezes tem um atraso e provavelmente este repasse será
feito até o dia dez a quinze de junho, e com relação ao repasse
das dividas com a AMPREV. inclusive a do Poder Executivo
mesmo com a ação de reconhecimento de divida estão sendo
aportadas regularmente O Conselheiro Juliano falou com
relação ao questionamento do Conselheiro Brahuna. deixou
registrado que o Poder Executivo tem mostrado a posição de
dialogo em relação á questão orçamentãria do Estado,
respeitando a Lei orçamentãria e que a questão de excesso de
arrecadação trará a partir do mês de outubro discussão, assim
como o Judiciário tem as suas dificuldades orçamentãria o
Executivo tem imensas dificuldades por conta de um
desequilíbrio criado pela gestão passada, deixou consignado
para que não haja dúvida que a disposição do Governo em
está fazendo um aperto financeiro dos cofres que é público e
notório que tem restos a pagar de trezentos e cinquenta e
quatro milhões, e que todo e qualquer excesso que possa
entrar em relação ao ano de dois mil e dez vem para sanar
esse defiat , então o Executivo tem o dever de tentar com o
orçamento público fazer o equilíbrio das contas e estâ disposto
a dialogar dentro desses limites tentando equilibrar a
necessidade de todos os entes do Estado do Amapá. O
Conselheiro Brahuna falou que pode ser dado um ponto final
nessa questão, em primeiro lugar que a lei orçamentãria anual
não sobrepuja a lei complementar que prevê que o repasse do
superávit da receita seja feito mensalmente, tem colocado essa
questão em conversa com o Procurador Geral do Estado que

maternidade, sendo que os dois meses complementares serãu
arcados pelo ente. porque de acordo com a legislaç#previdência social é permitido quatro meses, essas são as
avaliações que serão feitas com as devidas comprovações, as
limitações que tenham porventura em nome da previdencrána
social terão que ser auditadas e comprovadas tendo que
passar pela Diretória de benefício da AMPREV. esses valores
serão compilados e será devidamente referendado por este
Conselho para que se possa proceder com as compensações
dos valores O Conselheiro Juliano perguntou se essa
auditoria vai ser feito com a Auditoria da Previdência ou
conjunta com o Poder Judiciário O Presidente respondeu qye
está sendo autuado um processo com todos os procedimentos
e serâ encaminhado para este Conselho tomar o
conhecimento, em primeiro momento estão trabalho em
conjunto duas equipes, uma no Tribunal de Justiça e outra
formada pelas Diretoras: Financeira e de Beneficio. Auditora.
Procuradora e chefes da Informática e Arrecadação da
AMPREV com o prazo de sessenta dias para conclusão dos
trabalhos, a equipe do tribunal tem que repassar devidamente
comprovado com documentações os benefiaos previdenciânos
que foram pagos do ano de 1991 até a presente data. estando
devidamente comprovado serâ feito um relatório de Auditoria e
após será submetido a este Conselho. O Conselheiro
Damilton perguntou se o Tribunal de Justiça está repassando
o valor da contribuição referente aos meses do ano em
exercido. O Presidente solicitou a secretána para
providenciar junto a Diretória Financeira e Atuarial a informação
solicitada pelo Conselheiro O Conselheiro Ladilson
acrescenlou que fosse providenciado de todos os Poderes. O
Presidente informou que no site da AMPRFV estão todas as
informações atualizadas. O Conselheiro Benedito colocou
que quem pode fazer auditoria é Auditor Atuarial ou contábil O
Presidente respondeu que temos na AMPREV uma Auditora
formada em contabilidade que pode internamente auditar as
contas, e se este Conselho decidir será feito a contratação de
uma auditoria externa para auditar o trabalho feito pelo Tribunal
de Justiça e Auditoria interna O Conselheiro Ladilson
colocou que pode ser sugerido antes de fechar esse acordo
com o Tribunal de Justiça c após o levantamento auditado
intemamente que possa ser feito uma consulta ao Tribunal de
Contas que é um órgão externo de controlo, para verificar se o
levantamento que foi feito está de acordo, e após este
Conselho apreciaria e aprovaria O Presidente falou que sera
possível encaminhar o processo após a avaliação das áreas de
arrecadação, benefícios e devida comprovação e auditagem
interna, não haverá nenhum problema submeter a aprovação
do Tribunal de Contas do Estado, inclusive com essa
aprovação passaria apenas para o conhecimento deste
Conselho. O Conselheiro Juliano falou que inclusive
extinguia qualquer divergência que houver entre o Tribunal de
Justiça e AMPREV O Presidente colocou que sera
necessário que o processo seja submetido ao Tnbunal de
Contas para fundamentar a auditoria que será feita O
Conselheiro Ladilson falou que o problema é em relação á
questão da prescrição. O Presidente falou que essa questão
está sendo analisada pela Procuradoria Juridica da AMPREV.
O Conselheiro Ladilson falou que foi colocado anteriormenté
que está sendo feito o levantamento desde o ano de 1991,
ficou preocupado O Presidente colocou que foi colocado para
o Tribunal de Justiça que se for o caso a prescrição será de
ambos os lados, e será levado em conta apenas cinco anos até
a presente data O Conselheiro Ladilson falou que é servidor
do Judiciário desde mil novecentos e noventa e nove. e o
sindicato tomou o conhecimento que com a criação do Estado
em mil novecentos e noventa e três. a Lei sessenta e seis
possibilitou que o servidor federal e de outros órgãos muito,
tempo depois tinham a opção de ingressar na folha dej
pagamento do Estado, acha que em sessenta dias essa
questão não vai ser resolvida, leis posteriores a sessenta &
seis, inclusive algum tempo atrás foi nomeado na imprense
local de "trem da alegria do tribunal’, outra questão e o
pagamento diretamente na folha do Tribunal de Justiça das
aposentadorias dos Magistrados, inclusive Desembargador, o
impacto anual é em tomo de quatro milhões dificultando agora
inclusive que sua categoria está reivindicando o cumprimento
da reposição de 6.31%, acha que a partir do momento que se
criou e regularizou o órgão de Previdência do Estado, entendei
e a Auditora interna vai fazer a análise de que a AMPREV/
deveria pagar as aposentadorias dos Desembargadores/
Juizes e servidores que entraram antes da criação do Instituto
de Previdência e de conta partida o Tribunal deve fazer a
devida compensação, falta enfatizar que não compete ao
Tribunal pagar aposentadoria, porque não é órgão de 1previdenciário, independente das Leis Estaduais que foram

dezesseis horas e trinta minutos), presente. JULIANO DEL
CASTILO SILVA, (chegou ãs dezesseis horas e vinte e nove
minutos), presente, CLAUDIO PINHO SANTANA, ausente, foi
representado pelo seu Suplente BENEDITO PAULO DE
SOUZA, presente. CONSTANTINO AUGUSTO TORK
BRAHUNA, presente, PAULO JOSÉ DA SILVA RAMOS,
ausente, DAMILTON BARBOSA SALOMÃO, presente.
MARICÉLIA CAMPELO DE ASSUNÇÃO, ausente. MÁRCIO
RONEY NEVES SOUSA, ausente, representado pelo seu
Suplente RILDO FREDERICO FERREIRA, presente, MARIA
IOLETE DA SILVA NUNES, ausente. HELTON PONTES DA
COSTA, presente, LADILSON COSTA MOITA, presente,
LOURIVAL PINHEIRO BORGES, ausente, XIRLENE DO
SOCORRO COSTA, ausente, representada pela sua Suplente
MARIA ORLANDINA FERREIRA TELES, presente,
FERNANDO CEZAR PEREIRA DA SILVA, presente. PAUTA -
ITEM 03 - LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS:
Os Conselheiros: Lourival Pinheiro Borges, Maria lolete da
Silva Nunes e Xirlene do Socorro Costa encaminharam suas
justificativas PAUTA - ITEM 04 - Apreciação e votação das
atas referente à Sessão Solene de Posse, 1* e 2a Reunião
Ordinária, 1a e 2a Reunião Extraordinária de 2011; O
Presidente colocou para apreciação do plenário. O
Conselheiro Ladilson colocou que estas atas devenam está
no formato oficial, de modo corrida, e no que tange alguns
pontos que poderia ser tratado depois como a correção na ata
solene de posse quando falou que "... a AMPREV tem sido alvo
de sistema de campanha..." lê-se que "... a AMPREV tem sido
alvo de sistemática campanha...', são pontos que não mexem
no mérito da ata que podem ser aprovadas nesta sessão e
após cada Conselheiro repassaria para o e mail da secretário
as devidas revisões, porque se for fazer à leitura de todas as
atas a sessão ficaria extensa e cansativa. O Presidente
pontuou que estão voltaria à ordem formal de ata e faria
algumas correções de ordem gramatical e palavras que estão
fora do contexto. O Conselheiro Helton completou as falas
do Conselheiro Ladilson, colocou que tem algumas palavras
que precisa ser corrigida como “aposte" lê-se “aporte". O
Presidente colocou que anteriormente as atas eram feitas
pela norma constituída, de forma corrida, posteriormente o
Conselho decidiu pela forma de separar as passagens, mas se
for necessário voltará para a forma normalizada. O
Conselheiro Brahuna falou que a colocação que foi feita pelo
Conselheiro que abriu a sessão fazendo a abordagem, está
correta, na realidade se houve alguma deliberação interna nd
sentido de dar uma nova feição a apresentação da ata,
inclusive contraria a norma que regula a apresentação dos atot
oficiais de um modo geral, toda a ata deve ser corrida, entã/
nâo poderia este Conselho mudar o que faz parte de unja'
convenção e acima de tudo que está consagrada e assentada
em disposições legal que ê exatamente a ratificação do
Congresso Nacional e decreto do Presidente da República
fazendo valer normas que regulam a aplicação do idioma do
Brasil e Portugal, então o Conselheiro tem toda a razão que a
ata tem que ser de forma corrida,existe algumas imperfeições
de ordem ortográfica que configuram erro material e que não
impedem de fonna alguma a aprovação da ata mesmo que
disposta sobre forma indexada e não sobre forma continua com
deveria ser. mesmo que contenha imperfeições gráficas
decorrentes de digitação, isso não impede de forma alguma a
aprovação da ata. porque cré que aqui não haja ninguém que
esteja a divergir do seu conteúdo na essência, votou pela
aprovação E não havendo mais nenhuma colocação o
Presidente colocou para votação Deliberação: O Conselho
aprovou por unanimidade de votos as atas referentes à
Sessão Solene de Posse,1a e 2a Reunião Ordinária, 1a e 2a

Reunião Extraordinária de 2011, com as ressalvas dos
Conselheiros Ladilson e Brahuna. PAUTA - ITEM 05 -
Posse do Conselheiro Fernando Cezar eleito na 1°Reunião
Ordinária do CEP, na qualidade do Vice Presidente para o
biénio 2011-2012; O Presidente proferiu com a leitura do
termo de posse e após a assinatura em seguida parabenizou o
Conselheiro Fernando Cezar que pela segunda vez foi eleito
como Vice Presidente deste Conselho PAUTA - ITEM 06 -
Comunicação da Presidência; O Presidente comunicou que
foi feito uma busca de todos os processos administrativos
referente a pedindo de devolução de diferença de aliquota de
contribuição previdenciária feita em cima da gratificação de
ensino modular, será feito o confronto com os processos que
estão tramitando na Justiça, e de acordo corn a deliberação do
Conselho será providenciado à revisão dos processos e
cnr -dar o servidor para fazer um acordo e arquivar os
piucessos que estão tramitando na esfera Judicial, após serão
tratados os que nào entraram via Judicial, o primeiro a ser feito
o acordo sera o processo do servidor JacKsirley Brito de
Sousa, ao qual o Conselheiro Constantino Brahuna foi relator,
a previsão de inicio desse procedimento é na segunda
quinzena de junho. Segunda comunicação: informou sobre o
portal da Transparéncia/AMPREV que está no ar em caráter
experimental, contendo informações atualizadas no formato em
PDF como pagamentos, receitas, despesas, arrecadação dos
Poderes, folha de pagamento, ativos financeiro, aplicações no
mercado firtánceiro e etc., a inauguração oficial está previsto na
segunda quinzena de julho, será agregado mais informações e
aperfeiçoado até o dia que será oficialmente colocado no ar.
está sendo feito links com noticias de previdência social,
legislação oficial e etc. O Conselheiro Juliano falou que para
dar mais visibilidade e prática de acesso sugeriu que sejam
colocados links da AMPREV nos sites do Executivo, Judiciário
e Legislativo. O Presidente falou que antes da inauguração
ofiaal do portal será encaminhado antecipadamente a todos os
Poderes e Sindicados o link do Portal Transparéncia/AMPREV
que também terá os links dos Poderes Terceira
Comunicação: mfoimou que foi feito um termo de acordo
referente a um encontro de contas com o Tribunal de Judiciário
do Estado do Amapa -TJAP para que seiam apurados os vinte
e três milhões e oitocentos mil que foi deixado de ser
repassado para Amapá Previdência - AMPREV, será feito o
levantamento dos benefidos previdenciários que porventura
tenham sido pagos pelo TJAP, desde que sejam devidamente
comprovado e passado pela perícia médica do Estado, se
houver apenas documentações de comprovação a perícia
médica da AMPREV fará a avaliação, para que se possa
chegar ao valor a ser compensado, será feito de fornia
auditada. as informações serão apuradas, outra situação é a
questão qa LeiEstadual que dar direito a seis meses de licença

acabou admitindo, agora o Tribunal de Justiça tem dado
demonstração de interesse que a situação seja composta sem
prejuízo para nenhum dos lados, e isso já foi conversado no
Palácio do Governo e o Presidente do Tribunal de Justiça
manifestou em todo o tempo a disposição de entendimento, e
acontece que estão aguardando a conclusão desse
entendimento. Retornando a palavra para o Presidente
informou que esleve na semana passada juntamente com os
Conselheiros Ladilson e Fernando, que fazem parte deste
Conselho e Comité de Investimentos, e Conselheiro Benedito
Balieiro e José Adilson, do Conselho Fiscal, em Belém do Pará,
fazendo um treinamento para a Certificação de Gestores de
Regime Próprio de Previdência Sodal - CGRPPS exigida pelo
Ministério da Previdência Social. Em seguida comunicou que
foi feito o levantamento dos imóveis com os devidos valores
atualizados no mercado imobiliário, foi feito também o
levantamento da divida proveniente dos aluguéis destes
imóveis, foram notificados os entes que estão utilizando os
imóveis pertencentes à AMPREV e o senhor Governador
também foi informado dessa situação, o próximo passo é a fase
de negociação e demais providencias, e em breve todas as
informações serão repassadas, tanto da avaliação quanto dos/
valores que est ão sendo cobrados pelo alraso dos aluguéisA
Em seguida foram repassadas as planilhas de arrecadação
dos Poderes que estão com seus repasses regularmente como
o Executivo. Tribunal de Contas e Ministério Público, e espera
que em breve se possa fazer uma boa negociação com o
Tribunal de Justiça, e o que lhe dar a certeza é que estái
caminhando na AMPREV com determinação, administração
que deve a um conjunto intemamente de profissionais
altamente capacitados que tem o auxiliado nesse sentido, alem
de sua vontade de empreender um sistema diferente na
AMPREV de divulgar para a sociedade e os servidores públicos
do Estado todas as atividades que estão sendo executadas na
Instituição e negociar com os Poderes de forma dara e concisa,
no que tange as pendências que recebeu e fazer
planejamento para que se possam atingir outras metas/le

criadas, o principio que deve ser obedecido é a Constituição
Federal, isso deve ser levado em conta na avaliação que será
feita, porque seria interessante desonerar a folha de
pagamento do Tribunal em quatro milhões por ano O
Presidente falou que contanto que haja o repasse para a
Previdência social para poder cobrir os valores da
aposentadoria dos Magistrados que porventura estejam
aposentados pelo Tribunal de Justiça, a Previdência tem
interesse, agora somente arcar com o ônus sem ter as devidas
contribuições integralizadas, fica difícil realizar desta forma, a
equipe que está fazendo os levantamentos é muito competente
e terá todo o cuidado nesse sentido. O Conselheiro Brahuna
falou que nota que há uma preocupação muito grande, o
problema de está sendo pago a servidor egresso do quadro de
servidores do Distrito Federal que entraram em folha de
pagamento, aposentadoria pagas a Desembargadores pela
folha de pagamento dos servidores em atividade, é preciso
lembrar que se for pago pelo Tribunal de Justiça ou AMPREV o
essencial é que seja guardada a correspondência entre
contribuição e retribuição, se existem um entendimento e
disponibilidade entre o Tribunal e a atual direção da AMPREV,
aliás, teve a percepçâo através de conversa direta com o
Presidente do Tribunal que está se dispondo espontaneamente
a cumprir com suas obrigações recolhendo tudo que deve para
a AMPREV fazendo criteriosamente, afirma aos Conselheiros a
disposição é essa e que está ciente de que nâo será aquilo que
os técnicos do Tribunal de Justiça vão indicar como valor a ser
compensado acusando um suposto crédito em favor do
Tribunal que vai prevalecer, o que vai prevalecer efetivamente
é aquilo que for resultado da apuração de trabalho contábil
realizado pela equipe de auditagem interna da AMPREV e
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dos Anjos Oliveira que está de licença paternidade no
período de 27/07 a 10/08/11 e entrará em gozo de férias no
período de 11/08 a 08/09/11;O Vfce-Presídente faiou que pela
política de investimentos aprovada por este Conselho, rege que
na composição do Comité existe a indicação de um servidor do
Regime Próprio, e o servidor Carlos Roberto e representante

^

nesta condição, então pela disposição do regulamento esta
indicação é feita pelo senhor Presidente da AMPREV e, pelo que
lhe foi informado, esta substituição ja foi acolhida peio
Presidente, portanto não vê a necessidade de homologação, uma
vez que a pessoa competente para fazer é o Presidente da
Instituição. PAUTA - ITEM 06 - Homologação da indicação,
conforme Memo. 07/2011-CIAP, do Conselheiro Damilton
Barbosa Salomão, na qualidade de Coordenador do Comité
de investimentos da Amapá Previdência - CfAP, em
substituição ao Carlos Roberto dos Anjos Oliveira que está
de licença paternidade no período de 27/07 a 10/08/11 e
entrará em gozo de férias no periodo de 11/08 a 08/09/11; O
Vice-Presidente falou que também consultou a política de
investimentos e no item quatro observou que a escolha do
coordenador do Comité é de competência dos seus pares,
portanto pelas Informações colhidas no memorando
encaminhado pelo Coordenador, senhor Carlos Roberto, que o
Comité em sua reunião ordinária decidiu pela escolha do
Conselheiro e membro, senhor Damilton Barbosa, para fazer a
substituição no período de impedimento do atual Coordenador,
está perfeitamente conforme as disposições regimentais PAUTA
- ITEM 07 - Apresentação, apreciação e aprovação do
relatório do Conselheiro Relator Constantino Brahuna,
objeto do Processo n\ 2010.114.80001-PA, apensados os
Processos de n#. 677/2005-AMPREV e 093/04-AL, que trata de
ressarcimento dos valores referente às contribuições
previdenciárias que iniciaram de forma indevida, em favor de
Jorge Fonseca Guimarães; O Vice-Presidente falou que antes
de passar a palavra ao Conselheiro Relator, fez a observação do
artigo vinte e seis do Regimento Interno, "Verificada a
existência de número regimental para reunião do Plenário, e
consequente instalação dos trabalhos da sessão plenária, o
Presidente do Conselho deve obedecer à pauta" , e de igual
sorte na discussão do procedimento o artigo vinte e oito estipula
um regramento a ser estabelecido para apreciação do voto do
processo incluído na ordem do dia, após a designação do
respectivo Relator que segundo a pauta estabelece o
Conselheiro Constantino Brahuna, deve ser apreciado segundo
a& disposições, "I
Conselheiro Relator, no qual devem ser evidenciados
elementos como parte Interessada, o objeto do processo e
as condições de sua Instrução; t! - discussão da matéria; III
- leitura do voto do Conselheiro-Relator; IV - votação; V -
proclamação da decisão do Conselho.", e antes, em respeito a
disposições iniciais do artigo vinte e seis, fez a observação do
artigo dezessete, parágrafo segundo, do Regimento Interno,
dispõe que "As matérias constantes nos Incisos II, IIIVII, VIII,
X, XI, XII e XIII, do art. S° deste regimento, obrigatoriamente o
quorum de votação é o especial.", e no inciso XII dispõe que
" julgar, em última instância administrativa, recursos de
decisões do Diretor Presidente da AMPREV, excluslvamente
em matéria providenciariaentão esta matéria necessita dfe
quorum especial, estabelecido de dois terços dos Conselheiros
O Conselheiro Brahuna divergiu com as colocações d<v
Presidente, falou que a disposição regimental é no sentido de se
observado o quorum especial para apreciação de recurso das
decisões do Presidente da Instituição, o processo não envolve
recurso, mas simplesmente sujeição a homologação peld
plenário deste Conselho da homologação do parecer da
procuradoria jurídica da Instituição, a matéria náo envolve
recurso, nada mais é do que um instrumento de sujeição a duplo
grau de jurisdição de determinada decisão, não houve no
processo insurreição recursal do requerente. O Vice-Presidente
colocou que em anos anteriores os processos eram
encaminhados a este Conselho para dar o conhecimento
exatamente da matéria, e até em respeito ao regimento o
Presidente distribuía o processo, esta matéria é totalmente nova
para este plenário, e a única informação que tem é que esjé
Conselho tem um processo para ser julgado sobre um r
impetrado, e pelas disposições do Regimento falando em recurso
associou ao inciso doze do artigo terceiro do Regimento Interno.
O Conselheiro Brahuna observou que a informação que foi
repassada é equivocada. O Vice-Presidente falou que de

excelência em gestão pública dentro da AMPREV , esse e o seu
objetivo O Conselheiro Benedito pediu desculpa, mas estava
havendo uma confusão com relação a questão de orçamento
dos Poderes e repasses para a Previdência, o que tem que
está previsto no orçamento dos Poderes é o repasse do
recolhimento patronal, o recolhimento do segurado não tem
nada haver com o orçamento, o ente pega o bruto do salário do
servidor e recolhe o imposto de renda e a previdência e paga
somente o liquido O Presidente Informou que serâ feito pelo
Ministério da Previdência Social um senso Previdenciário
Nacional e imcialmente será feito no Ministério Público
Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça, e com base nesse
senso e com a aprovação da nova Lei Federal que reterá no
momento do repasse do duodécimo do FPF os valores para
pagamento da previdência social. O Conselheiro Brahuna fez
uma intervenção e falou que o problema é que esse desconto
é feito na fonte, é melhor ainda no repasse do FPE ao Estado,

porque evita desmandos internos relacionados ã questão
orçamento. O Conselheiro Benedito falou que isso não traz
nenhum problema, porque hoje já existem retenções sobre o
FPE O Presidente falou que serâ mais uma retenção essa
questão foi reivindicada no CONAPREV - Conselho Nadonal
de Previdência que agora ganhou mais força e consta no novo
projeto de Lei. O Consolheiro Juliano falou que tem uma
decisão do Supremo Tribunal Federal - STF que obriga o
Congresso Nacional a fazer uma reavaliação até o final do ano
de dois e doze na distribuição do FPE para os Estados, e está
sendo montado um grupo do Estado do Amapá para participar
dessa discussão, e com certeza deve entrar nessa discussão
essa vinculação da questão assistencial que é necessário e
importante para ter a garantia da aposentadoria dos servidores
públicos. PAUTA
Conselheiros; Houve a inscrição dos Conselheiros Ladilson e
Helton. O Conselheiro Ladilson informou que a partir do dia
vinte e sete de junho até vinte e seis de julho estará de ferias, e
gostaria que houvesse a convocação da sua Suplente na
próxima reunião deste Conselho. O Presidente solicitou a
oficialização à Presidência deste Conselho. O Conselheiro
Ladilson informou que enviará a documentação necessária,

mas se colocou a disposição para fa2er as visitas nas
Instituições Bancarias conforme foi deliberado na reunião do
Comité de Investimentos ao qual faz parte como Membro, em
segundo informou que esteve no dia trinta e um de maio e
justificou aos Membros do Comité de Investimentos, que são
três Conselheiros deste Conselho que fazem parte, que esteve
com o Presidente da Câmara dos Deputados Marcos Maia, em
que os servidores do Judiciário Estadual estão preiteando a
enaçáo do estatuto dos servidores do Judiciário, e o Deputado
Marcos Maia informou da situação na câmara dos Deputados
principalmente ao código florestal que está tendo dificuldade
mas que a partir de agosto deve ser colocado na pauta de
discussão a PET 190. que cria o estatuto dos servidores
Judiaano que poderá ser discutido uma serie de situações, em
terceiro informou e lembrou que foi solicitada na última reunião
ordinária a apresentação da situação processual da AMPREV.
O Presidente informou que será apresentado na próxima
reunião. O Conselheiro Ladilson perguntou ao Presidente
que ficou de repassar para este Conselho a minuta do contrato
de aluguel dos equipamentos do extinto CAIS. O Presidente*
Informou que o contrato já foi assinado e publicado no Diário
Oficial do Estado O Conselheiro Ladilson aproveitou a
presença do Secretário Juliano, que também faz parte deste
Conselho, solicitou a possibilidade de informar um dia antes os
repasses do Poder Executivo, para que o Comité de
Investimentos não perca um dia de aplicação financeira,

porque quem ganha com isso são os bancos e a AMPREV só
tem a perder. O Presidente reforçou o pedido e falou que
quando o recurso entra na conta a Divisão de Mercado e
Atuarial/AMPREV faz o levantamento do comportamento do
mercado financeiro, naquele momento, e das aplicações já
realizadas, e após o Comité analisa a melhor aplicação. O
Conselheiro Juliano falou que vai conversar com o seu
Secretário Adjunto de Tesouro que realmente faça a/

a relação ao repasse, tanto regular da folha de pagamento
quanto da regularização do aporte da divida PAUTA - ITEM
0 8 - 0 que ocorrer: Não houve nada a tratar neste item. E
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a/reunião ás dezessete horas e quarenta minutos, da qual eu,

- Josilene de Souza Rodrigues. Secfetária desteconselhoTlãvrei a presente ata/cíue será a/sin
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Elcio José de Souza Ferreira:
Presidente do Conselho

Kelson de Freitas Vaz:
Membro Titular, representante do PodeiExecutivo/

Jbliano Del Castilo Silva:
Membro Titular, representant^do PoderExráutiyô. ~

/y

Benedito Paulo deSouwfct.
Membro Suplente, representante do PcíderExetutiv

L
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Constantino Augusto Tork Brahuna:
Membro Titular, représentante do TriburiSIde Justiç

Damilton Barbosa Salomão: Ç
Membro Titular, representante do Trit unal de Contas.

Rildo Frederico Ferreira:
Membro Suplente, represei
Ativos.

Comunicação dosITEM 07 Servidores Civis

SiHelton Pontes Cosíta:
Membro Titular, reps§ Miir :ivos.

inte dos servidorâstfo Pbder
Ladilson Costa MorU^Membro Titular, repn
Judiciário.
Maria Orlandina Ferreira Teles:
Membro Suplente, representante dos servidores do
Tribunal de Contas.

apresentação de relatório pelo
Fernando Cezar Pereira da Silva:’
Membro Titular, representante dos servidores do Ministério
Público. .. '

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA- CEP DO ANO 2011.
Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e onze,
às dezesseis horas, no Auditório do Prédio da Amapá
Previdência - AMPREV, situado a Rua Binga Uchôa, número
dez. Centro, nesta Capital, reuniram-se pela quinta vez
ordinariamente, o Conselho Estadual de Previdência -
CEP/AMPREV, a reunião foi aberta pelo Conselheiro
FERNANDO CEZAR PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidente que
cumprimentou os Conselheiros e demais presentes e comunicou
que o Senhor Presidente, Elcio José Ferreira, estava
impossibilitado de presidir esta sessão, em razáo de
compromissos já agendado no Palácio do Governo com o intuito
da consolidação do Plano Plurianual e, que por força do disposto
no parágrafo primeiro do artigo sexto do Regimento Interno deste
Conselho na condição de Vice-Presidente ficou sob a sua
responsabilidade a coordenação dos trabalhos desta sessão
PAUTA - ITEM 0 1 - 0 Senhor Vice-Presidente solicitou a
Secretàna que proferisse com a LEITURA DO EDITAL número,
zero, zero, oito, de dois mil e onze, o qual convoca os
Conselheiros para fazerem-se presentes na quinta reunião
ordinária do ano de dois mil e onze. PAUTA- ITEM 0 2 - 0 Vice-
Presidente fez a VERIFICAÇÃO DO QUORUM, chamando
nominalmente os Conselheiros Titulares e Suplentes na seguinte
ordem: KELSON DE FREITAS VAZ, presente, JULIANO DEL
CASTILO SILVA , ausente, BENEDITO PAULO DE SOUZA,
ausente, CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA,

presente. DAMILTON BARBOSA SALOMÃO, presente.
AFONSO GOMES GUIMARÃES, ausente, representado pela
sua Suplente MARICÉLJA CAMPELO DE ASSUNÇÃO,
presente, MÁRCIO RONEY NEVES SOUSA, presente, MARIA
KDLETE DA SILVA NUNES, ausente, HELTON PONTES DA
COSTA, presente, LADILSON COSTA MOITA, presente,
LOURIVAL PINHEIRO BORGES, ausente, representado pelo
seu Suplente DELMIR FERREIRA DA SILVA, presente,
XIRLENE DO SOCORRO COSTA, ausente. FERNANDO
CEZAR PEREIRA DA SILVA, presente. PAUTA - ITEM 03 -
LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS: O
Conselheiro Benedito encaminhou via e-mail sua justificativa. O
Conselheiro Ladilson colocou que em obediência ao regimento
interno deve ser feito o levantamento das frequências dos
Conselheiros O Vice-Presidente soliertou o registro da
justificativa que foi apresentada e aos demais que até o término
desta sessão não conste apresentação, que sejam registradas a
falta e que em atenção á solicitação do Conselheiro Ladilson,
solicitou a secretaria o levantamento da frequência das reuniões
e, que seja comunicado a Presidência daqueles que estejam
confrontando as disposições do Regimento Interno, para as
devidas providências. PAUTA - ITEM 04 - Apreciação e
votação da ata da 4" Reunião Ordinária de 2011; O Vic&
Presidente falou que como é de procedimento a minuta da ara
foi enviada para os devidos endereços eletrónicos doáí
Conselheiros, e após colocou para apreciação. O ConseJheircl
Helton Pontes e a Conselheira Maricélia Campeio sc '

íOprevisibilidade do pagamento para que possa entrar em contato
com o Presidente Elcio. nesse caso está pedindo uma
agilidade, será via telefone O Conselheiro Ladilson ainda na
sua comunicação sugeriu que possa ser incluindo nos
documentos oficiais o endereço do site da AMPREV, e
informou que não houve avanços nas discussões dos
servidores com a administração do Tribunal de Justiça que tem
se mostrado refém do orçamento aprovado, e tem consciência
que não tem condição, porque não houve 0 aporte de recurso
financeiro para suportar o aumento nem dos 3%. muito menos
dos 6 31% que a sua categoria está reivindicando, então existe
o indicativo de greve geral dos servidores do judiciário a partir
do dia oito de junho antes houve uma paralisação de dois dias.
isso prejudica a realização de audiências e outra situações, se
o Estado náo está garantindo o que está na lei, e não houve a
possibilidade de credito suplementar para o Tribunal de Justiça
como houve para o Poder Executivo na lei reformulada, então a
intenção dos servidores do judiciário é a paralisação das
atividades para que seja discutido assim como foi negociado
com os servidores da classe dos professores. O Conselheiro
Helton perguntou quais as providências que a Diretória
Executiva está tomando em relação aos entes que náo estão
fazendo os repasses dos meses deste ano em exercido? Será
aguardada a condusão do trabalho que está sendo realizado
com o Tribunal de Justiça para induir esses meses
madimplentes? O Presidente respondeu que a AMPREV faz
as cobranças regularmente, quem tem que justificar é o Poder,
se for feito a cobrança via judiciai quem vai ser onerado
diretamente é o Poder Executivo que é o ordenador de
despesas é quem vai arcar com a divida do Poder Judidário, e
o que pode acontecer é a rejeição por parte do Executivo em
realizar esse pagamento, com isso se tornaria uma bola de
neve, tornando em um questionamento Judicial, e o a AMPREV
quer é negociar com o Poder para poder receber esses valores
de forma pactuada. O Consolheiro Juliano deixou registrado
que o Poder Executivo está procurando di3nte de todas as
dificuldades que todos sabem que o Estado passou e que na
verdade é um resultado de um processo que culminou que
levou a enxergar o desequilíbrio que o Estado do Amapá se
encontrava quando houve a operação da polícia Federal, o
Governo atual está fazendo todos os esforços para garantir o
direito a aposentadoria de seus servidores O Presidente falou
que ficou contente com o posicionamento do Governador com

qualquer forma somente para efeito de enquadramento daquilo'
que está estabelecido no Regimento Interno que necessita de
quorum especial, e diante das deliberações já colocada por este
Conselho que todas as vezes que fossem tratados da questão de
patrimonial e de cunho previdenciário sempre foi citado e
solicitado o quorum especial, e propÔ6 um intervalo de cinco
minutos para a solicitação de um Assessor Jurídico da Instituição,
pare que fosse feito o enquadramento para poder voltar apreciar
o Item da pauta. O Conselheiro Brahuna colocou que pensa
que a matéria é tão singela que no seu vé prescindi de suporte
orientador vindo da Assessoria Jurídica da Instituição, porque
não se trata de recurso, não se exige quórum especial. O
Conselheiro Ladilson consignou em ata que não está havendo
a informação a este Conselho da distribuição dos processos, por
exemplo, na reunião passada havia o processo da dívida dos
aluguéis da Ouvidoria do Estado para ser distribuído,
uma conversa

e ouviu
que foi designado o Conselheiro Damilton para

relatar a matéria. O Conselheiro Brahuna falou que
matéria não é conhecida pelos demais, propôs fazer um relatório
conquanto sucinto, claro e objetivo de modo que possibilite sua
perfeita compreensão. Houve um intervalo de cinco minutos para
a solicitação de um Assessor Jurídico da Instituição, para que
fosse feito o enquadramento para poder voltar apreciar o item da
pauta. O Vice-Presidente registrou que sua intenção é de se •
assegurar da matéria em relação á obediência ao Regimento
Interno, e de igual sorte lançou este questionamento, e antes deabstiveram de votar, por não terem comparecido da referidá retomar a leitura ao nobre Conselheiro Relator porque diante da

reunião. Nada mais havendo, foi colocada em volação a minut§ powçào conotuida na conversa informal no intervalo, viu que iria
da ata. Deliberação: Aprovada, por unanimidade de votos, a ser aberto um precedente de maior volume as deliberações deste
Ata da 4* Reunião Ordinária de 2011. Anies de passar para os Conselho, e pelas informações preliminares o processo foi
demais itens, o Vice-Presidente comunicou que foram Incluídos submetido á Diretória Executiva da AMPREV percebeu ona pauta desta reunião os itens cinco e seis, conforme consta na competente e devido parecer da Procuradoria Jurídica tendo sidopauta que foi distribuída no inicio desta sessáo, que na realidade , homologado pelo Diretor Presidente, portanto não havendono seu ponto de vista sena apenas comunicação, apesar de tar discordância para eventual recurso, âo qual foi recordado, asido colocado como homologação. PAUTA - ITEM 05 /- matéria somente pede a apreciação de homologação desteIndicação e homologação da servidora Aline Trajçho procedimento. O Conselheiro Brahuna pediu permissão eOliveira, em substituição ao membro do Comité / de aproveitando as palavras do Vice-Presidente, falou

como a

que emInvestimentos da Amapá Previdência •CIAP, Cartos Roberto primeiro lugar o regimento está prevendo de forma correta o
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(setecentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos) for detectado que houve um desconto indevido o tempo docorrespondentes a 11% sobre a base de cálculo de R$ 6.567,42 direito administrativo é diferente da esíera judicial, o judtciáno tem(seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois que ser provocado para que o problema possa ser resolvido umacentavos), referente ao ano de 2007 R$ 766.91 (setecentos e vez detectado na instituição, através de um pedidosessenta e seis reais e noventa e um centavos) correspondentes administrativo, o entendimento é que a AMPREV tem qud'a 11% sobre a base de cálculo de R $ 6.971,95 (sets mil levantar todos os descontos que foram feitos indevidamente enovecentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), devolver, O Conselheiro Retator falou que a solução teráreferente ao ano de 2008 RS 817.48 (oitocentos e dezessete menos custo, fazer logo o levantamento dos descontos indevidosreais e quarenta e oito centavos) correspondentes a incidência e chamar os servidores para que seja feito o acordode 11% sobre a base de cálculo RS 7.431.66 (sete mil independente de outros requerimentos administrativosquatrocentos e frfnta e um reais e sessenta e seis cenlavos). isso vai livrar o flmdo previdenclário ae um peso maior oreferente ao ano de 2009 R$ 931.93 (novecentos e trinta e um Conselheiro Ladilson colocou que já que existe areais e noventa e três centavos) correspondentes a 11% jurisprudência e o processo está bem fundamentado no voto doincidentes sobre a base de cálculo de R$ 8.472.07 (oito mil relator, acompanha o voto do relator, com a ressalva de que aquatrocentos e setenta e dois reais e sete centavos), totalizando AMPREV faça um levantamento das contribuições dos servidores!a Importância de R$ 5.524 16 (cinco mil quinhentos e vinte e da Assembleia Legislativa para que se possa antevê nos fatosQuatro reais e dezesseis centavos), o servidor está requerendo a para que a AMPREV náo tenha que pagar custos e honorános, orestituição desses valores cobrados indevidamente. obviamente objetivo maior deste Conselho é tentar resguardar o patrimónioacrescido de correções monetárias e de juros moratòrios. esse d06 servidores, deve ser verificado comc estão sendo feitoscaso admimstrativamente é chamado de restituição e que está sendo levado em consideração para que seja feitojuridicamente chama-se repetição de indébito que é feito
ilicitamente contra a disposição legai, efetuada a cobrança
indevida de crédito está obngado a devolver, se o fez
dclosamente. que se afasta essa presunção em relação á
entidade previdenciária está obrigada a devolver em dobro e se
não o fez doiosamente apenas a valor nominal acrescido dos
encargos correspondentes, em uma sessão passada relatcu um
processo semelhante a este em que evocou lições do professor
Sacha Calmon. ninguém melhor fala sobre contribuições sociais,
diz que as contribuições sociais não são devidas scbre base de
calculo que não incorpore adicionais permanentes, adicionais
suscet íveis de incorporação de compactaçâo ao vencimento
padr áo e que esses vencimentos tem uma caracteristica que e
lecessariamentc habitualidade jamais sazonalidade, e todos aqui
sabem que adicional de férias não é habitual é tipicamente
sazonal, vale ressaltar que nâo está sobre incidência de
contnouição social, a cobrança foi indevida, e o requerimento
veio muito bem orientado por quem conhece de fato a matéria,
tanto que ele fez menção as jurisprudência do Superior Tribuna!
de Justiça e do Superior Tribunal Federal, e como magistrado,
tem o dever de está diuturnamente julgando antes na instância
singular e hoje no Tribunal de Justiça como desembargador ja s»
tomou afeito ao tratamento dessa matéria por tantas as vezei
que íoi chamado a se pronunciar a respeito , e náo ignorou e nem
ignora que a jurisprudência copiosa dos Tribunais Superiores e
nesse sentido, porém mal grado o caráter repetitivo da
jurisprudência dos nossos tribunais, tão repetitivo que já ficou
cristalizado em enunciado sumular de ambos ns tribunais, ainda
sim os órgãos públicos do Estado do Amapá continuam cobrando
contribuição previdenciána sobre esse adicionais insuscet íveis de
incorporação ao vencimento padrão, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal desde muitos anos atrá6 até o atual
ano não discrepa em momento algum, náo há incidências de
contnbuições sociais sobre adicionais que náo se incorporem ao
vencimento padráo do contribuinte, de modo que uma vez mais
parabenizou a operosa e brilhante equipe de profissionais que
compõem a Procuradoria Jur ídica da Amapá Previdência, e ,
propôs a este Colegiado sem nenhum receio a homologação do
decisão do Diretor Presidente que já homologou o Parecer da
Procuradoria Jurídica, inclusive no constante a abordagem da
prescrição, que também deve ter sido uma preocupação dos
Conselheiros, foi muito bem examinada, sào cinco anos a partir
do lançamento até o momento da cobrança, de modo que a
pretensão do requerente encontra abngo sem nenhuma restrição

quórum qualificado para apreciação de recursos de decisões do
Diretor Presidente, todo o recurso sobre tudo os de natureza
especial exigem quórum qualificado, em todas as sessões no
tribunal de Justiça em primeiro lugar existe a preocupação de
saber se o quórum qualificado está preenchido, agora este
Conselho não está diante dessa exigência pela simples razão, de
que houve o parecer jurídico, alias muito bem lavrado, no senlido
de assegurar a restituição do que foi cobrado indevidamente ao
requerente de contribuição Social Previdenciária, o Diretor
Presidente que tem certamente percepçào, ainda que não possa
ter o conhecimento jur ídico talvez em nivel de profundidade de
quem tenha emitido parecer, mas tem sensibilidade, e muito boa
percepçào lógica daquilo que examina e decide, homologou o
parecer e o fez também corretamente, como no entanto a
administração tem aquilo que se chama de poder de alto tuteia
significa dizer podendo revogar quando inconveniente C*J
inoportunos determinados atos administrativos ou mesrr.c
invalidá-los. e isso o Supremo já transformou até em enunciadt
sumular, é necessário que da decisão da Diretória Executiva hajfc
uma decisão homologatòria do órgão maior de cupula d^administração, o qual e o Conselho Previdenciário. é por esti
razão que o Diretor Presidente também acertadamenie trouxe até
a este Conselho a sua decisão homologando o parecer da
Procuradoria Juridica da AMPREV. não é necessáno porém que
a cada vez que se tenha que em poder de alto tutela rever
decisáo homologatòria correta do Presidente se tenha que exigir
quórum qualificado, e se nâo fosse necessáno a manifestação
do Conselho gostaria até de ser dispensado deste sacrifício, mas
como vé que o Presidente está conduzindo corretamente
inclusive quando sujeitou a esse Conselho a decisáo
homologatòria ou não da sua homologação, resolveu aceitar o
desafio de relatar o processo a este Conselho e fez com a
clareza de forma concisa, porém sem ocultar nenhuma
informação que seja essencial ao pronunciamento de cada
Conselheiro. O Vice-Presidente deixou registrado o

e com

e o

recolhimento previdenciário e também que seja feno uma analise
do décimo terceiro salário, seriam sugestões de
encaminhamentos após a aprovação deste item da pauta O
Conselheiro Damifton acompanhou o voto do relalor com as
ressalvas do Conselheiro Ladilson. O Conselheiro Márcio fez
um adendo aos comentários do Conselheiro ladiíeon, falou que
ficou sabendo que está incidindo para a previdência o desconto
sobre o adicional noturno de servidores da Saúde e Penitenciário
(adicional noturno e serviço extraordinário), acompanhou o voto
do relator com essa observação, e que vai orientar os seus
companheiros da saúde e do IAPEN para entrar com
requerimento pedindo a devolução desses descontos O
Conselheiro Kelson acompanhou o voto do reiator com a
ressalva que deve ser feito o levantamento dos descontos que
estão sendo feitos no contra cheques dos servidores da
Assembleia Legislativa, para serem apurados quais foram
roaimente os descontos indevidos. O Conselheiro Delmir
acompanhou o voto do relator com as devidas ressalvas
colocadas pelo Conselheiro Ladilson. A Conselheira Mencelia
acompanhou o voto do relator com a observação que devem ser
adotados os juros a partir da data do pedido do servidor, e que
realmente deva ser levantado esses valores. Após a
manifestação dos votos o Vice-Presidente anunciou o resultado
Deliberação: Na apreciação do item sete da pauta em que
esteve sobre votação a apreciação de solicitação
especificada no processo de ressarcimento dos valores
referente às contribuições prevtdenciàrias do servidor da
Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, senhor Jorge
Fonseca Guimarães, sobre a retatoria do Conselheiro
Constantino Brahuna,a unanimidade deste Conselho decidiu
peio ressarcimento dos vafores com as observações que já
foram acopladas pelo próprio Conselheiro Relator em que
adere aos posicionamentos apresentados peio Conselheiro
Ladilson e pela Conselheira Maricélia quanto ao tempo de
aplicação dos juros moratòrios e observou ainda as
colocações do Conselheiro Kelson no sentido de que sejam
feitos os levantamentos das contribuições pertinentes aos
servidores da Assembleia Legislativa. Em seguida o Vice-
Presidente informou que esta deliberação será encaminha a
Diretória Executiva com as devidas observações e ressalvas para
que sejam adotadas as devidas providências. O Conselheiro
Ladilson falou que ainda sobre este ponto, tem que ser votado e
aprovado neste Conselho, se houve realmente esse recolhimento
de forma indevida deve ser apurado a quem cabe essa
responsabilidade e aproveitando a presença neste Conselho do
membro representante do Ministério Público, que a AMPREV
possa fazer a denúncia da irregularidade administrativa, para
apurar a responsabilidade PAUTA - ITEM 08 - Comunicação
da Presidência; O Vice-Presidente informou que a Diretória
Executiva aditou um termo de convénio com o Ministério da
Previdência no que se refere à utilização do sistema de.
previdência, dada à exigência da lei nove mil setecentos
dezessefe no que se confere o gerenciamento da quesíào
previdenciária, e que em breve será feito um treinamento para
que seja adotado por todos os entes pertencentes ao Instituto
dentre eles o Poder executivo, Legislativo. Judiciário. Tribunal de
Contas e Ministério Público. PAUTA- ITEM 09 -Comunicação
dos Conselheiros; O Conselheiro Ladilson comunicou que a
atual Presidência da AMPREV. na pessoa do senhor Elcio.proporcionou o curso . preparatório para a certificação dos
membros do Comité de investimentos, conforme a exigência da
Portana N°. 155 do Ministério da Previdência Social, e aproveitou
o ensejo para parabenizar a atitude do Presidente da AMPREV
que não somente se preocupou com o Comité maia estendeu
essa possibilidade para os Conselheiros José Adilson e Benedito
Baiieiro que fazem parte do Conselho Fiscal, onde compete
analisar as deliberações do Comité, outra comunicação solicitou !
que sejam informados nas reuniões deste Conselho os
processos que estão sendo distribuídos aos Conselheiros, e
como estava previsto anteriormente. deve constar em todas as
reuniões, a apresentação pela Procuradoria Jurídica dos
andamentos dos processos da AMPREV. e que seja solicitado a
Presidência, conforme disposto no regimento interno deste
Conselho, a inclusão na pauta do relatório circunstancial de todas
as operações de aplicações financeiras efetuadas no més
anterior pelo Comité de Investimentos, e aproveitou para informar
que no mês de junho houve perda de rentabilidade de recursos,
mas isso é um cenário nacional, todos que aplicaram em renda
variável e fixa perderam rentabilidade, é importante que o Comité
apresente para o Conselho a administração dos recursos O
Vice-Presidente pediu uma parte e falou que em dois mil e novesolicitou através de requerimento, e o Conselho deliberou, que
fossem apresentados pela Diretória Financeira e Atuarial,
conforme a Política de Investimentos, o relatório das aplicaçõesfinanceiras, bem como a apresentação da Diretória de Beneficio \
do relatóno de benefícios concedidos,
apresentados normalmente, tanto que na primeira reuniãoordinária deste colegiado houve a situação dos dois reiatónos.referentes ao ano de dois mil e dez que era da competência dadeliberação da gestão paesada, e os dote relatórios de janeiro afevereiro de dois mil e onze. inclusive sobre a responsabilidade
da atual gestão, porque o Comité de Investimento ainda nãoestava composto, devido que necessitava da indicação de três
membros deste Conselho, o qual também nâo estava composto
somente vindo a tomar posse em vinte e oito de fevereiro de doismil e onze, e pela deliberação do Conselho, o Presidente

posicionamento que teve em querer esta em obediência
regimental, mas dc igual sorte as coiocações do Conselheiro
branuna lambem lhe trouxe a percepçào e a pieccupaçáo de
tantos oulros assuntos em que percebe e passam por esse
procedimento ce ação de homologação ae parecer jurí dico,

inclusive que não estão sendo submetidos a este Conselho que
como órgão superior , no seu entender também deveria está
apreciando e deiiberando, por exemplo, situação igual, foi á
questão acordada na úflima reunião ordinária quando consfava
na pauta para discussão o processo sobre a cobrança dos
atrasados de aluguel em que figura como passivo a Ouvidoria do
Estado e o Diretor Presidente comunicou que ja havia feito um
acordo e renovaoo um contrato sem ter ouvido naquele momento
este Conselho então de igual sorte, todas as demandas de
despesas adotadas nas concessões de benefícios
previdenciários estão sendo feitas alheios a apreciação do
Conselho, e que diante desta situação colocada nesta sessão
colocou para os demais Conselheiros que seja solicitado a
secretaria, e de igual sorte vai fazer o requerimento, e havendo
adesão dos demais Conselheiros para que todos os processos
sejam encaminhados a este plenário uma vez que representa
exatamente a movimentação do lastro patrimonial dos recursos
previdenciários deste Instituto, respeitadas as colocações e
discussões advindas da situação da maténa, comungou com o
posicionamento do Conselheiro Brahuna em que a maténa nã o
se reporia de um ato de decisáo. e tendo em vista não haver
contrariedades as disposições regimentais, abriu o procedimento
para apreciação do voto do item de núrnero sete. constante na
pauta desta sessão, observando as disposições do artigo vinte e
oito do Regimento Interno com a apresentação do relatório,

discussão da maténa e ém seguida a feitura de voto O
Conselheiro Relator fez a apresentação do seu relatório , onde
consta que Jorge Fonseca Guimarães, servidor efetivo ca
Assembleia legislativa do Estado do Amapá, portador aa
matricula 714, CPF 131 421604-00. RG 1470024/SSP-MA.
pensionista da Instituição Previdenciána, vem requerer em base
a decisões exaradas pelo Superior Tribunal de justiça no
entendimento do Supremo Tribunal Federal o ressarcimento dos
valores referentes ãs contribuições previdenciárias que incidiram
de forma indevida sobre um terço constitucional de férias, no
periodo compreendido entre os exercícios financeiros de 2000 e
2009 , valores este conforme descriminados' referente ao ano de
dois mil. RS 61,63 (sessenta e um reais e sessenta e três
centavos) correspondente à incidência de 8% sobre a base de
cálculo RS 770.42 (setecentos e setenta reais e quarenta e dois
centavos), referente ao ano de dois mil e um RS 61.85 (sessenta
e um reais e oitenta e cinco centavos) correspondente a 8%

'í-':
j*nte scbre a base de cálculo RS 773.15 (setecentos e
ita e três reais e quinze centavos), referente ao ano de dois

mil e dois RS 95, 25 (noventa e cinco reais e vinte e cinco
centavos) correspondente a 8% incidente sobre a base de
cálculo de RS 1.153, 16 (um mil cento e cinquenta e três reais «
dezesseis centavos), no ano de dois mil e três náo houve,
referente ao ano de dois mil e quatro R $ 95,37 (noventa e cinco
reais e trinta e sete centavos) corespondente a 8% incidente
sobre a base de c álculo de R$ 1 ,192,07 (um mil cento e noventa
e dois centavos e sete centavos), rc-ferente ao ano de dois mi! e
cinco R$ iy2.36 (cento e dois reais e trinta e seis centavos)
correspondentes a 8% incidentes sobre a b3se de cálculo de R 5
1 279,46 (um mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e
seis centavos), gerando um subtotal de RS 413 46 (quatrocentos
e treze reais e quarenta e seis centavos), referente ao ano de
2000 R$ 215.85 (duzentos e quinze reais e oitenta e cinco
centavos) correspondente a 8% sobre RS 2 698.16 (dois mil
seiscentos e noventa e exto reais e dezesseis centavos),
referente ao ano de 2001 R$ 277.74 (duzentos e setenta e /ete
reais e setenta e quatro centavos) correspondente a 8% sobre a
base de cálculo de R$ 3.471.72 (três mil quatrocentos e setenta e Conselheiro Ladilson colocou que fica preocupado porque hoje
um reais e setenta e dois centavos), referente ao ano de 2002 R$ a Assembleia Legislativa tem em tomo de cento e trinta e dois
532.61 (quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e um
centavos) correspondente a 8% sobre a base de cálculo de R$ °°m este servidor pode ter ocorrido com os demais, e após a
6 657.67 (seis mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta deliberação deste Conselho poderá vim outros requerimentos. O
e sete centavos), referente ao ano de 2003 declara o próprior Conselheiro Relator faiou que foi ainda mais em preocupação,
requerente que náo houve nenhuma diferença a ser ressarcida, j quando verificou o requerimento e a primeira coisa que fez, foi
referente ao ano de 2004 RS 377.15 (trezentos e setenta e sete ' concentrar os olhos na natureza do vinculo do servidor com o
reais e quinze cenlavos) correspondente a 8% incidente sobre a
base de cálculo R$ 4 714,33 (quatro mil setecentos e quatorze contribuinte da Amapá Previdência , porque se ele fosse servidor
reais e trinta e Ws centavos), referente ao ano de 2005 R$ ocupante de cargo de comissão deveria requerer ao Regime

Geral de Previdência Social. O Conselheiro Ladilson falou que

dentro do direito e ainda mais. sobre o valor que está sendo
cobrado no requerimento há de incidir ainda juros moratório e
correção monetária, náo ignore este plenário que a correção
monetária ou atualização monetária tem caráter apenas de
recomposição de perdas inflacionárias, de modo que ela recua
desde a data da cobrança indevida, e a jurisprudência entende
que deve contar a partir do momento que se tenha formulado o
requerimento de reembolso ou de restituição, é com apenas essa
correção ao parecer, porque náo adota exafamente essa finha de
orientação, mas os juros monetárias são computados a partir do
momento em que se tenha iniciativa de requer a devolução, a
restituição, isso porque há um principio de direito que ninguém
pode prevalecer e se beneficiar da própria torpeza, de modo que
propõe a aprovação apenas com esta única ressalva, que os
juros monetários devam incidir a partir do momento que o próprio
interessado manifestou seu requerimento para obter a devolução,

é como votou. Ficou registrada a saída do Conselheiro Helton
por motivo pessoal O Vice-Presidente colocou para votação
dos demais. Antes de iniciar a votação o Conselheiro Damilton
perguntou ao Conselheiro Relator se nos autos constava se
reaimente a Assembleia Legislativa recolheu esses valores para
a AMPREV? O Conselheiro Relator respondeu que esta
informação nào consta nos autos, porém falou que no exato
momento que houver o desconto no contra cheque do servidor o
destinatário obrigatório é o órgão previdenciário. agora, se o
Poder Legislativo fez ou não o recolhimento este é um problema
para se tornar solúvel no plano institucional dos dois órgãos,
direito antes ao órgão previdenciário o requerente tem, porque o
desconto foi efetuado, e a lei não diz diferente, o destinatário é a
Amapá Previdência, caso nâo ocorra o recolhimento tanto do
patronal quanto do segurado, este é um problema a ser resolvido
entre a AMPREV e o Poder Legislativo, é assim que pensa, e
uridicamente. não pode de forma alguma se manifestar aqui,
preocupado com apenas o seu interesse pessoal, porque sabe
}ue mais tarde vai se aposentar e vai precisar de um sistema
previdenciário sólido e consistente, náo pode de forma alguma
ignorar a ótica do direito, até porque é um profissional de direito e
tem que olhar e encarar sobre o prisma do direito O

funcionários efçtlvos. e se esses descontos mdevides ocorreram

estava senão

Poder Legislativo, e ele é servidor efetivo, ou seja, é mesmo

468.61 (quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e um
centavos) correspondente a 8% sobre a base de cálculo de R$ a ana,lse 9ue fez quando analisou a gratificação do ensino
5 857.66 (cinco mil oitocentos e cinquenta e sete reais e modular, que colocou e pontuou a questão do Conselho tomar ti
sessenta e seis centavos), referente ao ano de 2006 R$ 722.42 deliberação pelo relatório do Conselheiro Relalor, se realmente

%
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Membro Titular , reproseptame ao Poder bxectihvo.
, aprovar ou nào, a ata da 13* reunião que a maioria deste que, fazem parte agora do Conseiho nem seque* estavam presentes.

? na reunião, esta matéria não deveria nem ter entrado em^ pauta Concluiu dizendo que esta ata vai ficai pendente e quem
quiser discutir os temas da ata que o faç^ em juízo, nào existe
outra a*.ernativa se não a exclusão da pauta desta reunião a
discussão e aprovação da 13a ata da reunião ordinária de 2010
dc Conselho Estadual de Previdência. O P'esid'inte
consignou a p'opor.*a do Conselheiro Brahuna. no sentido de
que a ata nào seja examinada, apreciada e nem voiaua e se
caso haja consenso deste Conselho que a a!a seja suscitada
em juízo a sua aprovação peíos Conseihs.ros que outrora
pertenciam a este Conselho O Conselheiro Brahuna faiou
que quem discordar do tratamento que foi dado peio Conselho
anterior a alguns dos itens que (oram objetos de discussão e
aparente aprovação, que ingresse em juízo e questone
O Conselheiro Mareio falou que a decisão do item 7 da pauta
da ato referente a 13* reunião ordinária, inclusive a decisão tio
lermo de accrdo de consolidação e repactuação foi publicada

^ \ jj/j I em o diário cficia! do dia 03/01/11. expressa claramente que foi
TV decisão ocorrida pelo Conselho Estadual de Previdência emntant^ dos servidores do Pode sua 13* reunião ordmaria realizada no dia 16/12/10. Concluiu

dizendo que se foi uma manobra política da gest ão anterior,
pelo que parece, seria pengoso este Conselho aprovar esta
ata, porque houve um problema sério, e se caso o Conselhorepresentante dos servidores da tenha concordado deve ser responsabilizado, e este Conselho
atual não pode e náo tem condição de aprovar esta a*a O
Conselheiro Fernando falou que deede a reunião pass:- da
quando pediu 3 retirada deste item da pauta , tinha no sou
convencimento que esle colegiado atua' não teria condição de
aprevar algo de outra comooslçào a situação é que houve um
término do mandato em que muitos Ccnselneiros já tinham stdo
reconduzidos, c Conselho anterior não se recusou e nem tinha
como aprovar com ou sem ressalvas, porque nào teve a
oportunidade de aprec<ar esta ata. que para regra é sempre
submetida na reunião seguinte. Pediu que a reunião fosse
centrada na pauta, a pauta trata da ata. o art 34 do Regimento
interno, é bem claro ac dizer que, os casos não previstos neste
Regimento Interno, e as dúvidas decorrentes da sua aplicação,
devem ser resolvidos pelo Plenário se não hà uma disposição
expressa no regimento que não venha da lei, este plenário é
competente para dar um melhor encaminhamento de que forma
se possa resolver esta questão quanto á aprovação da ata O
conselheiro Brahuna reprisou as suas colocações da reunião
passada e colocadas anteriormente, falou que poder este
Conselho pode mas não deve , po^ue o traço que é enado em
toda a Instituição Pública, na administração é a
impessoalidade. Disse que porque agora que assumiu neste
Conselho, vai ser fiador da certificação de que esta ata
representa aquilo que foi discutido e aprovado na 13* reunião
ordinária, poder este Conselho pode, mas se excluiu de
apreciar. O Presidente colocou para deliberação perguntando
aos Conselheiros se concordavam com a propositura do
Conselheiro Brahuna, no sentido de não apreciar e nem votar a
ata, esse é o primeiro ponto Deliberação: O Conselho
aprovou por unanimidade de votos a não apreciação e
deliberação da ata referente à 13* reunião ordinária do
Conselho Estadual de Previdência de 2010. Após, o
Presidente perguntou se havia outra proposta além da
propositura colocada pelo Conselheiro Brahuna, que caso
houver algum ponto dentro da ata. que seja discutível ou que
haja necessidade de se questionar judicialmente pelo Conselho
anterior. O Conselheiro Luiz Marcos colocou a proposta que
oa Conselheiros que fizeram parte da 13* reunião ordinária de
2010 sejam oficializados da deliberação deste Conselho, com
relação a náo apreciação e deliberação da referida ata. e o que
fries forem de direito que possam arguir, como Vossa
Excelência colocou, via judicial. O conselheiro Fernando
completou que a ata náo foi aprovada por este Conselho por
considerar as situações que foram expostas Pediu que
houvesse um encaminhamento preciso do ponto que estava
sendo julgado, se nào houver propostas que se coloque em
votação. O Conselheiro Louríva! lançou uma indagação de
que se possa refletir sobre a proximidade de se reapreciar ou
trazer à nova discussão a matéria objeto òe pauta de&6a
reunião. O Presidente falou que náo haveria como, em vista
que estaremos gerando outra pauta com o mesmo assunto já
tratado, e que já houve uma definição anterior, náo se deve
voltar àquilo que já foi decidido O Conselheiro Fernando
citou o que prever o art. 17, §4®, que as matérias apreciadas e
votadas náo poderão voltar à discussão, salvo requerimento de
maioria dos membros e somente após 06 (seis) sessões
ordinárias O Conselheiro Lourival falou que recairemos em
outra situaçáo, esta ata nào pode ficar pendente, porque
algumas decisões já foram até publicadas em o Diário Oficial , e
se tem publicação como é que a ata náo está aprovada. O
Conselheiro Brahuna falou que a ata não foi aprovada, e no
campo de direito público é necessário finalidade pública e
forma, sem forma não consegue administrativo de espécie
alguma, significa dizer que ò deliberação tem que está
assentada em via instrumental, se nào houver, todos os atos
que tenham sido praticados sâo ineficazes, sáo considerados
inexistentes, e quem é que deliberou de sair realizando
travando redação infrutífera, sem antes de está aprovada em
reunião do Conselho e publicada a ata, vai assumir a
responsabilidade, cada Conselheiro tem autonomia para
deliberar. Concluiu se abstendo de apreciar e votar em razão
de que náo iria ser fiador do conteúdo de uma ata relativo a
uma reunião da qual nào fez parte. O Presidente falou que o
problema gerado é em razáo da falta de um artigo, Inciso, algo
que pudesse prorrogai o mandato do Conselho até a posse do
novo Conselho, porque esta ata da 13a reumáo ordinária
aconteceu no dia 16/12/10, poderia ter sido apreciada e
aprovada, náo foi feito, talvez por um interesse escuso em
fazer mençào em um acordo não apreciado por este Conselho
nesta ata, justo pra poder esconder uma situação (ática. O
Conselheiro Brahuna falou que agora quer ter a chancela
deste Conselho. O Presidente fez a leitura do art. 26. que
verificada a existência de número regimental para reunião do
Plenário, e consequente instalação dos trabalhas da sessão
plenária, o Presidente do Conselho deve obedecer à pauta,
constante dos ôeguintes procedimentos: I - leitura, discussão e
aprovação da ata da sessão anterior, Continuando, falou que
este Conselho está seguindo o que diz o seu regimento,
evidentemente que na sua forma, a discussão não est á na
forma, à forme está correto, mas como disse o próprio
Conselheiro Brahuna. está na análise de mérito da

encaminhou os relatórios para o Comité de Investimentos, que
em reunião ordinária deliberou para apreciação do Conselho
Fiscal, ate por obediência ao Regimento Interno, e nesta data
obteve a informação da Secretaria do Conselho que o Conselho
Fiscal não teria apreciado os relatórios, porque estào ainda
dando atenção em outra matéria, apesar de está presidindo esta
sessão, mas como Conselheiro, aderiu ã solicitação e fará o
encaminhamento a Diretória Executiva para que convoque quem
esteja respondendo no Conselho Fiscal para que venha neste
Conselho e prestar os esclarecimentos de quais as dificuldades
que estào enfrentando, e o porquê ainda estão analisando o
exercido de dois mil e dez, visto que na segunda reunião
ofdinána este Conselho houve o conhecimento que a Amapá
Previdência já encaminhou sua prestação de contas do exercício
de dois mil e dez para o Tribunal de Contas do Estado. O
Conselheiro Ladilson colocou que foi encaminhado sem ter
pelo menós passado por este Conselho O Vice-Presidente *
falou que desobedecendo ainda, o artigo centro e três da lei
novecentos e quinze que dispõe a este Conselho a competência
ae “apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao
Tribunal de Contas;" e se já foi submetido ao órgão de
fiscalização, seria melhor o Conselho Fiscal acompanhar o
exercício de dois mil e onze, será solicitado a Presidência para
que na próxima reuniáo ordinária estabeleça tanto as remessas
dos relatórios previdenciários quanto os relatórios de aplicações
financeiras O Conselheiro Ladilson colocou que tem outras
situações que precisam ser regularizadas como o disposto no
item quarto do artigo terceiro do Regimento Interno, ao qual
dispõe da competência deste Conselho "analisar e aprovar os
balancetes mensais e o balanço anual dos recurs ~

destinados ao RPPS/AP;", e solicitou esclarecimentos |
porque ainda não foi apreciado e aprovado por este Conselho d
Orçamento para dois mil e doze, visto que também é de
competência, conforme dispõe o item sétimo “apreciar e
aprovar as propostas orçamentarias do RPPS/AP". O
Conselheiro Kelson Informou que o Governo do Estado vai
desocupar o imóvel que foi cedido pela AMPREV, localizado na
Avenida FAB em frente á Câmara Municipal de Macapá, onde
estava funcionando a agência reguladora, e que também foi
procurado pelo representante da Associação dos trabalhadores
Informais, que também estào ocupando o mesmo imóvel, para
interceder neste Conselho para solicitar o prazo de até o finai
para posteriormente desocupação O Conselheiro Brahuna
falou que em primeiro lugar registrou que a preocupação
colocada pelo Conselheiro Ladilson com relação à
obrigatonedade de sujeição a consideração deste Conselho dos
balancetes de movimentos de recursos previdenciário e também
do balanço anual, assim também a preocupação em ouvir chegar
até este Conselho á proposta orçamentaria, que segundo a lei, a
proposta teria que ser consolidada em âmbito do Executivo até o
segundo quadrimestre do ano civil, é preocupante que até o
momento náo houve a apresentação para este Conselho da
proposta do orçamento previdenciário. porque uma vez
consoiidada no orçamento público do Estado será executada no
ano seguinte, entáo em primeiro tem que haver uma analise de
previsão de arrecadação previdenciária em todos os aspectos,
inclusive dos seus rendimentos, previsão de dispêndios como
pagamento de aposentadorias e pensões, isso tem que está
consolidado numa proposta consistente, mas até agora náo
chegou nada a este Conselho, fica imaginando que vão ter que
colocar a expressão caricaturesco de um fechamento qualquer
de proposta orçamentaria simplesmente para atender a exigência
legal, e não pode ser assim, onde nào há planejamento nào tem
segurança administrativa, muito menos segurança de resultados,
e com relação à manifestação do Conselheiro Kelson, sobre a
desocupação do imóvel pertencente ã AMPREV, a comunicação
de desocupação não deve ser através do Conselheiro de forma
verbal, mas diante de notificação formal a AMPREV, uma vez
notificada recebe o prédio e após deve ser feito uma inspeçáo,
uma vistoria do prédio para verificar se náo há depredação e
inclusive lavrar um laudo, apurar quais as danificações prediais
ocorridas, e assim sucessivamente até para eventual
entendimento de recomposição de perdas decorrentes dessas
depredações involuntárias ou até do funcionamento institucional,
mas que precisam ser reparadas, porque afinal de contas estào
administrando recursos dos contribuintes do sistema,
compreendeu a intenção do Conselheiro que foi no sentido
obviamente de colaborar com a administração da AMPREV. O
Vice-Presidente fez complementos ás colocações e
comunicações dos Conselheiros, observou que a solicitação
apresentada pelo Conselheiro Ladilson dispõe tanto na parte
concernente ao Regimento Interno deste Conselho quanto no
artigo cento e três da lei novecentos e quinze de dois mil e cinco,
questão legal constante na obrigação deste Conselho dentre
elas, deferir a competência da própria Diretória Executiva como
"apreciar e aprovar as propostas orçamentarias do Regime
Próprio de Previdência Sociale também “apreciar e
aprovar, anualmente, os pianos e programas de benefí cios e
custeio do Regime Próprio de Previdência Social;", então fica
registrado em ata. e de igual sorte pessoalmente passará as
colocações e as deliberações deste Conselho ao Diretor
Presidente desta Instituição, para que seja adotadas as
providencias e o encaminhamento o mais rápido possível, e com
relação a distribuição dos processos que devem ser informado a
este Conselho, conforme solicitação do Conselheiro Ladilson,
consta no Regimento Interno inciso terceiro, do artigo vinte e seis
que deve constar em pauta a "distribuição aos Conselheiros,
dos processos, expedientes, documentos ou outros
assuntos que devam ser relatados, analisados ou
apreciadose fazendo já uma correção dentro des6e
conhecimento, repassou ao Conselheiro Ladilson o Processo de
n° 2011.61 600515PA, que trata da expedição de um Atij
Resofutório na questão de concessão de aposentadorias por
^validez e compulsória, ao quat já estava distribuído e assinado
pelo Presidente, e no demais registro será feito com a Secretaria
deste Conselho o encaminhamento para o Presidente. PAUTA -
(TEM 1 0 - 0 que ocorrer: Nào houve nada a tratar neste item E
nào havendo mais nada a tratar, o Senhor Vice-Presidente
agradeceu a presença e a participação de todos, e encerrou a
reuniáo às dezoito horas e vinte minutos, da qual eu.

Jositene da Souza Rodrigues, Secretária deste
Sbn&elhtf lavrei a presente ata, que será assinada peios
Conselheiros presentes. Macapá-AP, 28 de julho de 2011

Constantino Augusto Tork Brahuna:
Membro Titular, representante do Tribunal istiça.

Damilton Barbosa Salomão:
Membro Titular, representante do f riburvalde Contas,

/Maricélia Campeio de Assunção; /
Membro Suplente, representante Minisifr to ffúoliéo.

í:Mareio Roney Neves Sousa:^Membro Titular, representante
i.3A

'1c.
Hetton Pontes da Costa:
Membro Titular, represa

Ladilson Costa Moita:
Membro Titular, repn
Judiciário,

/

Delmir Ferreira da Silva:
Membro Suplente,
Assembleia Legislativa.

ATA DA PRIMEIRA REUNIÁO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - CEP DO ANO
2011.3
Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e ohze ãs
dezesseis horas, no Auditório do Prédio da Amapá Previdência
- AMPREV, situado a Rua Binga Uchóa, n° dez, Centro, nesta
Capital, reuniram-se pela primeira vez extraordinariamente, o
Conselho Estadual de Previdência - CEP. A reunião foi aberta
pelo Senhor Presidente ELCIO JOSÉ DE SOUZA FERREIRA
que cumprimentou os Senhores Conselheiros e demais
presentes. Dando prosseguimento. PAUTA - ITEM 0 1 - 0
Senhor Presidente proferiu com a LEITURA DO EDITAL
número, zero, zero, três. de dois mil e onze, o qual convoca os
Conselheiros para se fazerem presentes na primeira reumáo
extraordinária do ano de dois mil e onze. PAUTA - ITEM 02 -
A Secretária fez a VERIFICAÇÃO DO QUORUM , chamando
nominalmente os Conselheiros presentes na seguinte ordem.
KELSON DE FREITAS VAZ, ausente. JULIANO DEL
CASTILO SILVA, ausente, foi representado pelo seu Suplente
LUIZ AFONSO MIRA PICANÇO, presente, CLAUDIO PINHO
SANTANA, presente, CONSTANTINO AUGUSTO TORK
BRAHUNA, presente, PAULO JOSÉ DA SILVA RAMOS,
ausente, DAMILTON BARBOSA SALOMÃO, presente. LUIZ
MARCOS DA SILVA, presente, MÁRCIO RONEY NEVES
SOUSA, presente. MARIA IOLETE DA SILVA NUNES,
ausente, HELTON PONTES DA COSTA, presente. HEDY
ROBSON DE GILDO SOARES, ausente, LADILSON COSTA
MOITA, ausente, representado pela sua Suplente MARIA DE
FÁTIMA NASCIMENTO GAMA. presente. LOURIVAL
PINHEIRO BORGES, presente, XIRLENE DO SOCORRO
COSTA, ausente, FERNANDO CEZAR PEREIRA DA SILVA,
presente. PAUTA
JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS: Foram recebidas as
justificativas dos Conselheiros: Paulo José, Juliano Del
Castilo e Maria lolete Nunes PAUTA

ITEM 03 LEITURA DAS

ITEM 04 -
Apreciação e votação da ata referente à 13* Reunião
Ordinária do ano 2010; O Presidente solicitou à secretária
que proferisse com a leitura da ata da 13* reunião ordinária de
2010. No decorrer da leitura o Conselheiro Damilton
interrompeu a leitura, dizendo que os valores mencionados
estào errados. O Conselheiro Fernando pediu uma questão
de ordem, e fez uma propositura de outra forma de
encaminhamento do trabalho, falou que a leitura da ata vai ficar
cansativa, não tinha o conhecimento se todos tiveram a
oportunidade de escutar o áudio, para acompanhar o texto da
ata, ressaltou que para verificar informações numéricas sem ter
o conhecimento daquilo que o respalda, fica difícil, porque na
reunião em que a ata se refere, os Conselheiros tinham o
relatório de investimento acompanhando a apresentação, e
nesta reunião estamos lendo o que foi textualizado nesta ata.
Disse que o primeiro propósito era, e se não estiver enganado,
o que foi levantando na primeira reunião deste Conselho, era
se os novos Conselheiros teriam condições de confirmar na
homologação da ata as expressões que foram tratadas, e se
estão condizendo com aquilo que foi discutido por outros
Conselheiros na reunião de dezembro de 2010. Colocou ainda,
qui U r r o J f w i .wfief *. n e ie* ^ > w?'Mw:nlitr.h4 qu» foi
celebrado termo de ecordr quo jp'OV como referencia a 13*
reunião ordinária de *01U, <s qu*. vor.iicou em uma leitura
rápida no próprio edital de convocação que não consta
apreciação de nenhum termo de acordo, mas consta bem
claramente a “homologação do modelo e regras da minuta do
termo de acordo’. O Conselheiro Brahuna falou que lhe
causa estranheza o fato de estarem examinando, se aprovam a
ata da 13* reunião ordinária ocorrida no período da gestão
anterior, no qual quem deveria aprovar ou não, são aqueles
que compunham o Conselho na época, até porque todos aqui
sabem que uma ata representa uma instrumentalização
meramente formal daquilo que ficou deliberado em reunião do
Conselho. Concluiu dizendo que este Conselho não tem como
aprovar ou náo a referida ata. Após varias discussões. O
Conselheiro Brahuna colocou que incumbe-se aos

Conselheiros que participaram da reunião aprovar ou não a
ata, e se as deliberações que foram tomadas de alguma forma
insurgiram disĵ osições de lei ou foram atentatóna a urn
interesse ao fundo previdenciário cabe também a eles
responderem pelo que fizeram Concluiu deendo que este
Conselho se familiarize com essa prática de aprovar as atas
que refletem exatamente aquilo que for objeto de discussão e
deliberação em reuniáo. agora este Conselho, não pode de
forma alguma discutir e nem aprovar, ou não, a ata que foi
objeto de formalização do que for discutido e aprovado na 13a

reuniáo do Conselho de 2010, cabe aos Conselheiros
anteriores, e se não quiserem aprovar, cabe o procedimento
judicial para compeli-los a aprovação, ou não. desta ata. Após
varias discussões. O Conselheiro Brahuna faiou que é
absolutamente impossível e improvável aoora este Conselho

:í )

Fernando Cezar Pereira da Silva: <Vice-Presidente do C o q s e f h o e Membro /
representante dos servirfoyr/s do Ministério Ppblice /

Titoíar,
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quorum de votação ô o especial.", coloca algumas matérias
para a questão do quorum especial, mesmo estabelecido à
esfera de mais um Conselheiro para dar início á reunião, a
matéria mais importante estaria prejudicada O Presidente
sugeriu que mesmo que não houvesse o quórum especial, pelo
menos à proposta orçamentaria fosse apreciada. Nesse
momento foi registrado a chegada do Conselheiro Luiz Afonso
O Conselheiro Eduardo colocou que se a matéria exige o
quórum qualificado não se pode nem apreciar, como houve a
chegada do Conselheiro passaria para a abertura dos trabalhos
e discussão e votação daquilo que é possível, e no decorrer da
sessão se atingir o quórum qualificado poderá iniciar a
discussão. PAUTA - ITEM 0 1 - 0 Senhor Presidente fez a
LEITURA DO EDITAL número, zero. dez, de dois mil e onze. o
qual convoca os Conselheiros para se fazerem presentes na
sétima reunião ordinária do ano de dois mil e onze. PAUTA -
ITEM 02 - VERIFICAÇÃO DO QUORUM chamando
nominalmente os Conselheiros Titulares e Suplentes na
seguinte ordem: KELSON DE FREITAS VA2. ausente.
JULIANO DEL CASTILO SILVA , ausente, representado pelo
seu Suplente LUIZ AFONSO MIRA PICANÇO , presente.
JUCJNETE CARVALHO DE ALENCAR, ausente representada
pelo seu Suplente BENEDITO PAULO DE SOUZA presente.
CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA, ausente,

representado pelo seu Suplente EDUARDO NAVARRO
MACHADO, presente, DAMILTON BARBOSA SALOMÃO,

ausente. AFONSO GOMES GUIMARÃES , presente. MÁRCIO
RONEY NEVES SOUSA, presente. MARIA IOLETE DA SILVA
NUNES, ausente. HELTON PONTES DA COSTA, ausente.
LADILSON COSTA MOITA, ausente, representado pela sua
Suplente MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO GAMA. presente.
LOURIVAL PINHEIRO BORGES, ausente. XIRLENE DO
SOCORRO COSTA, presente, FERNANDO CEZAR PEREIRA
DA SILVA, presente. PAUTA - ITEM 03 - LEITURA DAS
JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS: Houve as justificativas dos
Conselheiros: Constantino Augusto Tork Brahuna, Jucinete
Carvalho de Alencar. Lourival Pinheiro Borges. Ladilson Costa
Moita e Damilton Barbosa Salomão. PAUTA - ITEM 04 -
Apreciação e votação da ata da 6a Reunião Ordinária de
2011; O Presidente colocou que como é de procedimento a
minuta da ata foi enviada para os devidos endereços
eletrónicos dos Conselheiros e. após colocou para apreciação
Não havendo manifestação, após foi colocado em votação
Deliberação: Aprovada, por unanimidade de votos, a Ata da
6* Reunião Ordinária de 2011. PAUTA Ĥ
Homologação da Posse do Conselheiro do Conselho
Estadual de Previdência: 5.1 - Representantes da
Assembleia Legislativa: - Eider Pena Pestana - Membro
Suplente, em substituição a Jorge Evaldo Edinho Duart^
Pinheiro. O Presidente fez a leitura do termo de posse ao qual
assinou juntamente com o nomeado no dia tnnta de agosto de
dois mil e onze. Em seguida foi homologada a posse do
Conselheiro. PAUTA - ITEM 06 • Apresentação, apreciação
e aprovação da Proposta Orçamentárla da AMPREV para o
exercício de 2012; O Presidente colocou que este item está
prejudicado em vista de não ter o quórum suficiente para
apreciação e votação, mas será feito a convocação para a
realização de uma reunião extraordinária em vista de que a
proposta orçamentaria tem que ser enviada até o dia 29 de
outubro para a Secretaria de Planejamento do Estado. PAUTA
- ITEM 07 - Apresentação, apreciação e aprovação do
relatório da Conselhelra Relatora Xiriene do Socorro da
Costa, objeto do Processo N°. 2011.01.0325PA, que trata de
solicitação do aposentadoria compulsória em favor de
Miguel Benedito Ferreira Dias; O Presidente passou a
palavra para a Conselbeira Xiriene que é a relatora do
processo. A Conselheira Xiriene falou que de inicio relutou em
fazer esse trabalho, porque esbarrou na questão do regimento ,
no caso. o Conselho seria uma instância recursal se houvesse
negado a aposentadoria ao beneficiário, ‘art. 3o, inciso XII -
julgar, em última instância administrativa, recursos de decisões
do Diretor-Presidente da AMPREV, exclusivamcnte em matéria
previdenciáriado Regimento Interno deste Conselho, mas
diante do que observou no processo como será uma maténa
constante na AMPREV. inclusive trabalha com essa análise de
aposentadoria no Tribunal de Contas do Estado, è uma matéria
interessante para ser discutida nesse Conselho para ter uma
ideia do que sena mais ou menos o andamento nos casos que
irão surgir, fez a leitura da pane inicial do seu relatório "Trata-
se de divergência acerca da concessão pela Amapá
Previdência - AMPREV de aposentadoria compulsória com
proventos proporcionais ao senhor Miguel Bendito Ferreira
Dias, ocupante do cargo de Delegado de Policia, Classe
Especial, Padrão V, Cadastro n° 310042, do Quadro de
Pessoal Civil do Estado do Amapá. No Parecer Jurídico n°.
351/2011-PROJUR/AMPREV. fls. 101/104 dos autos, a
Assessona Jurídica da AMPREV concluiu pelo deferimento da
aposentadoria compulsória com proventos proporcionais e
sem paridade ao servidor acima qualificado, com fundamento
nos artigos 21, parágrafo único. art. 30, 31 e 89, capul 91, § 1a

(com redação da Lei 1.432/09) da Lei Estadual n° 915/05.

Submetido o processo em epígrafe à manifestação da
Procuradoria Geral do Estado foi emitido o Parecer n°.
571/2011 - NCA/PGE-AP. fls. 116/119, da lavra do Procurador
Paulo Roberto Fonlenele Maia, que opinou, com base na
informação de que o servidor beneficiário já possui uma
aposentadona pelo regime de previdência a que se refere o art.
40 da Constituição Federal, pela impossibilidade de
acumulação dos proventos de aposentadoria, nos termos
do art . 11 da EC 20/98 A Procuradona Jurídica da AMPREV,
através do Parecer n°. 703/2011, fls. 123/ 126, ratificou o
Parecer de fls. 101/104, de lavra do Assessor Jurídico Weber
Mendes Fernandes, por entender que no presente caso a
acumulação é Iqgal. Todavia, no interesse de dirimir qualquer
dúvida quanto à concessão da aposentadoria em apreço,
solicito a remessa dos presentes autos à apreciação do
Conselho Estadual de Previdência - CEP. *. diante do que
observou na jurisprudência com relação a acumulação de
aposentadoria , o caso do seu Miguel Benedito Ferreira Dias se
enquadra nas situações de não acumulação de proventos de
aposentadoria, pelo que já foi estabelecido pelo Supremo
Tribunal Federal - STF e por varias jurisprudência, conforme
foram observadas no seu relatório, já foi pacificado esse
entendimento e inclusive a Emenda Constitucional n°. 20 veda
a acumulação de aposentadoria, podendo acumular apenas
proventos e vencimentos, o servidor se concursado poderia ter

possibilidade ou não de se apreciar e votar a ata. que já está
decidido pela nâo apreciação e votação. Em seguida o
Presidente colocou para votação a proposta do Conselheiro
Lui2 Marcos, do encaminhamento para o conhecimento dos
Conselheiros anteriores de que houve a decisão deste
Conselho da não apreciação e nem aprovação da 13a ata da
reunião ordinária de 2010. Deliberação: O Conselho aprovou
por unanimidade de votos o encaminhamento para o
conhecimento dos ex Conselheiros que houve a decisão
deste Conselho da não apreciação e nem aprovação da 13a
ata da reunião ordinária de 2010. O Presidente falou que
quaisquer outras reivindicações, o Conselho estará com a sua
Secretaria à disposição dos Conselheiros para receber
requerimentos O Conselheiro Brahuna falou qlie nào é qu ^seja intransigente e nem tão pouco se recusa a assumir
responsabilidade de colaboração e cooperação para a
administração, o fato é que quando foi para a sua residência
ievando o material deste item para examinar , verificou que
existem vários itens que precisam de um estudo mais apurado
e profundo. O Presidente talou que a Política de Investimento
de 2011, fez parte também da análise desta ata. e que está
assinada pelo Comité de Investimento antenor como sendo
aprovada , e será motivo de avaliação deste Conselho. O
Conselheiro Fernando falou que tem que observar o art. 17,
§4“ do Regimento Interno do CEP O Conselheiro Brahuna
falou que se a ata não foi aprovada, todos os atos obtidos
como aprovados são absolutamente ineficazes O Presidente
falou que os assuntos da referida ata, vão voltar para as
discussões deste plenário. O Conselheiro Fernando falou
observando o art 17. § 4o do regimento, após seis sessões
ordinánas. O Conselheiro Hetton falou que se é de interesse
da administração nada impede que este Conselho discuta e
delibere os assuntos que ficaram sem aprovação do Conselho
anterior . O Presidente falou que poderemos colocar na pauta
da próxima reunião ordinária para encaminhar imediatamente
O Conselheiro Fernando falou que o ponto que possa vim a
3er discutido seria quais as consequências pela nào
aprovação , dessa forma seria outro tipo de questionamento
sobre a ata e daquilo que foi apreciado em sessão ordinária da
13a reunião, mas não que se invoque a ata do dia 16. que
agora este Conselho já decidiu de que nào deve e não tem
competência pra analisar sobre o foco, o aspecto da questào
da manifestação de outros Conselheiros, isso vai ser
encaminhado, aquele que é de direito feito o faça agora isso
não exime a própria Diretória Executiva da AMPREV que tendo
o conhecimento de que este Conselho não aprovou a ata, que
procedimentos devern ser adotados nesse sentido de que
invoque a cada Conselheiro a competência. E nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião ás

iis horas e cinquenta e oito minutos, da qual eu.
• Josilene de Souza Rodrigues. Secretaria ,

lavrei a presente ata, que após-Jida será assinada pel<*>

Conselheiros presentes. MacapáyÍPj15 de martò de 2011.^̂r i / t\ ' ^ *

uma aposentadoria e trabalhar normalmente no serviço público
com a certeza de que nâo poderá ter outra aposentadoria, com
base nesse entendimento fez esse trabalho, destacando
algumas decisões do STF e confrontando com o que foi
decidido pela Procuradoria Jurídica da AMPREV que se
baseou justamente para atestar o direito da aposentadoria aoy
servidor numa decisão que ainda está pendente de julgamento
de recurso extraordinário pelo STF, conforme consta nas folhas
134 do relatório, e na conclusão trouxe o seguinte: ‘Por
oportuno, è importante ressaltar que a manifosiaçôo deste
Conselho, no que tange ao processo em tela, não tem caráter
definitivo. Visto que, cabe ao Tribunal do Contas apreciar a
legalidade dos atos de aposentadoria e determinar ao Órgão
concedente a permanência ou exclusão do alo. Na esfera
administrativa essa determinação deve ser acatada, restando
ao interessado e via judicial, em caso de recusa de registro
pelo Tribunal.' , mesmo que este Conselho decioa no sentido
favorável ao solicitante, está passível de apreciação pelo
Tribunal de Contas, hoje. a preocupação é justamente para que
quando chegar esses casos na Instituição seja dado o
encaminhamento imediatamente para o Tribunal de Contas,

juntamente para que o requerente não fique na expectativa de
que vai receber esses proventos, achando que está no direito
de receber, até porque a contribuição previdenciária é devida, e
nesses casos nào cabe nem o ressarcimento, quando leu a
doutrina achou até injusta, mas devido ser compulsória, o
servidor contribuiu e não pode nem pedir o ressarcimento, a
AMPREV tem que fazer uma comunicação a Secretaria de
Administração do Estado para alertar no ato da admissão a
pessoa que fez um concurso público no Estado que se estiver
uma aposentadoria para verificar a possibilidade de acumular,
ou não. uma nova aposentadoria, porque as emendas n°. 20 e
41 dispõe que para acumular seria os casos previstos de
cargos acumuláveis na forma da constituição que sào.
professor e um cargo técnico e o profissional da saúde e um
cargo técnico, se nâo for uma dessas situações, mesmo que o
servidor tenha todos os pré requisitos e não for um cargo
acumulável não poderá ter um segundo provento de
aposentadoria , somente acumular o provento de aposentadoria
e o salário até quanto na ativa, é.um assunto que tem que ser
discutido e os casos semelhantes que com certeza irào surgir a
AMPREV terá que se manifestar, é por esta razão que fez esse
estudo, porque é uma matéria bem polemica e que tem que ser
pacificada o entendimento nesse Conselho. O Presidente
agradeceu a Conselheira Xiriene. e passou a palavra aos
demais para exposição de opiniões . O Conselheiro Afonso
colocou que é pertinente o que a Conselheira relatou e
parabenizou o estudo e a sua manifestação sobre o caso. e
observando o regimento interno que é a base para a atuação
deste Conselho, para evitar inclusive atuação de forma
ilegítima em alguns temas como essa questão dos benefícios e
demais, dispõe no "Ari. 3o. Compete ao Conselho Estadual de
Previdência - CEP " no inciso "X I - expedir normas, instruções
e/ou orientações regulares, no âmbito de sua competência,
quanto à concessão, revisão, e cassação, de benefícios
previdenciàrios. bem como sobre quaisquer aspectos técnicos
ou operacionais relacionados á gestão previdenciáriae no
inciso seguinte ‘XII - julgar, em última instância administrativa,
recursos de decisões do Diretor-Presidente da AMPREV.
exclusivamente em matéria previdenciária;'', não obteve contato
com o processo, mas apenas ao parecer da relatora , e para
que houvesse a legitimidade desse colegiado para se
manifestar, teria que ser um grau de analisar o recurso de uma
decisão do Diretor-Presidente sobre o indeferimento eventual
da aposentadoria conforme pleiteada, e entende que não é o
caso, mss concordando com a Conselheira que o tema é
objeto de outras pretensões, seria o momento adequado, não
sabe S8 nessa ocasião em razão da ausência de alguns
Conselheiros, mas induir na pauta que este Conselho
aplicando o inciso XI do art. 3° do regimento interno faça uma
orientação usando algum instrumento que seja mais adequado
e recomendado para os casos semelhantes já afirmando uma
posição para que evite que este Conselho fique trabalhando
em cima de casos semelhantes à repetição quando houver um
pleito de uma aposentadoria de um servidor que já seja
aposentado, se caso for votado esse processo, que não é uma
atribuição forma! do Conselho, acompanha integralmente a
análise da Conselheira. e não vè murta margem para
interpretação é a própna Constituição Federal que veda essç'
tipo de aposentadoria dupla, no art. 37 § 10. ‘È vedada a
percepçào simultânea de proventos de aposentadoria
decorrentes do art. 40 ou dos arts 42 e 142 com a
remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta
Constítuiçáo' , se o cargo for acumulável durante a atividade é
possível haver essa acumulação, caso contrario, não poderá ,
entende dessa forma. O Presidente falou que talvez o que
tenha causado essa situação ê o fato do exercício de uma
aposentadoria de um cargo técnico e de uma aposentadoria
pleiteada em um cargo de delegado de policia , e pelo parecer
do Assessor Jur ídico da AMPREV Dr. Weber Fernandes
entendeu que o cargo de delegado não é técnico e então ficou
os dois pareceres contraditórios, um da Procuradoria da
AMPREV e outro da Procuradoria do Estado, e por esta razão
deixou de homologar nas folhas cento e onze o parecer e
decidiu submeter à apreciação deste Conselho, e entende que
o aconselhamento do Conselheiro Afonso é bastante
significativo no que tange a esse Conselho já prevendo essas
possibilidades e outras que virão de normatizar ou até mesmo
estabelecer uma orientação no sentido dessas acumulações,
outro problema que existe, com relação á aposentadoria
compulsória, é que os Poderes não estão fazendo o
encaminhamento dos servidores que estão na idade de se
aposentar a Amapá Previdência, até o gestor se dar conta
dessa situação e fazer o encaminhamento do servidor a
Previdência terá que pagar o retroativo desde que completou j
os setentas anos até a presente data que ingressou como
beneficiário, em seguida passou a palavra para a Conselheira
Xiriene para que fosse instituído uma norma com instruções
nesse sentido. O Conselheiro Eduardo pediu uma questão de
ordem e observou que esse tipo de normativo concorre ao
quorum especial, ‘art. 17(„.) §2 A s matérias constantes nos
incisos II. III. VII. VIII. X. XI. XII e XIII, do art. 3o deste
regimento, obrigatoriamente o quorum de votação ó o
especial. ", do regimento interno, somente para não atropelar o
regimento e depois praticar um ato nulo. o Conselheiro Afonso

ITEM 05
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< jElcio José de Souza Ferreira
Presidente do Conselho
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ame do Poaer Exê j
Luiz Afonso Mira Picanço __
Membro Suplente, represent

Claudio Pinho Santana:
Membro Titular, representante do Poder EJK tvi

Constantino Auguste Tork Brahuna
Membro Titular, representante do TwBTTnal de Justiça.

./

Damilton Barbosa Salomão:
Membro Titular, representante do lrTBunal dè'Contas.

Luiz Marcos da Silva: \
Membro Titular, representante do Ministério Público.

Mareio Roney Neves Sousâ
Membro Titular, rej :an e sAtivo/.

s57/íHelton Pontes Costa *
Membro Titular,uftíi Militares ativos.

Maria de Fátima NascimenfiTcama : /
Membro Suplente, representante dos servidores ao Poder
Judiciário . /

Lounval Pinheiro Borges:
Membro Titular, representanl
Assembleia Legislativa.
Fernando Cezar Pereira da Silva:
Membro Titular, representante dos servidores dó Mytfstério
Público. /

ATA DA StTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - CEP DO ANO 2011.
Aos vinte e nove dias do més de setembro do ano de dois mil e
onze. âs dezesseis horas e trinta minutos, no Auditório do
Prédio da Amapá Previdência - AMPREV. situado a Rua Binga
Uchóa. número dez. Centro, nesta Capital, reuniram-se pela
sétima vez ordinanamente o Conselho Estadual de Previdência
- CEP/AMPREV. a reunião foi aberta pelo Senhor ELCIO
JOSÉ DE SOUZA FERREIRA, Presidente do Conselho, que
cumprimentou os Conselheiros e demais presentes e informou
que a reunião estava agendada para inicio às dezesseis horas,
foi aguardado o prazo de trinta minutos para que conforme o
Regimento Interno completassem o quorum necessário para a
abertura dos trabalhos, e como ainda não havia completado,
sugeriu a proposta de estipular mais um prazo para o aguardo
da chegada de mais um Conselheiro. O Conselheiro Fernando
observou que consta na pauta, além de uma homologação, a
apreciação da proposta orçamentária e a relatoria de um
processo pela Conselheira Xiriene, no art. 3o relaciona as
matérias para ap ciação e no inciso VIII dispõe que "apreciar e
aprovar as propostas orçamenlórias do RPPS/AP". entretanto o
art. 17. § 2° "As matérias constantes nos incisos II. Ill, VII, VIII ,
X. XI, XII e XIII. do art . 3o deste regimento, obrigatoriamente o
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inclusive desde o mès de agosto está sendo repassados
relatórios a Secretaria de Administração, porque foi
identificados problemas como dessa natureza, e no decorrer do
recadastramento está sendo observados admissões que não
deveriam ter sido realizadas, de pessoas que estão com o
pedido de aposentadoria compulsória e continuam recebendo o
abono de permanência A Diretora de Benefícios, senhora
Alessandra informou que até o final desse més será concluído
o recadastramento do Tribunal de Justiça, Ministério Público ,

Assembleia Legislativa e Executivo, e quando estiver disponível
será feito o cruzamento com a base de dados do Cadastro
Nacional de Informações Sociais - CNIS para justamente
verificar a situação de servidores com vinculos duplos e outras
situações. O Presidente falou que está sendo feito esse
trabalho para fazer o cruzamento de dados que vai facilitar
tanto para o Estado do Amapá quanto para a União, e

«concluindo este item da pauta de acordo com a avaliação dos
Conselheiros o Processo N° 2011 01 0325PA retorna para a
decisão da administração da Amapá Previdência e demais
encaminhamentos. PAUTA - ITEM 08 - Redistribuição do
Processo n°. 86/2010, apenso o Processo de n°. 620/2008,
que trata de revisão de proventos em favor de Raimundo
de Mendonça Geronimo; O Presidente falou que esse
processo é uma revisão de proventos e que de acordo com a
sua competência designou a relatoria do Conselheiro Afonso.
O Conselheiro Afonso questionou se já existe a decisão da
Presidência da AMPREV? O Presidente respondeu que sim, já
é um recurso, foi concedido à aposentadoria por invalidez com
proventos proporcionais ao servidor Raimundo Geronimo,
ocupante do cargo de professor, classe D. padrão 10.
pertencente ao quadro de pessoa civil do Estado, alo que foi
publicado no Diário Oficial n° 4553, de 05 de agosto de 2009,
em seguida passou a palavra a Dra. Ivana que conhece os
autos. A Dra Ivana falou que esse caso é de um servidor que
foi aposentado por invalidez com proventos proporcionais, foi
feita a avaliação e não se enquadrou na regra que integraliza a
aposentadoria por invalidez, depois de aposentado o servidor
ingressou com o pedido de revisão alegando à junta medica de
que sua doença havia evoluído, apresentou novos documentos
e a época a junta médica se posicionou favorável, foi feito a
apreciação pela Diretória de Benefícios e posteriormente pela
Procuradoria da AMPREV que entendeu que, ainda que não
houvesse enquadramento legal para essa transformação de
proventos, o processo merecia uma análise legal por uma serie
de questão que a procuradoria colocou, esse processo foi
homologado pelo Presidente e no curso da tramitação o
servidor faleceu gerando uma pensão que hoje é paga aos
seus beneficiários, mas ainda resta a dúvida com relação á
decisão, porque como não havia enquadramento legal
prevendo essa alteração de qualificação da aposentadoria de
proporcional para integral, na época sugeriu ao Presidente que
fizesse o encaminhamento ao Conselho para que se aprecie a
matéria. PAUTA - ITEM 09 - Comunicação da Presidência:
O Presidente comunicou que no més de setembro ocorreram
alguns fatos que é de conhecimento do Conselheiro Fernando,
porque faz parte do Comité de Investimentos, em função do
comunicado da administradora BNY Mellon, que decidiu pelo
fechamento dos fundos GWI para aplicações e resgates e.
considerando que a AMPREV possui aproximadamente quatro
milhões e meio aplicado no fundo GWI Classic, houve a
convocação dos cotislas para a participação de uma
Assembleia-Geral, realizada em São Paulo, para a tomada de
algumas decisões, esteve presente juntamente com dois
membros do Comité e em comum acordo com outros institutos
votaram em manter sessenta dias o fundo fechado, para que
houvesse tempo da estabilidade do mercado financeiro, mas.

encaminhamento, inclusive, até para servir de subsídio também
ao Ministéno Publico, outra situação a ser comunicada ío con
relação a questão no que tange a apropriação iriaêDitu
previdenciaria. o Ministério da Previdência Social tem stat
bastante incisivo ccm relação a essa questão e solicitou que
fossem fornecidos todos os débitos previdenciários correntes
da Amapá Previdência, e inclusive também foram
encaminhados para o Ministério Público. PAUTA - ITEM 10 -Comunicação dos Conselheiros: O Conselheiro Afonso
perguntou se houve algum prejuízo para a AMPREV na
aplicação, conforme a comunicação inicial da Presidência? c
Presidente respondeu que não, porque está sendo tomadas as.
providencias necessárias. O Conselheiro Eduardo perguntou
qual o critério para escolher uma instituição que administra os
investimentos da AMPREV? O Presidente respondeu que e
feito a análise de risco dessas empresas que são distribuidoras
e corretoras de fundos, as composições e o risco que
representa a volatilidade, o Comité de Investimentos da Amapa
Previdência è quem faz essa análise através do próprio
mercado financeiro, agora, existe um Comité dentro do
Conselho Nacional de Previdência - CONAPREV que estão se
mobilizando para evitar os riscos de perdas em mercado
financeiro de investimentos de instituto de previdência

^recentemente recebeu uma noticia da Atrium e informou ao
Ministério Público, a Atrium está com uma intervenção da CVM
e do Banco Central, e uma empresa que fez uma negociação
com a Amapá Previdência e gerou junto com outra corretora
denominada Albatros um prejuízo para a instituição de
aproximadamente dezesseis milhões nos anos de 2007 e 2008.
isso está encaminhado para o Ministério Público Estadual,
Polida Federal e para o Ministério Público Federal e o
Ministério da Previdência Social e conhecer desse fato, a
Atrium recentemente gerou um prejuízo de cerca de noventa
milhões aos investimentos da previdência de São Paulo O
Conselheiro Afonso falou que somente para efeito de
informação, a AMPREV independente do Ministério público ou
de qualquer outra instituição, não teria como adotar providencia
para reaver esses recursos, devido ter personalidade jurídica
própria. O Presidente colocou que essa situação foi deixada de
lado até o final do ano de 2010, somente agora em 2011 ao
chegar à instituição tomou o conhecimento dessa situação e
impulsionou, mas já estava em nível federal, sobre
investigação. O Conselheiro Afonso frisou que independente
desses órgãos e instituições estarem apurando, não há como a
AMPREV adotar as medidas cabíveis. O Presidente falou que o
Tribunal de Contas do Estado abriu um procedimento que está
em fase fina! de apuração. A Conselheira Xirtene colocou que é
uma denúncia do Banco Central, comunicando que foi feito
uma operação Day-trade, de compra e venda realizada em um
mesmo dia, que não poderia ter acontecido, seria risco de
mercado, em seguida colocou ao Presidente que ano passado
houve uma situação com o Banco Panamericano e o recurso
continua aplicado nesse banco. O Presidente falou que a
AMPREV não teve prejuízo com o Banco Panamericano, alias,
houve bons resultados, a Caixa Económica Federal assumiu a
administração do fundo, o recurso já está sem carência, mas
como o fundo dar bons rendimentos, os valores até hoje
permanecem aplicados devido ter uma boa performance, o
mercado financeiro hoje se apresenta no mundo inteiro em uma
situação ruim, a bolsa de valores apresenta queda de 26%, a
AMPREV tem 12,48% aplicado em ações, renda variável, o
restante está em renda fixa e titulos públicos, apesar do
resultado negativo em renda variável, nesse trimestre o
resultado obtido foi de trinta e cinco milhões, o Comité de
Investimentos praticamente se reúne toda semana com a
preocupação de está atento ao mercado financeiro, no final de
outubro será proporcionado aos membros deste Conselho o
curso de CGRPPS que ê certificado pela fundação Getulio
Vargas e através da APIMEC. todos serão convidados para
fazer esse curso. O Conselheiro Fernando colocou que
somente atualizando a informação, quando o Conselho teve a
informação da questão do Banco Panamericano se manifestou
pela retirada imediata dos recursos do fundo, foi feito o resgate
imediato dos valores que não se encontrava em carência, a
época era em tomo de oitenta milhões, ficou apenas o saldo
que estava em carência, mas o comportamento do fundo e a
mudança da administração mantém bons resultados, o Comité
adotou uma posição quando assumiu os trabalhos no final de
fevereiro, além do treinamento e acompanhamento do cenário
de mercado, no final do segundo semestre de 2011 juntamente
com a Presidência será feito uma avaliação geral dos fundos,
para verificar o que seria mexido dentro do enquadramento,
então como vem apresentando resultado positivo não foi feito o
resgate dos valores que inclusive não estão mais em carência,
da mesma forma o Comité tem tomado as medidas que podem
ser adotadas ao observar alguma situação que venha
comprometer o mercado, mas de qualquer sorte recentemente
na revista exame o fundo GWI foi citado como um bom fundo, e
aconteceu somente uma questão de deslize no mercado
financeiro, mas o Comité estava atento e sentou juntamente
com a Presidência e Procuradoria Jurídica da AMPREV e
tomou as medidas que foram achadas convenientes para que
não corra determinado risco, e como estava no momento da
comunicação dos Conselheiros, deixou registrado que recebeu
do setor de Recursos Humanos, que foi referendado pelo seu
Diretor Geral do Ministério Público, para que sejam verificados,
junto a AMPREV os procedimentos de compensação da
questão dos benefícios previdenciários que estão dispostos na
lei, porém nos instrumentos disponibilizados pela AMPREV. via
e-mail, não consegue abrir o que comporta exatamente fazer a
inclusão dos valores objetos de possíveis compensações, é
como se estivesse vetado para o ente poder lançar um
beneficio que lhe é de direito para fazer a questão do
recolhimento, e em uma reunião administrativa em que
participou tomou a liberdade e orientou o departamento de
Recursos Humanos para que fizesse o levantamento e
encaminhasse oficialmente para a AMPREV e a informação
que obteve è que no mês de julho já foi feito o
encaminhamento, inclusive com todos os posicionamentos
adotados pela legislação, com pericia da AMPREV e tudo mais.
e até o momento não houve nenhuma resposta, e segundo
informações o valor monta em tomo de setenta mil reais, no
seu ponto de vista não vè a necessidade de homologação da
AMPREV. sena apenas depois da compensação para fazer a
checagem das informações se o montante registra e compensa
pelo seu valor apresentado na guia, mas de qualquer sorte o

chamou a atenção em que não se trata de recurso, pediu
desculpa por não conhecer muito do assunto, foi comunicado
um dia anterior para comparecer a esta sessão, nào obteve
contato com o procedimento, lhe parece que já houve uma
decisão da Presidência, mas não houve recurso, então parece
que somente resta á alternativa, como foi sugerida pelo
representante do Ministério Público e peia Relatora do
processo, de expedir um ato normativo para disciplinar O
Conselheiro Afonso concordou plenamente, a sugestão não foi
para que seja feita nessa sessão, talvez seja uma oportunidade
para esse Conseiho, assim como o Presidente já mencionou
que existem outros casos ou que poderão surgir, estabelecer
um ato, logicamente muito bem lembrado pelo Conselheiro
Eduardo esse momento nào é adequado em razão do quorum,

mas a sugestão é criar uma linha para já pautando alguns
assuntos e se possível determinando essas orientações ou
instruções pertinentes a cada caso. O Presidente colocou que
talvez a própria Procuradona da AMPREV possa elaborar e até
mesmo receber sugestões dos senhores Conselheiro no
sentido da redação desse ato normativo para poder submeter
no momento adequado a apreciação desse Conselho O
Conselheiro Fernando aproveitou a fala do Conselheiro
Eduardo quando se reportou ao inciso XII do art 3o e,

lembrando-se da fala inicial da Conselheira Relatora do seu
posicionamento ao folhear o processo e que havia dito que nào
há decisão da Presidência, e se não há decisão nào estão
apreciando o recurso, e que nào se enquadraria no referido
inciso, e no ponto de vista da Conselheira seria pertinente
apreciar a matéria em razão do que entende que poderia ser
um caso corriqueiro a acontecer na Instituição dada a plena
interpretação da Emenda Constitucional a que se fala. se
reportou a esse ponto e como também observou pelo art. 28 do
regimento, não acabou seguindo o rito da relatora apresentar o
relatório, em seguida abrir para discussão e prelimmarmente. O
Presidente colocou que decorreu dessa forma justamente^porque não se enquadra nessa situação. O Conselheircv
Fernando continuando, falou que mesmo assim se fosse
seguido o posicionamento de analisar o relatório, tinha em
mente que pudesse abrir um aspecto de discussão que era o
propósito que a Conselheira colocou, por exemplo, por não ter
conhecimento do processo e aproveitando inclusive á leitura
que o Conselheiro Afonso fez do art. 37 § 10 que ressalva os
cargos acumuláveis na forma da Constituição, pelo menos não
observou no relatório, mas está fazendo referencia que o
servidor já possui uma aposentadoria antes de ocupar o cargo
de delegado de policia, e para que não ocorra á interpretação
de dizer se é ou não. era esse esclarecimento que pediria a
Relatora do procedimento, e diante do posicionamento da
interpretação de não haver, e inclusive o Diretor Presidente
deixou de homologar o parecer e achou melhor submeter-lo ao
Conselho, gostaria que fosse verificado qual o entendimento
que seria para apreciar, qual o encaminhamento que seria
dado, se seria de apreciar, julgar ou decidir, e também
colaborando com o entendimento passado pelo Conselheiro
Afonso de que em determinadas situações que passem por
este Conselho fossem emitidos as orientações que estão
estipuladas no inciso XI do art 3o do regimento, que com toda
a certeza daria uma melhor orientação ao corpo técnico onde
estivesse apreciando a matéria e também não teria
necessidade talvez de decorrer alguns procedimentos
excessivo a este plenário. O Presidente colocou que em vista
de que o processo nào se enquadra nos termos do inciso, já
citado, por não se tratar de última instancia, como disse o
própno Conselheiro Afonso, portanto fugiria a esta plenária no
momento de fazer esse julqamento, porque não há decisão
nem homologação da Preíidência. então o processo retorna
para apreciação novamente da administração que por sua vez
tomará a decisão de homologar, ou nào, o parecer da
Procuradoria Jurídica da AMPREV e posteriormente se houver
algum requerimento então caberia retornar para este Conselho
analisar, é pertinente a sugestão do Conselheiro Afonso no que
tange a elaboração de uma instrução nesse sentido então a
secretaria deste Conselho fica a disposição dos Conselheiros
para receber sugestões por e-maii para a elaboração do ato de
normatizaçáo para posteriormente ser submetido em uma
próxima reunião, em seguida passou a palavra para as
considerações finais da Conselheira Relatora. A Conselheira
Xirlene falou que em resposta ao questionamento do
Conselheiro Fernando, quando iniciou a análise do processo,
de imediato verificou que nào era de competência deste
Conselho se manifestar, até porque trabalha no Tribunal de
Contas e sabe que esse assunto é de competência do Tribunal,
mas como foi a primeira vez que recebeu um assunto técnico
do Conselho voltado à matéria previdenciária, não fez um
estudo mais aprofundado do processo, como tal é feito no
Tribunal de Contas de informar tudo o que foi observado no
processo, porque como já foi colocado, não caberia ainda o
Conselho se manifestar, então inicialmente seria um estudo
preliminar de uma situação que vai ser vivenciado na AMPREV
e que caberia, como foi colocado pelo Conselheiro Afonso,
pensar previamente antes que comece a ter que fazer
reiteradas vezes procedimentos que tratam dessa matéria, por
outro lado^é vivenciado a questão dos órgãos não estarem
cumprindo a questão da aposentadoria compulsória, o servidor
para não perder reajuste outros benefícios alem da questão de
ficar recebendo o abono de permanência quando completa a
idade de se aposentar pede aos dirigentes para que não
informe a previdência, tem que sancionar nessa norma os
gestores que continuarem tendo essa pratica, porque o órgão
que fica prejudicado é a própria previdência, e quem na
verdade descumpre as determinações nos casos das
aposentadorias compulsórias são os próprios gestores, e quem
tem de tomar alguma providencia é a própria previdência, como
nãc existe nenhum tipo de sanção essa norma tem que ter
essa preocupação de responsabilizar os órgãos caso não
cumpram para que também tenham de arcar com o prejuízo do
periodo que o servidor estiver trabalhando tendo completado a
idade de se aposentar, é importante esse tipo de estudo seja
encaminhado para este Conselho parque se percebe o quant^é preciso discutir e estudar a questão de previdência que ê
matéria confusa com vários entendimentos, são situação que
devem ser percebidas no ato da própria admissão do servidor
que passou no concurso público para que o próprio tenha a
consciência de que se tiver uma aposentadoria não poderá
acumular outra, é alertai-lo do que poderá sofrer mais adiante.
O Presidente colocou que já havia observado essa situação,

e

entretanto para a surpresa de todos, na semana seguinte os
fundos foram reabertos, o Comité de Investimentos tomando
ciência do ocorrido se reuniu em caráter de urgência e foi
decido a abertura de processo administrativo na sede da BNY
Mellon e na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e. como o
regulamento do fundo elege o foro do Rio de Janeiro, foi dada
entrada em uma ação cautelar que se encontra em uma vara
de ações societárias, está sendo aguardado o resultado, houve
um Instituto de um dos municípios do Rio Grande do Sul que
entrou com um pedido liminar para que a BNY Mellon e a GWI
liberarem a carência dos fundos, outra comunicação é com
relação ao projeto de alteração da lei 915/05 que está em uma
fase bem adiantada, e já está sendo incluída a questão da
aposentadoria compulsória, será previsto a responsabilização
do órgão gestor que permanecer com o trabalhador que estiver
na idade de se aposentar, sem direito ao ressarcimento do
recurso que for pago até o momento em que o servidor for
encaminhado a Amapá Previdência, outra situação é com
relação ao calculo atuarial, foi solicitado à empresa Exacttus
para que faça o cálculo atuarial separado por poder,
identificando o impacto do déficit atuarial de cada poder,
porque a Lei 1.432/2009 estabelece que a partir do ano de
2012 deverá ter uma previsão na Lei de Diretnzes
Orçamentária, uma conta orçamentána especifica para
suplementaçáo do déficit atuarial, e está previsto que quem
deve arcar com o déficit integral é o Tesouro Estadual, o que é
um absurdo, em vista de que entende que cada poder tem
arcar com o seu déficit, essa situação será corrigida na lei
915/05-AMPREV, outra situação é a devolução da gratificação
da GEM que está em pleno andamento, em fase de conclusão
dos trabalhos e será colocado a disposição da Secretaria de
Planejamento, este Conselho decidiu que deve ser devolvido a
contribuição descontada indevidamente, o Secretário de
Planejamento Juliano, que também faz parte deste Conselho,
está requerendo o abatimento da contribuição da parcela
patronal correspondente a GEM e entrou com o pedido junto a
Amapá Previdência para que se possa estudar o abatimento
desse valor na^(vida previdência do Poder Executivo, e a priori
falou ao Secretário que não haverá nenhum problema em fazer
esse estudo e um termo de encontro de contas ou até de
outras situações que por ventura sejam pertinentes desde que
não tenha a prescrição quinquenal, não existe nenhum
impedimento em analisar essas questões, outra comunicação,
em razão de uma denúncia contra a AMPREV feita pelo
Presidente da Federação dos Servidores Público do Estado do
Amapá, na pessoa do senhor Marlúcio de Almeida, protocolada
junto ao Ministério Público do Estado e Tribunal de Contas do
Estado, a Amapá Previdência recebeu uma equipe do Tribunal
de Contas e foram fornecidos todo o material solicitado, está
sendo aguardado o relatório final para que seja dado o
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para que informem onde eslão e que providencias estão
tomando, se possível gostaria de uma cópia do que foi
encaminhado para o Ministério Público do Estado, para que
possa dar a sua contribuição, e gostana também da posição daAMPREV

Ministério Público ja se antecipou e está também com um
grupo de trabalho que está discutindo alguns posicionamentos,
inclusive reservadamente o Conselheiro Luiz Afonso fez uma
observação se as orientações seguem alguma diretrizes ou ato
normativo, e inclusive será mandado um expediente solicitando
a colaboração da AMPREV no sentido de disponibilizar os
técnicos das áreas especificas que dentre elas de imediato
devem ser da Diretória de Benefícios Previdenciáno, onde está
o foco maior, já surgiu a ideia de que esse trabalho seja
avançado aos gestores dos outros entes, componentes da
estrutura previdenciária do Estado, para que esse ato seja
igual, já ouviu reclamações de servidores que buscam por
benefícios, por exemplo, recentemente teve a informação que
um promotor de justiça teria buscado a Diretória de Benefícios
para pleitear um direito e foi dito que nâo constava nenhuma
informação de registro para que fosse concedido e outrora o
Recurso Humano e o pròpno Diretor Geral observou se ‘ a
AMPREV está devolvendo os recolhimentos desse servidor que
nâo tem o registro, se não tem registro para ter o direito do
beneficio então o dinheiro que se reporta a elo que vai para
depósito, também não tem cadastro", foram algumas
colocações simples que ainda esta a nivel de
encaminhamento, mas pediu a atenção ao ofício que foi
encaminhado com relação a compensação. O Presidente
informou ao Conselheiro e aos demais que existe um
procedimento de encontro de contas que está sendo realizado
e sera aplicado aos demais Poderes, e foi exatamente isso que
falou a Dra. Ivana Cei quando esleve na AMPREV para tratar
desse assunto, já existe um encontro de contas com o Tribunal
de Justiça , está em andamento é um grande trabalho em fase
da avaliação de um mil e trezentos processos que estào sendo
avaliados e auditados. tanto é que colocou dezoito servidores
para fazer esse trabalho, o quadro de pessoal da AMPREV é
pequeno, è composto de sessenta e sete servidores, e quando
è colocado um número assim de pessoas para trabalhar chega
até em comprometer alguns trabalhes internos da Instituição
tem conhecimento que todos os Poderes tem ajustes para fazer
com a Amapá Previdência, nâo se pode agora largar o trabalho
no Tribunal de Justiça , ou- fazer os demais poderes ao mesmo
tempo, já houve a solicitação do Ministério Público, Poder
Executivo e o Judiciário que já fez o termo de encontro de
contas, então por ordem certamenle depois será leito os
órgãos menores, no momento está sendo concluído o Tribunal
de Justiça O Conselheiro Fernando fez uma observação e uma
correção na fala do Presidente, porque não estava falando da
questão de encontro de contas e recenlemente já foram citados
e observados por várias vezes porque o assunto nâo veio para
este plenário, mas o único órgão adimplenle com as obrigações
previdenciárias. patronal e segurado, no Estado do Amapá é o
Ministério Público Estadual. O Presidente observou que o
Tribunal de Contas também O Conselheiro Fernando falou que
fica feliz em saber que os recursos estão sendo repassados
para que possa resguardar os direitos dos servidore* dd

formalidade legal fez a leitura do termo de posse , portanto a
senhora Maria das Graças de Almeida jà havia comparecido a
Amapá Previdência para tomar posse para compor este
Conselho, restando apenas à formalidade da leitura do ato em
sessão plenária, tanto que o item de pauta trata apenas de
homologação. Em seguida passou para o item cinco da pauta e '
em vista de que não haveria o quorum para o inicio dos
trabalhos submete para apreciação do plenário em vista de que ;
a conselheira já tomou posse e estava aguardando a
formalidade da leitura do termo. Neste momento foi registrada a
presença do Conselheiro Ladilson Consta Moita, no qual o
quorum ficou estabelecido. Em seguida foi retificado a questão
de ordem feita pelo Conselheiro Fernando, no qual fo » suprida
com a chegada do Conselheiro Ladilson. ITEM 05 da Pauta -
Homologação da Posse dos membros representantes dos
servidores civis inativos e pensionistas do Poder
Executivo, para comporem o Conselho Estadual de
Previdência
Bezerra - Titular, em substituição a Maria lolote da Silva
Nunes; e - Maria das Graças Lima de Almeida - Suplente,
em substituição a Francisco Rodrigues da Silva. O
Presidente observou que a senhora Adélia Maria Cardoso
Bezerra não compareceu a Amapa Previdência para tomar
posse, em razào de está viajando. Em seguida apresentou á
senhora Maria das Graças Lima de Almeida, no qual assinou o
termo de posse no dia sete de dezembro de 2011. para compor
este Conselho, como representante dos Servidores Civis
Inativos e Pensicnistas do Poder Executivo, na qualidade de
Membro Suplente, em substituição a Francisco Rodrigues da
Silva. Após foi homologado a posse da consolheira suplente
PAUTA - ITEM 06 - Posse dos membros representantes
dos segurados e beneficiários do Regime Próprio de
Previdência Social para comporem o Conselho Fiscal da
Amapá Previdência - COFISPREV: - Alvino Boucinha da
Fonseca - Titular, em substituição a Eduardo Celano
Possas; e
substituição a Alvino Boucinha da Fonseca. O Presidente
proferiu com a leitura dos termos de posse e em seguida a
foram assinados pelo Presidente deste Conselho e os
nomeados O Conselheiro Ladilson saudou os conselheiros
que estavam tomando posse neste dia O Presidente
cumprimentou os conselheiros e frisou o quanto é importante
a atuação do Conselho Fiscal na Instituição O Conselheiro
Glauclo falou da sua satisfação em poder participar do
Conselho Fiscal da Amapá Previdência na qualidade membro
suplente e se comprometeu a cumprir e desempenhar o seu
trabalho naquilo que lhe couber, e agradeceu as saudações
PAUTA - ITEM 07 - Apresentação, apreciação e aprovação
do Parecer do Conselheiro Relator Afonso Gomes de
Guimarães do Processo n°. 86/2010. apenso o Processo de
n°. 620/2008, que trata de revisão de proventos em favor de
Raimundo de Mendonça Geronlmo; O Presidente passou a
oportunidade para o Conselheiro Afonso para que fizesse a
leitura do seu relatório e os esclarecimentos acerca do
processo. O Conselheiro Afonso foz a leitura do seu parecer
conforme consta na folha setenta e Irés do processo. Em
seguida esclareceu que não viu dentro do processo a decisão
formal do Diretor-Presidente, e que acordo com o íegimento
interno, este conselho tem atribuições para deliberar das
decrsôes do Diretor-Presidente. Observou que os atos
administrativos precisam obedecer a uma formalidade, talve2
fosse por meio de portaria ou outro instrumento no qual o
Diretor-Presidente fundamente a sua decisão, podendo até
acolher o parecer da Procuradoria Juridica. e devendo ser
publicado para que surta os seus efeitos. Colocou que segundo,
informações passada pela Procuradora da AMPREV, D<j/Leticia, dentro do processo existe uma decisão em relação ao
parecer no sentido homologo que no ponto de vista formal nàc
reflete a uma decisão. porque a Presidência deveria dizer os
seus fundamentos do deferimento ou não do pedido, mas se
esse ato que diz homologo for suficiente para configurar um ato
administrativo com os requisitos e formalidade para surtir os
seus efeitos, não haveria necessidade de vim pa ^a este
Conselho, caso não seja suficiente, como pensa que não é , é
necessário ter uma decisão fundamentada mesmo que
adotando a fundamentação do parecer. Concluiu que na
questão de mérito o pleito do requerente deve ser atendido, até
porque a pericia médica e a procuradona juridica entenderamda mesma forma, na análise que fez rapidamente no processonão existe nenhum motivo para discordar do deferimento,apenas se manifesta em relação à formalidade O Presidentecolocou que os processos são submetidos à apreciação da
Procuradoria Juridica. se for necessário, emite um parecer esubmete a homologação do Diretor-Presidente, e conformeconsta no processo na folha sessenta e nove o Diretor-Presidente homologou o parecer jurídico n°. 0452/2010,exarado às fls n°. 55 a 60 e encaminhou o processo para asdemais providencias da Diretória de Benefícios da AMPREV.que poi sua vez. restituiu o processo para a análise desteConselho (fl 70). Concluiu dizendo que observando o parecerdo conselheiro relator quando sugere que o processo retornepara a decisão do Diretor Presidente , na fl. 69 jà houve adecisão de acompanhar o parecer da Procuradoria Juridica. nosentido da concessão da revisão do beneficio. O ConselhoiroAfonso falou que mantém o seu entendimento, no seu pontode vista é desnecessário essa remessa para este Consetho, oregimento é bem claro quando prevê que compete ao CEPjulgar, em última instância administrativa, recursos de decisõesdo Diretor-Presidente da AMPREV, exclusivamente em matériaprevidendána, e no caso em questão o beneficiôno pediu aintegralização. passou no trâmite Interno da AMPREV. oPresidente então decidiu, considerando que a homologação ôsuficiente, então porque que a Diretória ainda tem que

encaminhar a este Conselho, agora, por exemplo, se houvesseum deferimento, a parte que pleiteou o pedido entrar.c cor :recurso a este Conselho, nesse caso. caberia manifestaçãoDra. ivana. Assessora Juridica da AMPREV, informou queesse processo foi remetido a este Conselho porque apropositura na época do senhor Raimundo Geronimo, que n éfalecido, não encontrava amparo legal, e diante da omissão dolei a procuradona opinou pela integralização e na épcca sstavacomo Diretora-Presidente interina e entendeu que quando setratar de matérias omissas este Conselho tem a conpetéde deliberar e então fez este encaminhamento O Consethei;Brahuna falou que o Conselheiro relator tem toda a razãoporque homologar significa referendar aprovar, e aprovar o

no sentido de instaurar processos para
responsabilizar também quem é de direito PAUTA- ITEM 11-
O que ocorrer: não houve. E nâo havendo mais nada a tratar ,o Senhor Presidente agradeceu a presença e a participação de
todos, e encerrou a reunião às dezoito horas e trinta e dois
minutos , da qual eu, Josilene de Souza Rodrigues. Secretaria .
lavrei a presente ata , que será aspada pelos Conselheiros 'presentes e por mim própria. Mai
2011.
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CEP/AMPREV: Adélia Maria Cardoso

' ’A -Luiz Afonso Mira Picanço:
Membro Suplente, representante do'Poder Executivo.
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Benedito Paulo de Souza:
Membro Suplente, representante'dî PotJer Executivo.-
Eduardo Navarro Machado:
Membro Suplente, representante do Tribunal de Justiça.
Afonso Gomes Guimarães:
Membro Titular, representante do Ministério Público.

It \ UtlJi IWMareio Rcney Neves Sousa:
Membro Titular, representante dos Servidored Civis Atipos.

Glaucio Maciel Bezerra - Suplente, emMaria de Fátima Nascimento Gpma r- '̂

Membro Suplente, representante dos servidores do Poder
Judiciário.

PSmXirlene do Socorro Costa.

Membro Titular, representante dos/ sèrviddres do Tribunal
de Cantas.

Josilene de Souza Rodrigues:.
Secretaria do Conselho

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - CEP DO ANO 2011.

Aos treze dias do mès de dezembro do ano de dois mil e onze.no Auditório da Amapá Previdência - AMPREV. situado a Rua
Binga Uchòa. n°. dez. Centro. Macapá-AP, as dezesseis horas
e trinta minutos, teve inicio a nona reunião ordinária do
Conselho Estadual de Previdência - CEP/AMPREV. O senhor
ELCIO JOSÉ DE SOUZA FERREIRA, Presidente , deu inicio á
reunião cumprimentando os Conselheiros Titulares e Suplentese demais presentes. Em seguida, apresentou o ITEM 01 da
PAUTA - LEITURA DO EDITAL número, zero. quinze, de dois
mil e onze. o qual convoca os Conselheiros para que se façam
presentes na nona reunião ordinária do ano de dois mil e onze
ITEM 02 - VERIFICAÇÃO DO QUORUM, chamando
nominalmente os Conselheiros Titulares e Suplentes na
seguinte ordem FERNANDO CEZAR PEREIRA DA 'SILVA ,
presente. KELSON DE FREITAS VAZ ausente. JULIANO
DEL CASTILO SILVA, ausente. JUCINETE CARVALHO DE
ALENCAR, ausente, representada pelo seu Suplente
BENEDITO PAULO DE SOUZA, presente. CONSTANTINO
AUGUSTO TORK BRAHUNA presente, DAMILTON
BARBOSA SALOMÃO, presente. AFONSO GOMES
GUIMAR ÃES, presente. MÁRCIO RONEY NEVES SOUSA,
ausente. MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE ALMEIDA, presente.LYZIANE TAVARES ALVES, presente. LADILSON COSTA
MOITA, (chegou à$ dezesseis horas e quarenta minutos),
presente. LOURIVAL PINHEIRO BORGES, presente.XIRLENE DO SOCORRO COSTA, ausente. PAUTA- ITEM 03
- LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS: Não
Houve nenhuma justificativa . PAUTA - ITEM 04 - Apreciação
e votação das atas referentes á 7* Reunião Ordinária, 4a e
5a Reunião Extraordinária de 2011; O Presidente colocou
que como è de procedimento as minutas das atas foram
encaminhadas com antecedência . Em seguida colocou para
apreciação. O Conselheiro Brahuna falou que observou que
as atas estão traduzindo exatamente aquiio que foi discutido e
decidido nas referidas sessões, mas verificou que todas estão
repletas de imperfeições retíacionais . que precisam ser
revisadas, então sugeriu que seja feito uma revisão redacional
O Presidente colocou que seja feito esta revisão com a
observação da Procuradoria Juridica da AMPREV Após nâo
havendo rnais nenhuma manifestação, ás minutas das alasforam colocadas para votação Deliberação: As Atas da 7a
Reunião Ordinária. 4" e 5a Reunião Extraordinária de 2011
foram aprovadas, por unanimidade de votos, corn a
ressalva de serem feitas as revisões redacional. O
Conselheiro Fernando solicitou uma questão de ordem efalou que verificando no regimento interno, até peciu desculpa
peio atraso de fazer o levantamento dessa questão de ordem,porque seria no item da pauta na verificação do quorum, no
momento o plenário estava no número de oito conselheiros,
mas a informação que obteve da secretaria è que a senhora
Maria das Graças Uma de Almeida que está presente, constano item cinco da pauta ainda para tomar posse e na redaçãodo art 7o do Regimento Interno prevê que “O membro do CEP
deve efetuar o rçspGCtivo credenciamento perante o colegiado, 1

mediante a apresentação do ato de nomeação, prestação de
compromisso e assinatura de termo prôpno de assunção delunçóes em sessão plenária do Conselho. ", então em tese

Estado, a deferência seria dada ao Ministério Público, mas a
situação que falou é o direito de compensação sobre os
encargos que são devidos pela previdência , a lei dispõe que a
partir do décimo sexto dia a despiesa é de competência da
previdência, os quinze primeiros dias é do ente. não está
querendo compensar como se gerou o processo inicial do
Poder Judiciário que estava com um débito de vinte e poucos
milhões e que quis fazer um levantamento, inclusive na
questão da compensação, e acha que essa matéria devena
vim para este plenário porque entende que tem que ser
observado o rito da lei. se o gestor de um ente resolver
conceder uma licença sem,dar o conhecimento a previdência
não é possível ser compensado, mas se seguiu o ritual da lei,
deve ser compensado, existem critérios então será observado
quando o processo vier a ser submetido a este Conselho, o
caso é recente desse exercício, é referente a despesa dos
servidores, nâo é de encontro de contas O Presidente passou
a palavra a Diretora de Beneficio para dar as explicações ao
Conselheiro. A Diretora Alessandra explicou que o processo
está para a análise da Diretória de Benefícios , é referente á
compensação de valores de auxilio doença de um servidor que
ficou por um periodo extenso de beneficio , não tem como fazer
essa compensação diretamente na gula de recolhimento,
porque realmente esse é o procedimento correto. O Presidente
completou dizendo que não é feito de forma direta, o processo
tem que passar pela análise da Diretória de Benefícios,
Arrecadação e Auditoria da Amapá Previdência para poder ser
compensado O Conselheiro Fernando frisou que
D3rticularmente entende de forma diferente , nâo está pedindo

.:çào de um pagamento indevido, mas compensação , e a
• z- jfa esta na Lei 915/2005 que é tão parecida com a íei do
Regime Geral tíe Previdência, por exemplo, quando o ente
paga licença maternidade o valor é compensado na própria
guia. porque na realidade a obrigação de assumir essa
despesa é da previdência, está somente fazendo essa
observação em cima daquilo que a administração do Ministério
Público esteve conversando, a lei è bem clara, a compensação
se dar na guia. nâo caberia mais a AMPREV analisar o aspecto
se lem direito ou não. porque é quem concedeu o beneficio,
inclusive atestado pela sua pericia médica A Diretora
Alessandra colocou que esse seria o procedimento correto,
mas com o problema de base ce dados não lem como fazer
automaticamente. O Presidente falou que nem sempre as
concessões de benefícios são feitas direlamente pela Amapá
Previdência O Conselheiro Fernando falou que e uma situação
que pode entrar em discussão quando houver os encontros
que serão solicitados O Conselheiro Eduardo pediu uma
questão de ordem pelo adiantar da hora, e devido em que
estava no momento de comunicação ás dúvidas podem ser
suscitadas e discutidas fora desse plenáno O Conselheiro Luiz
Afonso sugeriu com relação à aplicação do recurso da
AMPREV no mercado financeiro, que fosse apresentado a este
Conselho , pelo menos nesse momenlo em que o mercado está
vulnerável, algum tipo de relatório para dar conhecimento das
aplicações que são feitas, para prevenir certos tipos de
surpresas como aconteceu em 2007 O Presidente colocou que
lá está de posse dos demonstrativos de Investimentos mensais
e das avaliações trimestrais, serão encaminhadas cópias para
todos os Conselheiros para que sejam analisados em uma
sessão ordma

pela leitura que tem do regimento ela ainda deve tomar posse^portanto a contagem da sua presença como quorum estaria /ta
imperfeição e colocou que na leitura do art 17 exige a
presença de pelo menos oito conselheiros para se dar início a
reunião, então a apreciação inclusive do primeiro item estaria,no seu entender, prejudicado, não saberia se os demais
membros concordam com o seu levantamento O Presidentecolocou que concorda com o conselheiro no Que tange o
artigo, mas no seu ponto de vista aoenas nara cumprir a

.» feito as explicações peles membros do
Comité de Investimentos O Conselheiro Afonso colocou que
fossem solicitadas as Intuições onde foram encaminhadas as
procedências do que ocorreu em 2007 com a perda ue recurso.
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verificação de todas as documentações necessárias que
comprovem os valores pagos pelas concessões dos benefioos
O Conselheiro Afonso questionou qual o procedimento com
relação aos poderes que estão com as suas contribuições em
atraso** O Presidente respondeu que a medida a serem
tomadas em face do não pagamento é a notificação e o
ajuizamento da cobrança. O Conselheiro Afonso observou
que entende se existe a boa vontade das duas partes em fazer ,

o encontro de conta pelo menos que retorne pagar oi
recolhimentos mensais, para que nào se torne uma divroa
impagável O Presidente Informou que está sendo feito a
negociações com o Tribunal de Justiça e existe uma confissão
de divida com o Poder Executivo que está sendo honrada
mensatmente. Em seguida informou que em um único mès foi
arrecadado o valor de tnnta e dois milhões e apesar da
dificuldade do mercado financeiro, das bolsas estarem em
situações extremamente delicadas a Amapá Previdência
obteve até o més de outubro noventa e cinco milhões, o Comité
de Investimentos tem trabalhado intensamente para obter bom
resultados, somente no mês de agosto o rendimento foi de
trinta e cinco milhões e no més de outubro vinte e sete milhões,

foi batido todos os recordes de arrecadação apesar de nãc
está regular os aportes do Tribunal de Justiça e da Assembleia
Legislativa, mas o Tribunal de Justiça tem um parcelamento de
dívida que está sendo pago regularmente. O Conselho
Ladilson falou que se preocupa com a situação do Tribunal de
Justiça, porque a questão é orçamentána, esteve conversando
com o Presidente e a previsão para o próximo exercício é de
que o Tribunal continuará tendo dificuldades em honrar o
cumprimento com o pagamento das contribuições
previdenciárias dos seus servidores, devido os corte no seu
orçamento feito tanto pelo Executivo quanto pela Assembleia
Legislativa. O Conselheiro Brahuna falou que na hora que
houver notificação e o ajuizamento da cobrança quem vai ser
demandado a pagar é o Estado do Amapá. O Conselheiro
Benedito colocou que não existe desculpa para deixar de
recolher a AMPREV. O Conselheiro Afonso observou que
compreende a situação do judiciário, mas o Poder Legislativo
não tem justificativa alguma para deixar de recolher a
contribuição previdenciària. O Presidente falou que foram
tomadas todas as iniciativas cabíveis, as cobranças então
sendo encaminhadas para o Poder Legislativo, assim como
também estão sendo encaminhados para os demais poderes
Foi detectado um erro. em razão de reclamações do Ministério
Público, em 2009 a Amapá Previdência fez um contrato de
fonte com o banco do Brasil sem levar em conta a lei
previdenciària no seu art. 93 que dispõe que a arrecadação
deve ocorrer até o dia 30 (trinta) do més subsequente ao do
mès de competência, e estava ocorrendo que quando o
Ministério Público depositava as suas contribuições entre os
dias 29 e 30, no último dia de competência, e se esse dia fosse
quinta-feira o recurso somente entrava nos cofres da AMPREV.
conforme este contrato de fonte, na segunda-feira , e por
consequência disto a arrecadação estava enviando cobranças
indevidas de juros e multas a todos os Poderes, após detectar
essas situações foi providenciado juntamente com o banco
Brasil a alteração da cláusula que estava em desacordo com a
legislação previdenciària. PAUTA - ITEM 09 - Apresentação
do Relatório com informações de Processos Judiciais
tendo como parte a AMPREV; O Presidente falou que foi
solicitado em reunião anterior o processo judicial da
gratificação de ensino modular - GEM. Em seguida chamou a
Procuradora da AMPREV. Dra Leticia, para que repassasse as
informações sobre os processos judiciais. O Conselheiro
Afonso pediu licença para se retirar, precisava resolver
assunto pessoal A Dra. Leticia explicou que a maioria das
ações ordinárias diz respeito à GEM com ações de danos
morais e as devoluções administrativas estão sendo devolvidas
em parcelas, já foram devolvidas duas parcelas. PAUTA -
ITEM 10 - Comunicação da Presidência: O Presidente
informou que foi identificado que estão sendo feitos
construções em alvenaria dentro da área do conjunto Cajarl,
pertencente à AMPREV. será atravessado uma petição para
que as pessoas sejam impedidas de dar continuidade nas
construções e provocar a açáo mais rápida do judiciário em
relação à definição da ação reivindicatória que está a anos
esperando por uma decisão. PAUTA
Comunicação dos Conselheiros: nào houve. PAUTA - ITEM
1 2 - 0 que ocorrer: não houve. E não havendo mais nada a
tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença e /a
participação de todos, e encerrou a reuniáo às dezoito hor^s e
trinta e dois minutos, da qual eu. Josilene de Souza Rodrjgues,
Secretária, lavrei a presente apí?\que será gssinada pelos
Conselheiros presentes e por
dezembro de 2011.

mediante iniciativa do Presidente\ o que pode ser manifestado
em uma próxima reunião, e balizado nas orientações jà
colhidas nesta sessào. O Presente falou que é pertinente a
observação do conselheiro, no que tange ao quórum de
aprovação , mas a proposta fica lançada. Solicitou que a
Procuradora da AMPREV, Dra Leticia , juntamente com as
Assessoras Jurídicas, Dra. Eliane e Dra. Ivana anotasse as
informações para que em outra reunião deste Conselho
quando houver o quórum especial seja submetido para
votação. O Conselheiro Fernando observou que a folha 73
exarada no processo, tem a manifestação do conselheiro
Afonso Guimarães, com data de 27 de outubro, que está sendo
prestada nesta sessào em matéria de pauta e. não obstante ,

no mesmo conjunto de cópia que recebeu, verificou que os
procedimentos foram submetidos novamente para
manifestação da Procuradoria Jurídica e apOs homologação
pela Diretória Executiva, portanto. 0 ato que está sendo trazido
para apreciação já está submetido à outra direçáo, no seu
ponto de vista , acha que estão voltando no tempo para apreciar
uma situação em que o processo já tramitou Sua propositura e
até porque a manifestação originaria do conselheiro relator é
de restituição do processo sem apreciação do mérito, apesar
de que fez algumas observações. O Conselheiro Brahuna
falou que a administração pode a todo o tempo revê seus atos.
revogando-as quando inconveniente ou os anulando quando
eivados de v ícios de ilegalidade. Ocorre que nada impede que
este processo seja sobrestado e que seja realizada a
modificação de natureza regimental, e após este processo
retorne a este conselho para que seja deliberado sobre o pleito
que está sendo objeto. O Conselheiro Fernando frisou que a
matéria que está sendo apreciada, conforme consta na pauta,
é a apresentação, apreciação e aprovação da manifestação do
conselheiro relator, que inclusive, não entrou no mérito, fez a
restituição do processo para que fosse submetido a
Presidência e outros encaminhamento que já foram dados O
Conselheiro Brahuna questionou qual seria a proposta do
conselheiro, porque não estava entendendo. O Conselheiro
Fernando respondeu que a sua sugestão é que seja retirado
de pauta e que a Presidência volte a avaliar o procedimento
Somente estava se manifestado porque no seu ponto de vista a
discussão estava sendo inócuo em questão do que constava
na pauta O Conselheiro Brahuna repetiu a sua sugestão de
proposta, que foi no sentido de sobrestar a tramitação do
processo, promover alteração regimental conferindo atribuição
para o conselho deliberar sobre todo e qualquer majoração de
beneficio previdenciário e, após este conselho reaprecie este
mesmo processo, somente para evitar pagamentos indevidos
ao contribuinte previdenciário e depois responsabilizar a
própria Procuradoria e a Diretória Executiva, quando este
Conselho pode dar a sua parcela de contribuição para que não
venha se cometer erros O Presidente colocou que foram
lançadas três propostas: Conselheiro Afonso relator dos autos
propõe que seja colocada para votação a sua manifestação*
que está anexada no processo: Conselheiro Fernando propúé
a retirada de pauta e o Conselheiro Brahuna propõe o
sobrestamento dos autos e retiradas de pauta. Após todos
concordaram que as três propostas tèm a mesma definição
Em seguida foi deliberado: Aprovado por unanimidade de
voto a retirada deste item de pauta e o sobrestamento dos
autos. PAUTA - ITEM 08 - Apresentação do relatório das
contribuições ordinárias dos Órgãos e Poderes, referente
ao exercício de 2011; O Presidente falou que além do
relatório foram trazidos todos os ofícios de cobranças que
foram encaminhados aos poderes durante esse exercício. Em

parecer não é decidir, existem duas situações distintas, pode
aprovar ou restringir a aprovação, o ato da aprovação
necessita de determinação no sentido de providencias que
venha implementar as medidas sugeridas no parecer , no seu
ponto de vista homologo não é decisão, seria se houvesse, por
exemplo, homologo e determino a revisão do benefício com
vista ao pagamento . Depois dos esclarecimentos prestados
pela Assessora Jurídica , Dra. Ivana, lhe surgiu uma dúvida
quanto ao que foi dito que existe omissão legislativa com
relação à previsão legal de pagamento na integralidade de
beneficio previdenciário. todos são sabedores que no campo
de direito previdenciário , administrativo e de um modo geral no
campo de direito público prepondera o princípio da legalidade
que é considerado a viga mestra de todo o direito público , não
existe ato que validamente se imponha senão em observância
a lei. mas não existindo fundamentação legal para aprovar
revisão ou reajuste de beneficio previdenciário. questionou qual
foi à motivação que o parecer jurídico encontrou para conclui
no sentido do deferimento da pretensão, porque é preciso que
essa pretensão esteja escudada em disposição legal que ha de
prevê de maneira explicita , não pode nem mesmo, ser por vi?'
implícita . O Presidente informou que no primeiro alo/ o
servidor foi aposentado por invalidez com prove/tos
proporcionais ao tempo de contribuição, em decorrência do
agravamento da patologia ensejadora da concessão do
beneficio o servidor entrou com esse pedido de revisão. O
Conselheiro Brahuna falou que com todas as venhas a quem
subscreveu o parecer jurídico, o ato da aposentadoria no
momento em ele se aperfeiçoa é insuscetível de transformação
ou de revisão em modo a poder garantir acréscimo
previdenciário. Reforçou o que havia dito anteriormente. que o
conselheiro relator tem toda a razão quando diz que homologar
não representa decisão, porque existe uma doutrina no direito
publico chamado princípio dos motivos determinantes, nada se
faz no campo do direito público se não existir um motivo
calcado na lei que autorize a administração proceder daquela
maneira, não basta somente homologar, tem que proferir uma
decisão que precisa ser louvável em um motivo e escudada em
uma disposição de lei. Se não existe previsão regimental para
que este Conselho atue em substituição a Diretória Executiva ,
não há como o Conselho validamente emitir nenhuma decisão,

mas se houver inconformação com a decisão do Diretor-
Presidente e interpor recurso ao Conselho e no exercício de
sua competência irá proferir decisão. Agora se a previsão
regimental é no sentido de que somente se deva deliberar
sobre recurso , este Conselho até pode analisar, mas nem
sempre deve, porque se não vão ter que analisar e julgar todos
os processos que tramitam dentro da Instituição O Presidente
colocou que a lacuna estadual, citada na pg 58 dos autos tem
uma justificativa por analogia, no art. 190 da Lei Federal n°
8 112 de 1990, traz a seguinte disposição: "O servidor
aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço se
acometido do qualquer das moléstias especificadas no § 19 do
art . 186 desta Lei e, por esse motivo, for considerado inválido
por junta médica oficial passarô a perceber provento integral,
calculado com base no fundamento legal de concess&o da
aposentadoria (Redação dada pela Lei n° 11 907. de 2009 )" O
Conselheiro Brahuna falou que em matéria de direito público
não se decido nada por analogia , este processo tem que ser
sobrestado, não se pode buscar analogia na Lei Federal para
impor ao órgão previdenciário estadual nenhuma obrigação
estranha ao que a lei Estadual prevê nesse sentido O
Conselheiro Afonso lembrou que se quer o parecer entrou no
mérito, a conclusão foi devolver o processo sem manifestação
de mérito, não chegou a analisar se o beneficiário/requerente
faz jus ou não, apenas defkndeu no seu parecer que não era
para o Conselho se manifestar antes da decisão do Diretor-
Presidente O Conselheiro Brahuna falou que o Conselho
tem que ficar restrito apenas a atuação em sentido recursal. O
Conselheiro Afonso colocou que dentro do processo tem um
parecer jurídico opinando pela concessão do beneficio, quem
tem que tomar a decisão é o Diretor-Presidente, caso contrario,
este Conselho vai se tornar em um órgão de assessoramento.

O Conselheiro Brahuna falou que concorda com o
conselheiro relator que este Conselho deve se reservar a
funcionar como instância recursal, e tambóm concorda que
homologar o parecer não é decisão, mas o perigo é que está
se concluindo no sentido de uma possiblidade de uma revisão
de aposentadoria calcada em paradigma Federal, a partir de
uma analogia , o ilustre Presidente tem o conhecimento de que
em matéria previdenciària e nem em matéria de direito público
isso não é possí vel, por exemplo, se o Presidente determinar
fazer o recalculo eapós ordenar o pagamento, a AMPREV
estará pagando benefício previdenciário indevido, no seu ponto
de vista, quando se lida com o interesse do sistema de
previdência todo o cuidado e cautela é pouco. O Conselheiro
Afonso colocou que então precisa alterar o regimento interno
para incluir um dispositivo prevendo que quando houver esse
tipo de concessão, seja remetido através de recurso de oficio
necessário para deliberação O Presidente observou que este
é o segundo processo que vem a este Conselho sem um ato
decisório, o primeiro foi com relação à acumulação de
aposentadotia de um servidor ocupante do cargo de Delegado
de Policia . O Conselheiro Afonso colocou a proposta de
receber o encaminhamento da Oiretoria Executiva como sey
fosse recurso, então entraria no mérito e resolvia a questão, flConselheiro Brahuna sugeriu que este Conselho aprove ui/a
alteração regimental no sentido de que todas as vezes que
houver revisão de beneficio com oneração do fundo
previdenciário automaticamente este Conselho deverá se
manifestar. O Presidente colocou que nos dois casos será
feito uma revisão do parecer jurídico, inclusive, com uma
pesquisa ampla com as decisões reiteradas dos tribunais. Em
seguida colocou para apreciação dos demais a proposta do
Conselheiro Afonso que foi reforçada pelo Conselheiro
Brahuna, no sentido de criar um mecanismo dentro do regimd(
interno para que quando fossem feitos os pedidos de revisão
de benefícios previdenciários que implique em majoração, que
sejam encaminhados a este plenário O Conselheiro
Fernando fez a observação que consta no próprio regimento
interno no art. 29. parágrafo único, "Para aprovação de reforma
ao Regimento Interno, è necessária a manifestação favorável
de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros.'' , portanto nào existe
essa qualificadora para a presente alteração, náo obstante, no
“caput" do regimento interno dispõe que ’O Regimento Interno
do Conselho Estadual de Previdência pode ser reformado

seguida repassou a palavra para a Diretora Financeira , '
Francicleide, para prestar os devidos esclarecimentos sobre o
relatório. A senhora Francicleide falou que esta apresentação
foi em decorrência há uma solicitação feita pelo Conselheiro
Fernando Cezar. Foram feitos os levantamentos de todas as
contribuições dos poderes, referente ao exercício de 2011, bem
como os parcelamentos, e de acordo com o levantamento
estão em débito com a Amapá Previdência o Poder Legislativo,
na ordem de dois milhões e oitenta e quatro com o valor de R$
2.084 ,200.86 (dois milhões oitenta e quatro mil duzentos reais
e oitenta e oito centavos); o Poder Executivo na ordem de RS
12.569.244,70 (doze milhões quinhentos e sessenta e nove mil
duzentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos); o
Ministério Público tem um saldo devedor de 0.06 (seis
centavos); o Tribunal de Contas está em dias com os seus
recolhimentos e o Tribunal de Justiça está com o saldo
devedor, somente no exercido de 2011. na ordem de
7.814 948,29 (sete milhões oitocentos e quatorze mil
novecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos)
Na sequencia apresentou o relatório com todos os
parcelamentos de dividas, no qual o Poder Legislativo está em
dia com o seu pagamento de parcelamento, consta um total
final devido no valor de R$ 7.377 . 179,92 (sete milhões
trezentos e setenta e sete mit cento e setenta e nove reais e
noventa e dois centavos) que está ainda por vencer, é
importante dizer que esses valores são corrigidos
mensalmente: o Poder Executivo está pagamento
normalmente, houve alguns atrasos, mas foi feito as devidas
correções, neste dia foi enviado um ofício de cobrança de
divida que venceu no dia 30/11, no total de R$ 346.391.573,66
(trezentos e quarenta e seis milhões trezentos e noventa e um
mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta e seis
centavos), tanto do patronal quanto do segurado e o Tribunal
de justiça tem a divida no total de RS 23.819.774 ,51(vinte e
três milhões oitocentos e dezenove mil setecentos e setenta e
quatro reais e cinquenta e um centavos). O Presidente
informou que está sendo consolidado o termo encontro de
contas com o Tribunal de Justiça, foi solicitado ao Ministério da
Previdência Social a disponibilização de dois auditores fiscais
para que ppssam reescrever a divida baseada nas
compensações, e no máximo estará sendo concluído até
meados do mês de fevereiro de 2012, após será trazido para
este conselho deliberar. Informou também, que estão sendo
levantados os processos de compensações já realizados, e
para um melhor controle está em andamento à criação do
sistema de gerenciamento de documentos. Outra informação,
foi sobre a requisição do Poder Executivo que está solicitando
por intermédio do Secretario de Planejamento, Juliano Del
Castilo. o ressarcimento da incidência da gratificação do ensino
modular, do que diz respeito a parte da contribuição do
patronal, o Poder Legislativo do Estado também entrou com
pedido de compensações, mas evidentemente será feito a
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para qualquer outro Estado da Federação não poderia ser reais) Para 0 interior do Estado, em seguida perguntou se maismenos de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para algum Conselheiro gostaria de se manifestar. O Conselheiro
proporcionar, pelo menos, condição condigna, como também Kelson pediu a colaboração dos demais Conselheiros e
unificar em um só bloco diárias de deslocamenlo para o interior colocou que antes deste Conselho deliberar teria a
do Estado é proporcionar formação de poupança com recurso possibilidade de ter uma análise de impacto de folha da
proveniente de diárias, porque já esteve em Oiapoque e um instituição para que se possa trabalhar a previsão de
hotel de bca qualidade a diária não vai alem de oitenta reais. O planejamento, porque se preocupa na demanda de solicitações
Presidente observou que foi exatamente por isso que foi feito de servidores do Estado pedindo a concessão para trabalhar
a divisão na proposta, não foi seguido exatamente a Resolução na AMPREV em decorrência desse aumento de diárias que
da MACAPAPREV. que alias, é datada de setembro de 2009, e nâo é 0 mesmo cenário nas demais secretarias de governo,
inclusive este ano já foi aíterada. O Conselheiro Brahuna Que inclusive está acima da tabela de viagens internacionais. O
colocou que tem que ser feito uma estimativa muito mais Presidente colocou que a proposta que está sendo colocada
realista, no sentido de conceder condições condignas a quem nesla reuniao está baseada na tabela de setembro de 2009 da
se desloque a serviço da instituição, porque as realidades são MACAPAPREV, que inclusive neste ano de 2011 já majorou
completamente distintas, no seu ponto de vista deve tanto acima deste valor, hoje a diária praticada pela Amapá
quanto possí vel acabar com essa ideia de acrescentar tantos Previdência é de RS 396,00 (trezentos e noventa e seis reais)
0or centos, tem que fixar um valor, e propôs R$ 650,00 para a Direloria Executiva, Conselho Estadual e o Conselho
(seiscentos e cinquenta reais) que remunera condignamente fiscal, RS 308.00 (trezentos e oito reais) para a Direção
para aqueles que forem para os outros Estados da Federação, intermediária e para o interior do Estado o valor de RS 207,00
e para o interior do Estado seiscentos reais ou quatrocentos (duzentos e sete reais), esses são os valores que foram
reais é excessivo demais O Presidente observou que na corrigidos por este Conselho, conforme o publicado no Diáno
proposta foi colocado o valor unitário de RS 300.00 (trezentos 0ficial d0 Estado N°- 4489 de 06 de maio de 2009, e em vista
reais) para o deslocamento para o interior do Estado. O de que estas diárias não estão atendendo a realidade, por
Conselheiro Brahuna falou que ainda está excessivo, RS exemplo, em Brasilia com diária de trezentos reais no máximo
250,00 (duzentos e cinquenta reais) para qualquer interior do se consegue hospedagem em um hotel com duas estrelas, e
Estado estava sobre justa medida. O Presidente colocou que , ainda ,em a despesa com alimentação e deslocamento. O
estava consignada a proposta do Conselheiro Brahuna , no J Conselheiro Kelson falou que na verdade estava buscando a

discussão à questão da prestação de contas do exercício da
execução do dinheiro público com a sociedade em comum,
este Conselho deve se municiar através de informações que se
possa decidir por hora o que vai ser executado pela instituição.
O Presidente frisou que não existe um quantitativo de diárias ,
somente tem a situação que pode ser feito uma previsão que é
a viagem do Comité de Investimentos, as demais viagens não
são programadas O Conselheiro Brahunacompletou dizendo
que iodas as viagens são eventuais, apenas do Comité de
Investimentos que é programada O Prosidente falou que o
Comité de Investimentos tem programado uma viagem a cada
semestre para São Paulo e Rio de Janeiro com o objetivo de

i visitar os centros onde existem instituições do mercado
financeiro, a proposta que está sendo colocada de
acrescimento de porcentagem é de acordo com o praticado
pelo Poder Executivo, já na MACAPAPREV è unificada, tanto
para os municípios do Estado quanto para qualquer localidade
do Estado Brasileiro. O Conselheiro Damilton colocou a
proposta que seja utilizada apenas uma tabela , a diária no
valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para o interior do Estado e
para os demais Estados o valor de R$ 650,00 (seiscentos e
cinquenta reais), unificada para todos os cargos. Conselho e
funções, porque qualquer servidor que viajar teiá a mesma
despesa que o Dirigente ou Conselheiro. O Conselheiro
Brahuna concordou plenamente com a proposta do
Conselheiro Damilton. O Conselheiro Ladilson também1

concordou com a proposta do Conselheiro Damilton, estava
com o pensamento de colocar a proposta de R$ 700,00
(setecentos reais), mas R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta
reais) resolve, está razoável, fez o relator de que quando
precisou viajar as pressas junt3mente com o Diretor Presidente
e Assessora Jurídica da AMPREV. por indicação do Comité de
Investimentos para que fosse resolvido o problema do fundo da
GWI, a Secretaria da AMPREV conseguiu reservas em uma
pousada tendo nos quartos apenas ventilador, banheiro com
mau aspecto, foi na época de frio, não havia aquecedor, teve
problema de respiração, não conseguiu dormir, è uma situação
degradante, outra situação foi quando viajou para participar de
um evento em São Paulo, os hotéis mais em conta estavam
todos lotados, devido à ocorrência de vários eventos ao mesmo
tempo, o resultado foi que com essa diária de R$ 396,00
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ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - CEP DO ANO
2011.

Aos quatorzes dias do mês de novembro do ano de dois mil e
onze, às dezesseis horas, no Auditório do Prédio da Amapá
Previdência - AMPREV, situado a Rua Binga Uchóa, n°. dez.
Centro, nesta Capital, reuniram-se pela quarta vez
extraordinariamente, o Conselho Estadual de Previdência -
CEP. A reunião foi aberta pelo Senhor Presidente ELCIO JOSÉ
DE SOUZA FERREIRA, que cumprimentou os Senhores
Conselheiros e demais presentes, prosseguiu com a ordem do
dia. PAUTA - ITEM 0 1 - 0 Senhor Presidente proferiu com a
LEITURA DO EDITAL número, zero. treze, de dois mil e onze.

PAUTA - ITEM 02 - A Secretária fez a VERIFICAÇÃO DO
QUÓRUM, chamando nominalmente os Conselheiros Titulares
e Suplentes na seguinte ordem. FERNANDO CEZAR
PEREIRA DA SILVA.presente, KELSON DE FREITAS
VAZ,presente, JULIANO DEL CASTILO SILVA.ausente.
JUCINETE CARVALHO DE ALENCAR.ausente, representada
pelo seu Suplente BENEDITO PAULO DE SOUZA, presente.
CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA. presente.
JORGE EVALDO EDINHO DUARTE PINHEIRO, ausente.
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO,presente, AFONSO
GOMES GUIMARÃES, ausente, MÁRCIO RONEY NEVES
SOUSA, ausenle, representado pelo seu Suplente RILDO
FREDERICO FERREIRA, presente, LYZIANE TAVARES
ALVES,presente, LADILSON COSTA MOITA ,presente,
LOURIVAL PINHEIRO BORGES, presente. XIRLENE DO
SOCORRO COSTA,ausente. PAUTA - ITEM 03 - LEITURA
DAS JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS: O Conselheiro
Afonso Gomes Guimarães juntamente com a sua Suplente
Conselheira Maricélia Campeio não receberam convocação
devido estarem viajando. PAUTA - ITEM 04 - Apresentação,
apreciação e aprovação da proposta de alteração da tabela
de Diárias da Amapá Previdência. O Presidente colocou
que em 2009 a tabela das diárias da Amapá Previdência sofreu
alteração, conforme o que fora deliberação por este Conselho
na sua 4* reunião ordinária, realizado no dia 29 de abril de
2009, no qual foi expedida a Resolução N° 008/2009-
CEP/AMPREV, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4489,
com circulação em 13/05/2009, conforme consta nas fls. 31 a
65 do Processo N° 2011.8.900790PA, referente à alteração
dos valores de diárias, â proposta constante nas fls. 68/69 que
está sendo colocada para a análise dos Conselheiros foi feito
de acordo com os procedimentos de 2009, após consultar a
tabela das diárias praticadas pela MACAPAPREV e nos moldes
da tabela já existente na Amapá Previdência foi feito a seguinte
proposta: viagem para as outras Unidades da Federação, para
o cargo de Diretor Presidente - CCS-4, Cargo de Direção
superior ou equivalente - CCS-1 , CCS-2, CCS-3, o valor
unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), acrescido de 20%,
RS 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), quando se tratar de
deslocamento para o Estado do Pará e 50%. RS 600,00
(seiscentos reais), quando se tratar de deslocamento para os
Estados das Regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste. Nordeste e
Norte, com exceção do Estado do Pará; para os cargos de
Direção intermediária, ebiprego de nivel superior ou
equivalente - CCS-1, CCS-2, CCS-3. cargo ou emprego de
nivel intermediário e auxiliar ou equivalente , o valor unitário de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), acrescido de 20%. RS
420,00 (quatrocentos e vinte reais), quando se tratar de
deslocamento para o Estado do Pará e 50%. RS 525,00
(quinhentos e vinte e cinco reais), quando se tratar de
deslocamento para os Estados das Regiões Sul, Sudeste.
Centro Oeste. Nordeste e Norte, com exceção do Estado do
Pará; ao se tratar de deslocamentos internacionais será
obedecido á tabela praticada pelo Poder Executivo em se
tratando de viagens para o interior do Estado e zona rural de,
Macapá foi estimado o valor unitário de R$ 300,00 (trezentos
reais) para todos os cargos, emprego ou função, observando
que: 1) Para deslocamento no interior do Estado, o servidor
fará jus a 50% do valor unitário da diária, nos seguintes casos:
a) Quando o afastamento não exigir; pernoite fora da sede; b)

a do retorno à sede; e 2) Não fará jus à diária o servidor
que se deslocar de Macapá para localidades que distanciam no
máximo 50 km. sem pernoite. O Conselheiro Brahuna falou
que a proposta da Resolução Normativa N° 05 da
MACAPAPREV, engloba no seu art. 1o a definição das diárias
levando em conta *deslocamento da área urbana do Município
de Macapá para Distrito do Município de Macapá, para outras
localidades que integram os demais Municípios do Estado do
Amapá e quaisquer localidades do Estado Brasileiro\ no seu
ponto de vista na época o valor da diária lhe parecia
excessivarnente baixa ao ponto de nem permitir condições
condignas de instalação do servidor ou membro do Conselho
que estivesse viajando a serviço e interesse da AMPREV. mas
isso já é coisa do passado, agora, o tratamento em um só bloco
de diárias para o deslocamento para outra localidade da
Federação e ao mesmo tempo para fora da sede da Capital do
Estado encarna um excesso, por exemplo, sair de Macapá para
qualquer outra unidade da Federação dispondo de seiscentos
reais de diária, deu o testemunho de que já fez viagens com
mais ou menos seiscentos e trinta reais, que é a diária de um
desembargador do Tnbunal de Justiça do Amapá , e confessou
que já foi obrigado a ter que se instalar em hotel de duas
estrelas, que seguramente no passado deve ter perdido uma
delas, então foi parar em uma espelunca que na época a diária
custava duzentos e poucos reais, isso em Brasília , teve gasto
ainda com serviços de taxi, o percurso era longo mais de
cinquenta quilómetros, o resultado foi que as diárias não deram
para pagar as despesas, teve que arcar com o que faltou, mas
tem a vantagem que o Tribunal de Justiça reembolsa o valor
gaslo desde que comprovadamente, frisou que é injusto e
profundamente incomodo ter que sair do seu trabalho e da sua
residência para tratar de interesse institucional onde tenha que
ficar instalado em condições muito menos confortáveis do que
a própria -casa , a realidade é que o deslocamento de Macapá

sentido de elevar para seiscentos e cinquenta reais o valor
unitário, sem percentuais de acrescimentos, o mesmo valor
para qualquer estado Brasileiro, unificando o valor para
qualquer cargo, e o valor de duzentos e cinquenta reais para o
interior do Estado. O Conselheiro Brahuna colocou que o /
ideal é propiciar diárias idênticas a quem esteja acompanhandô
o dirigente ou Conselheiro. O Presidente passou a palavrá
para o Conselheiro Fernando e aos demais que desejavam se
manifestar. O Conselheiro Fernando falou que
acompanhando as colocações do Conselheiro Brahuna ,
agregou ainda que está disposto na própria lei , que a finalidade
das diárias é para custear hospedagem, alimentação e o
deslocamento interno, e diante dos próprios testemunhos dos
Conselheiros de experiências vivenciadas nos próprios órgãos
de origem, ao chegar para participar dessa sessão estudou a
viabilidade de como justificar o seu posicionamento em relação
à maténa. traçou um rabisco que traz um pouco do ponto já
defendido pelo Conselheiro Brahuna. e ainda nos momentos
que antecedia a reunião teve a oportunidade de conversar com
o Conselheiro Benedito que também tem o mesmo desejo e
visualiza no mesmo âmbito as situações de deslocamento e da
unificação de valores, porque parece uma segregação de
diferencial que se afasta da verdadeira realidade como se um
servidor sem cargo, mas que è designado para representar a
instituição não se faz merecer os mesmos préstimos que a
autoridade ou que pessoa mais graduada dentro do órgão ou
instituição, os valores que traçou divergem um pouco em
relação aos apresentados pelo Conselheiro Brahuna, e insistiu
na proposta aprovada pela Diretória Executiva mantém o
posicionamento do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para o
deslocamento dentro do Estado do Amapá, e quando não
houver pernoite a diária equivale somente a 50%, é a própria
lei que estabelece, e testemunhou diante do próprio
posicionamento das viagens do Comité de Investimentos da
Amapá Previdência em razão de alguns deslocamentos, que
são vános dentro de um dia , para instituições financeiras, com
bastante distância entre uma e outra, a proposta dos seus
valores estariam arrendados para o valor máximo de RS 700,00
(setecentos reais), para aqueles que forem para os demais
Estados da Federação, e no sentido de regramento, a
resolução é um pouco seca, e na limitação da proposta
apresentada na convocação desta reunião extraordinária que
vislumbre a discussão dos valores da tabela, solicitou que após
a aprovação gostaria de receber o processo para apresentar
uma proposta para que este Conselho possa baixar uma
resolução especificando outros detalhes que no seu ponto de
vista é interessante devido à questão geográfica do Estado, a
proposta da tabela dar uma regra que certos distanciamentos
até 50 km não ensejam o pagamento de diárias, então existem
certas peculiaridades que trás uma visão muito mais presente
há algumas questões que são basilares para organizar o
instituto, e por esta razão gostaria de receber o processo para
trazer a este Conselho para que seja deliberado uma proposta
de resolução contendo regras mais estabelecidas no que seja
em pagamento de diárias O Conselheiro Ladilson perguntou
ao Conselheiro Fernando se a sua proposta é que esse ponto
seja deliberado posteriormente? O Conselheiro Fernando
respondeu que estava sugerindo apresentar um ato de
regramento. não estava tirando assunto de pauta, até porque o
assunto é especifico, trata da tabela de diárias O Conselheiro
Brahuna pediu uma parte, e falou que concessão de diárias
para permitir condições de adequar á remuneração a
permanência do servidor, Conselheiro ou de quem esteja a
tratar de interesse institucional de qualquer Órgão ou Poder, na
verdade quanto mais se colocar ataduras maiores as
dificuldades de gerenciamento que serão criadas para a
instituição, servidor ou dirigente quando precisarem viajar, no
se ponto de vista até por experiência já vivida viajando pelo
Tribunal o valor de seiscentos reais para o deslocamento daqui
para Belém do Pará não será suficiente para permanecer em
hotel pelo menos razoável, e ainda pagar taxi e alimentação,
esse valor está subestimado demais, então R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais) está ideal para que proporcione
ao servidor pelo menos o conforto de sua residência, e para 0
interior do Estado o valor de RS 250,00 (duzentos e cinquenta
reais) remunera mais do que adequadamente, porque já esteve
em Oiapoque e ficou no melhor hotel e as diárias que levou
deu perfeitameftte para pagar as despesas. O Presidente
frisou as propostas que foram colocadas, sendo: proposta
inicial tendo acréscimo e classificação de cargo, emprego ou
função, os valores de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e RS
350,00 (trezentos e cinquenta reais) para qualquer Unidade da
Federação, e RS 300,00 (trezentos reais) para o interior do
Estado; Proposta do Conselheiro Brahuna: o valor unificado de
R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para qualquer
Unidade da Federação e R$ 250.00 (duzentos e cinquenta
reais) para o interior do Estado e a proposta do Conselheiro
Fernando: o valor unificado de RS 700.00 (setecentos reais)
para qualquer Unidade da Federação e RS 300.00 (trezentos
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(trezentos e noventa e seis reais) não deu para pagar todas as
despesas, a diária do hotel custou RS 335,00 (trezentos e trinta
e cinco reais), houve gasto com taxi e alimentação, o Comité
de Investimentos tem viajado para garantir a rentabilidade dos
recursos da instituição e garantir a meta atuarial, participam em
reuniões com os economistas e para se ter uma ideia, fica
constrangido porque existe outra despesa que não é
contabilizada e a diária não dispõe , por exemplo, em uma
semana de reuniões fica difícil usar o mesmo terno todos os
dias. porque o Comité se reúne com os Executivos das maiores
instituições bancarias desse pais. então tem a despesa com
temo. tanto para levar para a viagem quanto para lavar, tem
uma serie de consequência . O Conselheiro Benedito falou
que tem a mesma ideia colocada pelos Conselheiros e no seu
ponto de vista a proposta do Conselheiro Damilton é a mais
adequada, é um valor razoável que se houver um cuidado será
o suficiente para pagar as despesas, agora realmente é
inadmissível fazer viagem a trabalho e ter que pagar despesa,
pensa que não se deve economizar na diária das viagens que
realmente são necessárias. O Conselheiro Rildo colocou a
proposta de estipular um indice de correções futuras, porque
daqui a alguns anos haverá uma nova desvalonzação. O
Presidenteconcordou com a sugestão do Conselheiro, e
colocou que esse indice deve acompanhar as correções
aplicáveis aos valores de diárias hoteleiras. O Conselheiro
Brahuna frisou que, como já foi feito dois blocos de diárias
sendo: Unidade Federal e Interior do Estado e a unificação de
tratamento em termos de fixar o mesmo valor de diárias tanto
para os membros da Diretória Executiva. Conselheiros,
dirigentes e auxiliares, o ideal é que seja atribuída a
atualização através do INPC - indice Nacional de Preços ao
Consumidor, para que daqui a alguns meses a diária não
esteja sendo insuficientes para a despesa de deslocamento,
nada mais adequado do que criar um mecanismo de
atualização. A Conselheira Lyziane falou que estava de
acordo com a proposta unificada de dois blocos e fixar os
valores de R$ 300,00 (trezentos reais) para o interior do Estado
e R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para as Unidades
da Federação e também com o reajuste. O Conselheiro
Lourival colocou que faltava definir os valores, porque na
proposta do Conselheiro Brahuna seria o valor unificado de R$
650.00 (seiscentos e cinquenta reais) para qualquer Unidade
da Federação e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o
interior do Estado, na proposta do Conselheiro Fernando seria
o valor unificado de R$ 700.00 (setecentos reais) para qualquer
Unidade da Federação e R$ 300,00 (trezentos reais) para o
interior do Estado e na proposta do Conselheiro Damilton seria
o valor unificado de RS 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
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questào de dizer que pode fazer prevalecer alguma alteração
oriunda de sugestão do Conselho, na realidade se o
Governador e nem o Presidente da Assembleia Legislativa
muita das veze não consegue quórum qualificado para fazeraprovar alguma eventual emenda ao projeto orçamentário.imagine este Conselho. O Presidente frisou que foram feitas
duas convocações de reunião, nos dias 29/09 e 07/10/11, para
que este Conselho pudesse avaliar a proposta orçamentaria
antes do encaminhamento a Secretaria de Planejamento, mas
não houve o quórum necessário para se apreciar, além desse
assunto existem dois processos que foram relatados pelos
Conselheiros Ladilson Moita e Lounval Borges que estão
pendentes de análise deste Conselho, e por isso agendou duasreuniões extraordinárias, uma para o dia 18/11/11 para analisar
o relatório do Conselheiro Ladilson Moita e outra para o dia
21/11/11 para analisar o relatório do Conselheiro Lourival
Borges O Conselheiro Ladilson sugeriu que fossem
analisados os dois relatónos apenas em uma reuniãoextraordinária. O Presidente colocou que em caráter
extraordinário a matéria deve ser única, mas se todos
concordarem com a sugestão, será feito as duas avaliações em
somente uma reunião extraordinária, no dia 18/11/11, não
haverá problema algum. O Conselheiro Brahuna se
manifestou falando que concorda que os dois processos
sejam relatados em única sessão Os demais concordaram. O
Presidente informou que nos dia 09,10 e 11/11/11 foi
realizado em Macapá o 5o Seminário Norte - ABIPEM houvetrezentos e oitenta e sete inscrições, praticamente tivemos a
presença de todos os representantes de Institutos dos Estadosda região norte, deste Conselho esteve presente osConselheiros; Ladilson Moita, Damilton Salomão. RildoFrederico, Lourival Borges e o Conselheiro Kelson que esteve
representando o Governador do Estado do Amapá,praticamente o custo foi fatiado entre quatro, todos os
sindicatos do Estado do Amapá foram convidados a participar,
realmente foi enriquecedor. palestras de alto nivel, e no dia12/11/11 foi encerrado o 1° Encontro de Cultura Previdência daAmapá Previdência , com o objetivo de aplicar os conceitos de
gestão da qualidade e gestão estratégica aos servidores daAMPREV, os dois eventos foram transmitido via internet, todas
as palestras foram gravadas para que seja disponível no site
da instituição, está sendo inaugurada a internet TV AMPREV /para que nos finais de semanas os servidores possam assistir
matérias previdenciárias, e consta no portal da transparência
da Amapá Previdência todas as informações atualizadas comoos ativos financeiros, arrecadação, dívida dos Poderes,
contratos e convénios, receitas, despesa, diárias e folha de
pagamento, os objetivos estão sendo atingidos, e a intenção é,
fazer muito mais. E nada mais havendo a tratar, o SenhpíPresidente encerrou a reunião as dezoito horas e cinco
minutos, da qual eu, Josilene de Souza Rodrigues, Secretaria,
lavrei a presente ata, que após lida será assinada pelos
Conselheiros presentes e por mim própria. Macapá-AP, 14 de
novembro de 2011.

CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA. presente.JORGE EVALUO EDINHO DUARTE PINHEIRO, presente,DAMILTON BARBOSA SALOMÃO, presente, AFONSOGOMES GUIMARÃES, ausente representado pela sua Suplente
MARICÉLIA CAMPELO DE ASSUNÇÃO, presente. MÁRCIORONEY NEVES SOUSA presente. LYZIANE TAVARESALVES, ausente, LADILSON COSTA MOITA presente,
LOURIVAL PINHEIRO BORGES, presente, XIRLENE DOSOCORRO COSTA presente. PAUTA - ITEM 03 - LEITURA
DAS JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS: Os ConselheirosAfonso Gomes Guimarães, Fernando Cezar Pereira da Silva e aConselheira Lyziane Tavares Alves justificaram as suas ;

rausências. PAUTA - ITEM 04 - Apresentação, apreciação e Iaprovação do relatório do Conselheiro Relator LadilsonCosta Moita, objeto do Processo N°. 2011.61.600515PA, que
trata da Expedição de um Ato Resolutório ou outroinstrumento lega' que normatize e oriente as Secretarias eÓrgãos da Administração Pública; O Presidente passou a
oportunidade para o Conselheiro Ladilson para que fizesse a
leitura do seu relatório e os esclarecimentos acerca do processo
O Conselheiro Ladilson observou que havia verificado no
regimento interno se realmente é de competência desteConselho baixar um ato regulamentando atribuição para osdemais órgãos públicos, também veriticou que no Instituto ;
Nacional de Seguridade Social - INSS este tipo de procedimento
é feito pela própria Diretória Executiva, sem a necessidade depassar pelo Conselho em razão de se tratar de um atoadministrativo, anteriormente havia conversado com oConselheiro Fernando e chegaram à conclusão de que estaatribuição caberia a Diretória Executiva da AMPREV, mas como
observou que a lei 915/05 menciona que a competência daDiretória Executiva deve ser regulamentada através de um
estatuto, e como ainda não tem essa regulamentação, entende
que o Conselho deve baixar o ato resolutório nesse sentido, e/\
seguida fez a leitura do seu Relatório constante no processo, nasfolhas 15 a 17, observou que na sugestão de que deve ser
estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência, antes
do beneficiário/segurado completar 70 (setenta) anos, para que
sejam encaminhados os documentos enumerados no inciso I do
art. 3o do Ato Resolutório, justificou que para agilizar o tramite do
processo, dentro desse prazo estabelecido, a administraçãopública ao detectar nos seus departamentos de recursos
humanos fica encarregada de encaminhar a AMPREV as
documentações do servidor que estiver preste a completar aidade de setenta anos, e no caso de aposentadoria por invalidez,sugeriu incluir nova alínea no inciso I, para facultar ao segurado a
juntada de laudos periciais e outras constatações que sustentem
o acolhimento da pretensão, nessa sugestão não està sendotirada a autonomia da AMPREV em avaliar através da sua juntamédica, mas se o servidor estiver com um diagnóstico ficaria
mais fácil para fazer a investigação, e com relação à citação daResolução Normativa N°. 132/05 - TCE/AP, não chegou a fazer a
alteração na minuta proposta nos autos, mas fez uma análise no
que poderia ser incluído observando a referida resolução, sugeriuos incisos VIII, IX, X. XI, XIV e XVI do artigo 2o. inclusive um dos
problemas que foi atado pelos representantes do Tnbunal deContas, que também tomam assento neste plenário, é a ausência
da juntada do último contra-cheque, frisou que para aprimorar a
proposta do ato resolutório deve ser aproveitado a instrução
normativa do Tribunal de Contas e encaminhado a Procuradoria
Jurídica da AMPREV para que faça as complementações que
mencionou e outras que serão feitas pelos demais Conselheiros,
e demais análises que se adequarem para facilitar a instrução
processual para o devido encaminhamento ao Tribunal de
Contas e o deferimento da aposentadoria do que compete a
legalidade. Em seguida concluiu fazendo a leitura da conclusão
do seu relatório. O Presidente agradeceu a colaboração do
Conselheiro Relator, registrou a presença da Assessora Jurídica
da AMPREV Dra. Eliane, e após passou a palavra para os
demais Conselheiros. O Conselheiro Brahuna falou que lhe
causa espanto que esteja se colocando o “carro adiante dos
bois', porque prevendo no ato resolutório que com trinta dias de
antecedência deve começar a reunir documentações para poder
instruir o procedimento destinado a declarar e reconhecer a
aposentadoria compulsória, que se implementa tão somente pela
idade de setenta anos. é evidente que embora a precaução seja
salutar, mas não se pode de form8 alguma iniciar nenhum tipo de
ato administrativo dentro de um procedimento que não seja
vinculado diretamente a sua finalidade, isto é, finalidade pública
para a qual o ato está sendo praticado, significa dizer que, se não
operou pelo implemento da idade dos setenta anos necessários
ao reconhecimento e a declaração da aposentadoria compulsória
como se vai começar dispondo normativamente no sentido de
que deva aparelhar o procedimento com antecipação de
documentos, malgrado a louvável intenção de imprimir agilidade
ao procedimento, com isso incorrendo e notória incongruência
em relação a finalidade do próprio ato e quem conhece ainda que
primaria e elementarmente o direito administrativo, sabe que
todos os atos que se pratica numa cadeia de procedimento ficam
vinculados a finalidade pública para a qual existe, não se pode
validamente começar nenhum ato se não houver o implemento
da idade, esse é o primeiro ponto que questionou, o segundo
questionamento que lhe parece também de grande relevância é o
problema com aposentadoria por invalidez, essa aposentadoria
constitui um instituto previdenciário de suma complexidade no
exato sentido de que muita das vezes o servidor pode ser um
invalido para determina atividade funcional, e para outra não,
mas o Regime Geral de Previdência Social prevê inclusive nas
hipótese em que existe doença de cunho incapacitante que
conduza a invalidez depois da sujeição do servidor ou do
empregado a exame para a emissão do laudo pericial de
constatação da doença, verificando de que é de cunho
incapacitante, que pode conduzir a invalidez, prorrogam por mais
algum tempo o auxilio doença para que se sujeite novamente a
reapreciação, e uma vez a doença persistindo a sinalizar na
direção de uma possível inativação por invalidez o servidor ou
empregado é submetido ao que se chama de readaptação
funcional, frisou que possui muitas reservas com relação a essa
aposentadoria por invalidez fincada exclusivamente em unV
laudo, porque existem olhos complacentes, mesmo dos clínicos e
dos médicos especialistas, e existem olhos mais exigentes, e
dependendo de como se veja o servidor diante de um olho mais
austero ou mais complacente, pode ser aposentado
indevidamente ou pode está diante de uma irreversível situação
de inativação por incapacidade física, possui muitas reservas .
com relações a essas situações, mesmo porque como juiz já

para qualquer Unidade da Federação e R$ 300,00 (trezentosreais) para o interior do Estado. O Conselheiro Brahuna falouque já havia aderido à proposta colocada pelo ConselheiroDamilton. O Conselheiro Fernando solicitou uma parte, efalou que para uma questão de formalidade declinou a suaproposta e também aderiu à proposta colocada peloConselheiro Damilton. O Presidente perguntou se havia maisalguma colocação. O Conselheiro Damilton colocou quefaltava definir a data para fazer a correção O ConselheiroBrahuna sugeriu primeiro de novembro O ConselheiroLadilson questionou a partir de quando a proposta teriavalidade? O Presidente respondeu que será a partir deprimeiro de novembro desse ano de 2011 O ConselheiroDamilton solicitou uma questào de ordem, e colocou queessa proposta não pode retroagir O Conselheiro Brahunafalou que se houver previsão especifica da norma poderáretroagir O Presidente colocou que consta na Resolução deN° 008/2009 - CEP/AMPREV, “Art. 1o - Aprovar a correçãodos valores da Tabela de Diárias da Amapá Previdência,observando-se os valores estabelecidos em seu anexo ", ncy" Art . 2o - Esta Resolução entra em vigor na data de suépublicação, retroagindo seus efeitos a 01 de maio de 2009' OConselheiro Brahuna falou que estava perfeitamenteprevisto O Presidente colocou que a matéria praticamenteteve a proposta unificada e apenas submeteu à formalidade da
votação a proposta de R$ 650,00 (seiscentos e cinquentareais), unificado para qualquer Unidade da Federação e R$300,00 (trezentos reais) para o intenor do Estado, !indistintamente para qualquer servidor da Amapá Previdência,corrigidos pelo INPC tendo como correção a data de primeirode novembro de cada ano. Deliberação: Por unanimidade devotos,a proposta foi aprovada. O Conselheiro Brahuna fezapenas um adendo à proposta da diária para os Municípios doEstado,não havendo pernoite, o servidor percebe apenas 50%do valor da diária. O Presidente frisou o caso dodeslocamento para o Distrito do Bailique que pertence aoMunicípio de Macapá , depende de maré e não tem condição deretorno no mesmo dia. O Conselheiro Fernando colocou queé por isso que existe a necessidade de um regramento. OConselheiro Ladilson falou que então tendo pernoite teriadiária. O Conselheiro Benedito colocou que poderia prevêque sempre que a pernoite for necessária, o servidor fará jus adiána Todos Concordaram. O Conselheiro Brahuna frisouque a preocupação maior da administração pública, è segurarcondição condigna de permanência do servidor ou do agentepúblico que estiver tratando interesse público, agora, não sedevem transformar as diárias em forte de enriquecimento emuito menos oneração, o que no seu ponto de vista isso éindecente.e o que está sendodeliberado nesta reunião estáfincado na linha da razoabilidade, tanto que sentiu quando viu aproposta conciliadora e bem mais razoável do ConselheiroDamilton e logo aderiu, porque de certa forma compensa aremuneração precária que tem o servidor público, sobretudodeste órgão de previdência, para se ter uma ideia aremuneração de um auxiliar judiciário é de sete mil e tantosreais, enquanto a remuneração do Diretor Presidente desteórgão é de cinco mil e poucos reais diante de tantaresponsabilidade, pediu perdão, mas é vergonhoso, tem quehaver uma sensibilidade do chefe do Poder Executivo, nosentido de melhorar. O Presidente colocou que na verdadeexiste essa proposta e já foi encaminhada. O ConselheiroKelson falou que existe um estudo sobre o congelamento dosalário dos cargos da administração direta e indireta que deveser concluído na primeira quinzena de dezembro, existe umforte indicio de que seja feito a atualização dos cargos com ousem vinculo e também ‘da diária de deslocamento deservidores, sem fugir da Lei de Responsabilidade Fiscal, essaproposta deverá ser apresentada para que em 2012 seja feitoessa atualização. O Conselheiro Ladilson colocou quegostaria de verificar a possibilidade de fazer reuniõesextraordinárias, antes da ordinária, para que sejam apreciadosalguns assuntos que estão pendentes, porque há três reuniõesconsecutivas não conseguimos estabelecer o quórum paraapreciar as matérias da AMPREV, tem a preocupação porque aomissão ou a ausência nas reuniões faz com que algunsassuntos deixem de ser deliberada por este Conselho que deacordo com o regimento e legislação são obrigatórios, entãopara eliminar os assuntos que estão acumulados, por exemplo,como a apreciação da proposta orçamentária, o processo queestá na sua responsabilidade para relatar. O Presidente falouque existia a intenção de convocar duas reuniõesextraordinárias, a primeira para tratar da questão da propostaorçamentária. que por duas vezes foi colocado em pauta paraque este Conselho apreciasse, mas não houve o quórumnecessário e para cumprir a determinação da lei a DiretóriaExecutiva teve que encaminhar para a Secretaria dePlanejamento a proposta orçamentária da AMPREV, para que •

fizesse a composição na Lei de Diretrizes Orçamentária, masaté o final dessa semana gostaria de colocar para esteConselho. O Conselheiro Brahuna colocou que, se já houveo encaminhamento para a Secretaria de Planejamento, que por
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Fernando Cezar Pereira da Silva:
Vlce-Presidente do Conselho e Membro Titular, /representante dos servidores do Ministério Público.
Kelson de Freitas Vaz: /
Membro Titular, representante do PoÓjsí Executivo.
Benedito Paulo de Souza:
Membro Suplente, representante 0o'Poder É

Constantino Augusto Tork Brahuna.
Membro Titular, representante do Trl

Damilton Barbosa Salomão: vXty
Membro Titular, representanWdoTribunal de Contas.

u /

o.

fé Justiça.
hi

Rildo Frederico Ferreira: 1

Membro Suplente, representante dos Servidores CivisAtivos.
/

Lyziane Tavares Alves:
Membro Suplente, repi

Ladilson Costa Moita: J
Membro Titular, representante dqsservidon
Judiciário. /V \i

^htarjte dos/Milii
s/CstC' Vu(. 3^

oder

Lourival Pinheiro Borges:, *Membro Titular, representam
Assembleia Legislativa. servidores da

Josilene de Souza Rodrigues:,
Secretaria do Conselhosua vez deve ter consolidado na Lei de Diretrizes /Orçamentária. O Presidente observou que qualquer alteraçã/

deve ser dirigida a algum membro da Assembleia Legislativa 6 ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOCONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - CEP DO ANO
Conselheiro Brahuna falou que se este Conselho quiser
prevalecer alguma outra versão distinta daquela que foiapresentada via Secretaria de Planejamento, somente podefazer por iniciativa de algum Deputado para que seja
apresentada uma emenda, e todos são sabedores que essa
emenda terá que ser objeto de exame e votação com quórum
qualificado,vai ter que fazer aprovar por dois terços que é difícil
de conseguir, a verdade que este Conselho perdeu a
oportunidade, a Diretória Executiva teve o cuidado, não fez
omissão, por duas vezes consecutivas agendou a reunião, mas
não houve o quórum necessário para apreciar a matéria, foi
falta de censo colaborativo de alguns dos membros do próprio
Conselho, alias em todas as reuniões já realizadas, faltou
apenas uma única vez, porque estava viajando para participar
de um congresso de interesse do judiciário, mas foi substituído
pelo seu Suplente, independente de ter jetom. ou não, este
Conselho tem que defender esse património que ê de todos os
servidores, para garantir o pagamento das aposentadorias e
pensões, louva sempre a iniciativa do Diretor Presidente,
Conselheiro Ladilson e dos demais colegas que estão sempre
aqui. infelizmente este Conselho perdeu a oportunidade de se
discutir e aprovar a matéria sobre a proposta orçamentária, a

2011.
Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze.às dezesseis horas e trinta minutos, no Auditório do Prédio daAmapá Previdência - AMPREV, situado a Rua Binga Uchôa, n°.dez, Centro, nesta Capital, reuniram-se pela quinta vezextraordinariamente, o Conselho Estadual de Previdência - CEP,
A reunião foi aberta pelo Senhor Presidente ELCIO JOSÉ DESOUZA FERREIRA, que cumprimentou os SenhoresConselheiros e demais presentes. Dando prosseguimento.PAUTA - ITEM 0 1 - 0 Senhor Presidente proferiu com aLEITURA DO EDITAL número, zero, quatorze, de dois mil eonze, o qual convoca os Conselheiros para se fazerem presentesna quinta reunião extraordinária do ano de dois mil e onze.PAUTA - ITEM 02 - A Secretária fez a VERIFICAÇÃO DOQUORUM, chamando nominalmente os Conselheiros Titulares eSuplentes na seguinte ordem. FERNANDO CEZAR PEREIRADA SILVA, ausente. KELSON DE FREITAS VAZ, presente.JULIANO DEL CASTILO SILVA, ausente. JUCINETECARVALHO DE ALENCAR, ausente, representada pelo seuSuplente BENEDITO PAULO DE SOUZA, presente.
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enfrentou varias situações tanto de uma forma como de outra e
as vezes o mesmo médico que foi rigorosíssimo ao extremo e
não querendo reconhecer doença ou lesão incapacitante em
relação a determinado servidor e com outro foi extremamente
complacente, as vezes precipitando um prognóslico, no seu
ponto de vista este Conselho deve procurar se ainda não existe
na lei estadual algo que venha regulamentar especificamente o

ponto de vista, pensa que sendo a administração impessoal, Que depois que o servidor taz o requerimento de suadeveria existir um projeto de lei, e pode sair à provocação da aposentadoria, seja proporcional ou compulsória, a AmapáAMPREV, no sentido que se disponha obngatoriedade. pelo Previdência terá tnnta dias para efetivar todo o procedimentomenos a cada quatro anos, do recadastramento dos servidores relacionado à verificação e após encaminhar ao órgão Oativos e inativos. O Presidente observou que na verdade a Conselheiro Brahuna falou que o prazo está compatibilizado aoAmapá Previdência tem essa prerrogativa, inclusive está sendo principio constitucional da razoável duração do processo, e jáfeito a alteração da lei 915/05 remetendo a obrigatoriedade da que estava sendo discutido o art. 4o aproveitou para corrigir o
problema da readaptação, mas se existir, este Conselho ao alualizaçáo re9u,ar dos documentos dos servidores público e do trecho onde se lé " A tramitação dos processos que trata este ato
regulamentar essa matéria deve ser feito com especial cuidado recadastramento via AMPREV. inclusive com a implementação resolutório o correto é A tramitação dos procossos de Que trata
O Presidente colocou que para poder ilustrar um pouco a de um recadastramento para todos os Poderes e Órgãos do este ato resolulório", em seguida sugeriu que retorne a este
matéria, a instrução se baseia no art 20 da lei 915/05 " A * Estado do Amapá pela data de nascimento do servidor público, Conselho a versão final expurgada as imperfeições da minuta doassim vai permitir ter um melhor controle e um cálculo atuarial a<° resolutório. O Presidente colocou que haja vista diante dascorreto, que inclusive, hoje o cálculo atuarial não tem uma considerações, passou para a votação com as devidas venhascoesão estatistica e matemática justamente pela falta dos dados dos Conselheiros que apreciaram a matéria. E não havendo maisreais dentro do cadastro da AMPREV, e antecipou o informativo nenhuma intervenção o Presidente colocou para votaçãoque seria dado no final da sessão, e informou que a AMPREV Deliberação: Por unanimidade de votos, a matéria foiestá sendo integrada ao SIPREV do Ministério da Previdência aprovada nos termos como foi tratado nesta sessão com asSocial, é um sislema que faz cruzamento de vinculos. inclusive, devidas observações o, que na próxima reunião desteno último recadastramento foi detectado varias situações, como Conselho retorne para a verificação de como ficou a minuta

de servidores que possuía aposentadoria no Regime Geral de do ato resolutório antes da sua efetiva publicação. PAUTA -Previdência Social e que estavam se aposentando ! ITEM 05- Apresentação, apreciação e aprovação do relatório
compuisonamente pelo Estado, será aproveitado o banco de / do Conselheiro Relator Lourival Pinheiro Borges, objeto do
dados desse recadastramento, está previsto para ser realizado Processo 2010.111.90006PA. que trata de ressarcimento de
na Amapá Previdência o treinamento do SISPREV nos dias 23 e desconto previdenciário em favor do servidor inativo Naútilio
24 desse mês, foi feito a solicitação para que lodos os Poderes. t

Martins de Oliveira Júnior. O Presidente passou a
Órgãos e Secretarias participem, esse sistema vai permitir um

X oportunidade para o Conselheiro Lourival para que fizesse a
acesso que facilitará a condução dos trabalhos do Tribunal de leitura do seu relatório e os esclarecimentos acerca do processo
Contas , e por este motivo surgiu a importância de modernizar a 0 Conselheiro Lourival colocou que sem nenhum preâmbulo
administração da Amapá Previdência, a Secretaria de introdutório passou imediato a relatar o processo e proferiu com a
Infraestrutura está fazendo o projeto para que seja feito
reforma no prédio pertencente á AMPREV. localizado na Avenida 154 a 158 APÓS a 'eitura retornou a palavra ao Presidente que
FAB, para que possamos montar um centro de atendimento agradeceu a colaboração do Conselheiro relator e passou a
previdenciário ao servidor público, após o treinamento do sistema Pa,avfa aos demais Conselheiros O Conselheiro Ladllson se
será feito o recadastramento de previdência com os aposentados manifestou com relação ao relatório no trecho *é de sc
e pensionistas para permitir fazer o cruzamento com o Cadastro recGmendar que. antes do processamento do qualquer espécie
Nacional de Informações Sociais - CNIS do Ministério de
Previdência Socai. A Conselheira Xirlene colocou que o ato

aposentadoria por invalidez permanente serà devida ao segurado
que. estando ou não em gozo de auxílio-doença, (or considerado
incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividade no órgão ou entidade a que se vincule, ensejando o
pagamento de proventos a este titulo, calculados conformo o art
30 e seus parágrafos, enquanto o segurado permanecer neste
estado, sendo:” abaixo existem os incisos. O Conselheiro
Brahuna observou que então repele o mesmo tratamento da lei
orgânica estadual. O Conselheiro Ladilson falou que o art 2o

da minuta do Ato Resolutório faz menção do art. 20 da lei 915/05.
e concorda com o Conselheiro Brahuna que na gama do seu
conhecimento estava apenas debatendo neste Conselho e que
realmente no ponto de vista técnico não caberia estabelecer
prazo. O Presidente frisou que no ponto de vista técnico seria
até um erro de forma, estabelecer um prazo de antecedência
para um fato não acontecido, o ato de aposentadoria compulsória
somente poderá acontecer no dia em que o servidor adquirir os
setentas anos de idade. O Conselheiro Brahuna colocou que
gostaria que no ato resolutório deva-se ter especial cuidado de
melhor disciplinar, inclusive procedimentos vinculares a
aposentadona por invalidez, porque a norma estabelece um
preceito de cunho geral e abstrato, e quem faz em caráter geral e
abstraio nunca faz com tipificação normativa fechada, faz sempre
tipificação bem aberta. O Presidente observou que a lei 915/05,
cita ainda no “Art. 6 1 - 0 segurado aposentado por invalidez
permanente e o dependente inválido deverão, sob pena de
suspensão do recebimento do respeclivo benefício, submeter-se
anualmenle a exame médico-pericial a cargo da AMPREV.". O
Conselheiro Brahuna falou que repete também a lei orgânica
da previdência social, sendo assim, retirou a sua observação e
confessou que não está no conhecimento da norma local,
conhece a lei orgânica da previdência social, mas coiretamente o
código processo civil prevê que quando houver que julgar matéria
envolvendo o direilo local, a parte està obrigada a fazer prova do
direito iocal. trazer a lei estadual ou municipal O Presidente
colocou que o ato poderia está mais consolidado tendo a citação
dos artigos da lei 915/05, Ficaria mais ressalvado. O Conselheiro
Brahuna frisou que era exatamente onde gostaria de chegar, o
ato resolutório deve ser mais definido vinculando o dispositivo
legal, já que o ato é regulatório e por essência executório, ficará
até mais fácil para o segurado, e por esta questão retirou a sua
observação e cré que o ato resolutório ficará melhor com a
sugestão do Ilustre Presidente, e prosseguindo com os seus
comentários, observou o art 3o da minuta que prevê “é de
responsabilidade do chefe imediato, da Secretaria ou órgão em
que o servidor esteja lotado, identificar os casos dos parágrafos
anteriores", que parágrafos são esses?, porque o que consta
antes do art. 3o são os artigos 1o e 2o. alem de sugerir mais
escorreita redação as disposições do ato resolutório. que
inclusive no trecho “comunicá-los a AMPREV'. leva um acento
grave indicativo de crase. "comunicá-los à AMPREV , não
gostaria de fazei muita critica, mas tem que haver uma revisão
do texto mais cuidadosa, porque o “é" veio sem o acento. O
Presidente colocou que onde se lè “nos casos dos parágrafos
antenores‘ o correto seria “rios casos dos artigos antenores’ . O
Conselheiro Brahuna falou que no inciso II do art 3o prevê "... o
segurado serà notificado a apresentar . ’ o correto seria "... o
segurado será notificado a apres&ntà-tos...* , e em seguida foi
colocado um ponto "... no prazo de 15 dias. Persistindo a falte/
dos documentos o segurado será aposentado e cobrado os
documentos faltantes..." quem fez algum curso de direito
legislativo sabe que tanto quanto possível deve ser evitado ponto
em dispositivo normativo, o correto é refazer a redação
eliminando esse ponto de forma que não prejudique o conteúdo
ideológico da regra, no mais. acha que a norma resolutória
exatamente na esteira do que acentuou a brilhante manifestação
do eminente relator, pensa que preenche sua finalidade, e
antecipando, propôs a aprovação com essas ressalvas. O
Presidente passou a palavra aos demais Conselheiros A

leitura do seu relatório constante no referido processo nas folhasuma

de devolução, deverá ser emitido relatório de repasse de
contribuição de forma individualizada, para a devida confirmação
do repasse a esta entidade", uma vez que o servidor estava
vinculado e a entidade ou órgão não recolheu, é

resolutório é uma preocupação da AMPREV até porque o
Tribunal de Contas está demandando muitas notificações. O . ,
Presidente falou que a AMPREV està recebendo em média 60 a . '«ponsab.Made da AMPREV fazer a cobrança ao órgão para

que seja feito o recolhimento, o servidor não pode receber essa
sanção por conta de um erro burocrático administrativo do órgão
gestor, somente esta ressalva. O Presidente observou que até
por conta da própria responsabilidade objetiva tangente a
apropriação indébita previdenciá ria, no sentido do recolhimento
do desconto ser feito em folha de pagamento. O Conselheiro
Brahuna colocou que antes de vim participar aessa sessão teve
o cuidado de reservar algumas horas para analisar o material que
seria apreciado nesta reunião, e uma vez mais parabenizou a
Procuradoria Jurídica da AMPREV. em especial a Procuradora
Dra Rosely do Socorro Prado Caídas, pelo menos duas ou três'vezes lhe chegou ás mãos pareceres da lavra dessa
Procuradora , que nem a conhece pessoalmente, mas o seu
parecer està bem inscrito com um bom português, bom
conhecimento jurídico, enfim, parabenizou também o Ilustre
Conselheiro relator do processo Dr. Lourival Pinheiro Borges.

70 recomendações do Tribunal de Contas, no senlido da
instrução desses processos, justamente pela falta de
documentações A Conselheira Xirlene frisou que é louvável a
iniciativa da AMPREV, mas logicamente fazendo os ajustes para
justamente não atropelar e inclusive tornar invalido o próprio ato.
O Conselheiro Damilton falou que não eslava dando para
entender o finai do art 3o onde consta ‘comunicá-los ò AMPREV ,
para aue sejam tomadas as providências necessárias quanto a
publicação do ato de aposentadoria dos servidores" , porque no
caso dos servidores do Poder Executivo é expedido através de
decreto assinado peio Governador e no Tribunal de Justiça é o
Presidente quem expede. O Conselheiro Brahuna observou
que não è o Presidente, mas o Tribunal de Justiça, através de
uma resolução O Conselheiro Damilton continuando, falou
que a publicação não é de responsabilidade da AMPREV, logo
esta redação está falha. O Presidente colocou que a minuta,
forma, é feita na AMPREV e após é encaminhado para que seja P°r9ue na extensão do parecer conseguiu com capacidade de

síntese captar e transmitir para as suas considerações tudo que
foi lavrado no parecer da Dr. Rosely, inclusive em uma linguagem
mais coloquial ao nivel de compreensão mesmo daqueles que
não militam na área do direito, concluiu deixando apenas uma
alerta para que não passe despercebido no dia a dia da
administração da AMPREV, que prescrição de contribuição
previdenciária sào cinco anos a contar da data da homologação
quando é promovido o recolhimento do tributo, porque a
contribuição previdenciária é tipicamente um tributo cujo o

consagrado o ato pelo chefe do órgão do Poder que estiver em
exercido. O Conselheiro Damilton observou que como o
processo é todo formalizado no órgão e. após o alo de
aposentação é encaminhado para a AMPREV conferir as
documentações. O Presidente frisou que o ato de aposentação
necessita das análises da Amapá Previdência de acordo com a
lei 915/05. O Conselheiro Damilton insistiu dizendo que
primeiro é o órgão que aposenta o servidor. O Presidente
colocou que o órgão está contrariando a ordem prevista na lei
915/05, essa questão já foi observada, nenhum órgão do Estado lançamento se dar por conta de homologação, é exatamente
do Amapá tem a capacidade de realizar um ato de
aposentadoria, somente a Amapá Previdência pode dar as
conclusões técnicas, os órgãos estão fazendo os procedimentos e 0 órgão previdenciário tem cinco anos para se manifestar se a
que compete a Amapá Previdência, muitas aposentadorias estão contribuição que foi recolhida esta exato, em termo de valores e
sendo concedidas e depois de alguns anos é que o órgão solicita se rc^0re também ao tempo devido aquele recolhimento, é bem
o reconhecimento e o ressarcimento, mas está sendo feito interessante que não se espere cinco anos para a manifestação.

mas que transforme esse prazo em cinco meses no máximo,
todos são sabedores que a Administração da AMPREV tem
trabalhado acertadamente no sentido de fazer a aplicação das
receitas provenientes das contribuições que são aportadas nos
fundos, é somente este reparo que gostaria de fazer e vetou pela
aprovação da matéria O Presidente perguntou se havia mais
alguma manifestação O Conselheiro Damilton observou que a
matéria seria votada com a ressalva colocada pelo Conselheiro
Ladilson. Não havendo mais nenhuma manifestação a matéria foi
colocada para votação , Deliberação: Por unanimidade de
votos, a matéria foi aprovada conforme o relatório do
Conselheiro Relator Lourival Pinheiro Borges e acrescentado
à ressalva colocada pelo Conselheiro Ladilson Costa Moita.
Em seguida o Presidente perguntou se havia algum Conselheiro
que gostaria de fazer algum informe. O Conselheiro Lourival
colocou que na reunião antenor foi questionada a incidência de
ausência dos Conselheiros, em algumas reuniões não houve
quórum e foi colocado se houvesse o pagamento do jeton
provavelmente sempre iria haver a presença de todos os
Conselheiros, esteve em particular conversando sobre esse
assunto ccm o Conselheiro Edinho Duarte, que é membro do
Poder Legislativo e lhe havia questionado se em outros órgãos
previdenciános do outros estados existia o pagamento do jeton.
não soube responder, então foi questionado novamenle se
anteriormente era pago o jeton para este Conselho, e responoeu
que pelas informações obtidas por outros Conselheiros que na
época faziam parle deste Conselho o jeton era pago. mas a lei
que instituiu o jeton foi revogada O Presidente colocou que
somente para informação, está sendo feito a alteração na lei
915/05. e na proposta está incluída a retomada des percentuais
dos jetons que serão pagos aos Conselhos. Fiscal e Estadual de
Previdência, a proposta de alteração juntamente com o piano de
cargos e salários da AMPREV está na Procuradoria do Estado 'para a efetivação e consolidação da matéria e erivio a casa o
íeis, da qual o Conselheiio Edinho Duarte faz parte, foi feito a
pesquisa e demais entidades previdenciárias dos outros estaoos
brasileiros é feito o pagamento de jeton aos Conselheiros, tanto
por sessões ordinárias quanto extraordinárias, e com base nissoConselheiro Ladilson observou que fem que corrigir na minuta está sendo previsto para que o jeton retorne no próximo ano, per

do ato resolutório o número do decreto de nomeação do atual incrível que pareça o jeton foi retirado através de urna leiDiretor Presidente da AMPREV. O Conselheiro Lourival originaria no Poder Legislativo, quando nào poderia ser feito i
questionou se o prazo estabelecido no art 4o da minuta é porque a iniciativa de leis pertinentes à administração pública ê N
somente na AMPREV, porque no Tribunal de Contas o processo de iniciativa do Poder Executivo, a Amapa Previdência fcFica tramitando no mínimo três meses. O Presidente respondeu constituída oela lei 448 de 07/08/99 nue fni revogada peia lei 915

como ocorre no imposto de renda, o contribuinte faz a declaração

juntamente com a Procuradoria Jurídica da AMPREV a
regulamentação para que o ato de aposentação desde que
tramitado internamente no RPPS. este terá o reconhecimento, e
aqueles que por ventura forem feitos nos órgãos e comunicados
a posteriores, somente serão reconhecidos a partir de que é feito
a comunicação, a exemplo, temos no Tribunal de Justiça, que
somente este ano è que a AMPREV tomou o conhecimento de
alguns atos de aposentadona concedidos a dois trés anos atrás,
quando que o procedimento inicialmente seria que o órgão
Fizesse a coleta das documentações necessárias e encaminhe a
Amapá Previdência para que seja feito as verificações das
contribuições, proporcionalidade e as documentações
necessárias O Conselheiro Brahuna falou que a comunicação
não tem que partir do servidor, tem que ser oriunda do órgão ao
qual o servidor esteve vinculado, porque é um procedimento
complexo que envolve o órgão originário e a Amapá previdência,
o Ilustre Presidente tem razão nesse particular, cabe o
reconhecimento ao órgão previdenciário. se heuve o implemento
das condições para a aposentadoria por lempo de contribuição
ou em razão da idade, ou ainda da ocorrência de qualquer
situação que induza auferir benefícios previdenciário. o órgão de
origem tem a obrigação de comunicar. Após algumas
discussões sobre procedimentos de concessão de auxilio
maternidade, o Conselheiro Edinho Duarte pediu uma questão de
ordem e falou que o seu desejo é contribuir com a otimização doytrabalhos, este plenário é deliberativo e na verdade nào se pode
fugir da pauta para que não se venha perder o controle e tornar a
sessão extensa, e concluindo frisou que as contribuições
colocadas pelos Conselheiros Brahuna e Damilton sào
indispensáveis para o conteúdo e redação final da proposta da
minuta apresentada, e mais uma vez pediu que fosse mantido a
pauta e a devida condução, quando não houvesse mais
manifestações que o relatório com a minuta juntamento com as
devidas correções que já foram apeladas nesle plenário fosse
submetido à apreciação. O Presidente colocou que a
intervenção estava acatada na integra e perguntou se havia mais
alguma observação pertinente ao ato em questão. O

Conselheira Xirlene observou que no art. 3o da minuta prevê
que *£ de responsabilidade do chefe imediato, da Secretaria ou

,o em que o servidor esteja lotado..." no caso do Poder
uxecutivo o ôrgâo responsável pelo pessoal é a Secretaria de
Administração - SEAD e. não o chefe imediato, nos demais
órgãos como no Tribunal de Contas. Assembleia Legislativa.
Ministério Público e Tribunal de Justiça seria o próprio ordenador
de despesa, porque o chefe imediato não tem conhecimento de
quando o servidor vai se aposentar isso é competência do setor
de pessoal O Conselheiro Brahuna concordou com a
Conselheira Xirlene e colocou que na realidade vai depender do
regulamento interno de cada órgão, em modo geral seria os
diretores setoriais O Presidente colocou que poderia suprimir o
chefe imediato, ficando na responsabilidade da Secretaria ou
Órgão. A Conselheira Xirlene falou que seria justamente no
caso do Poder Executivo, porque quem detém o controle dos
dados funcionais dos servidores é a Secretaria de Administração
O Conselheiro Brahuna observou que na estrutura organo-
funcional das secretarias de governo e oa administração pública
estadual è sempre a Secretaria de Administração que é
responsável pelo pessoal. A Conselheira Xirlene falou que na
verdade essa norma teria que ser subsidiada pelo
recadastramento exigido pela própria AMPREV, tena que solicitar
ao órgão que administra o pessoal para que seja mantida a
atualização do cadastro dos seus servidores, seria urr.a forma de
ter a tempo as informações, porque se o órgão tem esse controle
interno, logicamente irà saber quando o servidor vai se aposentar
ou aquele que está em processo de aposentadoria por invalidez.
O Conselheiro Brahuna falou que a Conselheira foi felicíssima
em colocar esse aspecto que é importante, o recadastramento
que garante a atualidade a Iodas as informações a respeito de
servidores ativos e inativos e que representa uma salva guarda

a a administração como um todo, naimportanlissifTi
realidade fica ao sabor e a conveniência de quem está de plantão
no Poder Executivo, então depende do Governador se entender
que tem que fazer, ou não, um recadastramento anual, no seu
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de 18/08/05 que suprimiu tanto o artigo que previa o pagamento
do jeton aos Conselheiros como a regulamentação interna das
atividades da Instituição, depois novamente houve alteração pela
lei 960 de 30/12/05 que colocou a Amapá Previdência no rol das
autarquias do Estado, enquanto constituído é um órgão até <X
presente momento ente de direito privado e de serviço socim
autónomo cooperativo, foram feitas tantas as leis que
transformou a AMPREV em um "balaio de gato legislativo", essa
é a grande verdade, a administração tem convivido com isso, por
exemplo, a AMPREV não tem tratamento de fazenda pública, o
broqueio do recurso é direto no caixa O Conselheiro Brahuna
falou que a revogação da lei é ilegal e inconstitucional, porque
em primeiro lugar não é possivel de forma alguma abolir o jeton a
partir do pressuposto de que não pode a administração
enriquecesse do esforço alheio seja quem for que preste serviço,

e não existe dúvida de que neste Conselho estão a prestar
serviços a AMPREV, em segundo lugar como apropriadamente o
Ilustre Presidente focalizou existe uma inconstitucionalidade
formal onde legislativo que não tem iniciativa de lei alterou a lei
de criação da AMPREV depois incluiu indebitamente no rol de
autarquias como na realidade foi criada com personalidade
jurídica de bens privado, mas agora a atual administração está
fazendo bem em criar um projeto de let redefinindo a fisionomia
jurídica da instituição para ente autárquico, porque passará a ter

tratamento de fazenda pública, tramitação de feitos judiciais,
entre muitos outros benefícios, sem dúvida alguma é salutar a
conversão da AMPREV em autarquia, mas deveriam ter
aproveitado e unificado tudo dentro de um único diploma
normativo, ao invés de enviar um projeto de lei versando sobre
essa nova fisionomia institucional e depois uma lei
regulamentando o plano de cargos e salários, deveria ter feito
apenas um projeto de lei transformando o órgão em autarquia e
definindo toda a estrutura organo-funcional com as respectivas
definições das atribuições de cada órgão componente desta
estrutura orgânica, e também redefinir esse nível de
remuneração dos servidores que é de absoluta, nesse momento
pediu perdão não estava faltando com respeito, injustiça e de
imposição de sacrifício a servidores que somente trabalham por
dedicação a esta AMPREV, porque a remuneração é inadequada
e miserável, e no seu ponto de vista cumpre logo ser reparado,

então ao invés de duas leis que seja somente uma, porque
quanto mais projetos de lei encaminhar mais obstáculo
enfrentarão a Assembleia Legislativa para examinar, outra
questão, é que deve ser aproveitado a oportunidade, porque
quando se cria a autarquia tem que transformar o regime jurídico
dos seus servidores, se não o beneficio fica pela metade, mas
como a constituição na sua versão original de 88 teve abolida a
redação ongina! do art. 39 com isso desaparecendo o chamado
regime jurídico único, hoje a administração pode admitir em
regime celetista, então seria interessante nas disposições
transitórias incluir uma disposição prevendo que enquanto não
houver efetivação de servidores selecionados por concurso
público, a administração da AMPREV poderá efetuar a
contratação de pessoal mediante regime celetista, é para fazer
uma transição sem nenhum prejuízo a continuidade da dinâmica
dos serviços da AMPREV, porque se isso não for feito vai dar um
problema que não se imagina o tamanho. O Presidente colocou
que com certeza a administração tem ideia da extensão do
problema em vista de que qualquer substituição que a Amapá
Previdência tenha em razão da implementação dos concursados,
com certeza terá impacto em todos os setores. O Conselheiro
Brahuna falou que esta é a sua contribuição, e inclusive se
prontificou e se ofereceu para ajudar a dar a concepção
normativa definitiva ao projeto de lei, e já que as propostas estão
na Procuradoria do Estadg sugeriu ao Presidente mandar retirar
para que seja feito a junção dos dois projetos e se prontificou a
colaborar com o pessoal da Procuradona da AMPREV para
analisar a versão ou até mesmo para elaborar a redação
definitiva. O Presidente agradeceu a disponibilidade do
Conselheiro Brahuna e em seguida passou a palavra aos demais
que desejaram se manifestar. A Conselheira Xirlene solicitou
que seja incluída na pauta da próxima reunião ordinária a
previsão da realização do concurso público da AMPREV. O
Presidente Informou que ainda não tem a previsão do concurso,
em razão do plano de cargos e salários e a alteração da lei
915/05 ainda estão sob a última revisão da Procuradoria do
Estado e apôs será encaminhado para a Assembleia Legislativa.
A Conselheira Xirlene falou que tem o conhecimento do
procedimento que deve ser feito,mas somente estava colocando
esta questão porque esteve juntamente com outros Conselheiros
em uma reunião técnica aqui na AMPREV, porque não houve
quorum para a realização da reunião extraordinária, mas os
Conselheiros que estavam presentes puderam ter o
conhecimento de como ficou a proposta orçamentária para o an/
que vem, e que nesta proposta já estava previsto os gastos com
os concursados para 2012, então se teve uma previsão
orçamentária. logicamente deve haver uma expectativa de
quando pelo menos pode ser realizado esse concurso, por
exemplo, em 2012 ou 2013, outra questão que gostaria que
constasse na pauta da próxima reunião, somente para
conhecimento deste Conselho, se houve algum acordo
administrativo sobre ressarcimento de contribuições indevidas
que são Solicitadas a AMPREV. por exemplo, a gratificação do
ensino modular. O Presidente informou que foi respeitada a
decisão deste Conselho que concedeu o direito de devolução aos
professores dos descontos que incidiram sobre a gratificação de

ensino modular, mas somente para informativo, a Procuradoria

Jurídica da AMPREV fez a homologação do acordo extrajudicial,
foi retirado do pólo passivo e foi feito o acordo com a Amapá *
Previdência que envidou todos os esforços e no dia sete de
novembro de 2011 foi feito a devolução da primeira parcela, mas
na próxima reunião será dado o conhecimento a este Conselho
da homologação dos acordos. A Conselheira Xlrtene
agradeceu a aceitação da sua solicitação e sugeriu que para o
fechamento desse exercício, diante da atuação desse Conselho
que fosse feito um levantamento com os resultados das
atividades realizadas e as que estão sendo encaminhadas, mas
principalmente as vantagens que a Instituição obteve em fazer os
acordos administrativos de devoluções de descontos indevidos.
O Presidente colocou que é importante, o relato será feito pela
Procuradoria Juridica, inclusive até no que tange a Instituição
não ter sofrido nenhum ónus relativo a danos morais e de
sucumbência, porque graças a Deus conseguimos solucionar a
tempo principalmente no âmbito administrativo. O Conselheiro
Mareio pediu licença para se retirar devido ter compromisso
agendâdo. O Conselheiro Edinho Duarte falou que gostaria de

colaborar com os trabalhos, em primeiro lugar evidenciar a
importância da contribuição de todos, e evidenciar os trabalhos
dos dois relatores dos quais os processos foram aprovados com
as considerações inclusive de redação final, quando estevt
presente na primeira reunião deste Conselho foi abordado pelo
Presidente em exercício quanto à questão do reconhecimento da
importância dos jetons para o perfeito funcionamento dos
trabalhos, lhe causou estranheza ao ouvir neste plenário que a
Assembleia Legislativa tenha tomado a iniciativa de acabar com
os jetons. inclusive precisaria dos documentos que comprovam
que foi realmente a Assembleia quem tomou essa iniciativa,
quando essa iniciativa deveria ser do Poder Executivo, mas
gostaria de acreditar e presume que o Executivo tenha mandado
uma mensagem para a Assembleia pedindo que acabassem com
o jeton. se assim não o foi. trata de um atropelo inaceitável que
fez até a afirmar de que o jeton continua valendo. O Conselheiro
brahuna colocou que lamentavelmente não, porque existe
inconstitucionalidade,mas enquanto não declarada, a revogação
da lei continua valendo. Continuando o Conselheiro Edinho
Duarte falou que se a lei foi revogada da forma equivocada pela
Assembleia, entende que teria que corrigir esta anormalidade o
mais depressa possível, porque ainda não chegou à Assembleia
Legislativa a mensagem para que seja feito essa correção, se
colocou a disposição para que seja alcançado esse objeto, que
entende como indispensável, porque sinceramente falando no
mundo capitalista não existe trabalho de graça e ainda mais no
nível de conhecimento dos que tomam assento neste plenário,
entende que esta foi uma forma até de esvaziar o Conselho e
como consequência atingiria diretamente a AMPREV, outra
indagação que fez ao Presidente foi com relação à estrutura do
Conselho, esteve observando o regimento interno deste
Conselho, e até se estribou nele para pedir a questáo de ordem
anteriormente, não entende como o Conselheiro vai efetivar a
tempo o seu trabalho se não estiver acompanhado de
assessoramento da AMPREV, diretamente, ou de profissionais
que possam apresentar seus préstimos dentro do próprio
Conselho. O Presidente colocou que a Procuradoria Juridica e
toda a administração da AMPREV estão à disposição deste
Conselho para dirimir dúvidas e questões fundamentais
relacionadas à atividade pertinente a instituição. O Conselheiro .
Edinho Duarte questionou que o regimento deste Conselho é
datado de 2007, a partir de que data o jeton foi eliminado pela ,
Assembleia da forma indevida? O Presidente respondeu que o
jeton constava na lei 448/99, alguns artigos não foram revogados
pela lei 915/05, entretanto o projeto de lei n°. 0028/05-GEA, lei de
n° 0960 de 30 de dezembro de 2005, tendo como autor o Poder
Executivo, alterou a lei 915/05 e fez exatamente a retirada do
jeton. O Conselheiro Edinho Duarte frisou que então não foi a
Assembleia Legislativa quem fez a retirada do jeton. O
Presidente colocou que o projeto de alteração foi do Executivo,
mas ao ser encaminhado a Assembleia houve a proposta de
alteração de emenda no sentido de retrada do jeton. O
Conselheiro Brahuna falou que se houve a proposta de
emenda, datissima máximo vénia a emenda é inconstitucional, o
Governador deveria ter vetado, mas não o fez. Em seguida o
Conselheiro Ladilson comunicou que o Comité de
Investimentos, ao qual faz parte, nos dias 21/11 a 03/12 estará
viajando até as Cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, com o
objetivo de fazer visitas às instituições financeiras ao qual a
AMPREV possui recursos investidos, alem disso irão participar
de um evento na área previdenciária. O Presidente colocou que
o Comité de Investimentos é composto por trés membros deste
Conselho, ao qual foram indicados os Conselheiros: Ladilsun
Moita, Damilton Salomão e Fernando Cezar e dois membros da
Amapá Previdência, e alem desses membros, a Presidência
acatou a sugestão do Comité no sentido de que houvesse o
acompanhamento de um dos membros do Conselho Fiscal para
essas visitas as instituições financeiras. E nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e
informou que a próxima reunião está agendada para o dia seis de
dezembro, e encerrou a reunião às dezoito horas e quarenta e
dois minutos, da qual eu, Josilene de Souza Rodrigues,
Secretária. lavrei a presente ataque após Uâa será as^iráda
pelos Conselheiros presentes e'pofimjm própija. Macaoáf^AP 18
de novembro de 2011. / //\\i f \ Zk'sf

ATA DA S r - I A RÇt -NM.O EXTRACRDINARIA DO
CON3L HO ESI/ DUAL O-r PREVIDÊNCIA - CEP DO ANO
2011.

Aos vinte e dels do mc-s ao dozembro di ano de dois mil e
onze. às oezoiseis hcias 6 trinta minutes, ío Auditório do
Prédio da Amapá Previt érria - / AiPREV, - itu.ydo a Rua Binga
Urhôa, n&. dez. Centro, mrta Cepitai, reur.ira i-se pela sexta
vez extraordinariamoott, o Corisei o Estadual de Previdência.
A reunião foi aberta pe. Senhor r reside ite KLCIO JOSÉ DE
SOU2_'\ í-ERREiR^ c;.e cjr - orime.itoj os Senhores
Conselheiros e derna. p.-ejer.tei ^ross.guim.nto na ordem
do dia. PAUTA - ITEM úi • OS •.sor President proferiu com
a LEITURA DO EDITAL .. j.-ieiu,r.cio, dezasseis, de dois mil e
onze, o qu J convoca os Co;. -. olheiro.-; par« fazerem-se
presentes nesta sessão.PAUlA - HEM 0.? - A Secretária fez
a VERIFICAÇÃO DO QUORUM chamanco nom.nalmente os
Conselheiros Titularas e Suplentes n.i segunte ordem,
FERNANDO CEZAR PERLIRA DA SILVA prase e KELSON
DE FREITAS VAZ. a isente, JULIàNO DEL C.\ST ?LO SILVA,

ausente, JUCINETE CARVALHO DE AúENCAR, ausente.
CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA presente.
JORGE EVALDO EDINHO DUARTE PINHEIRO, ausente.
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO, pftT^te. AFONSO
GOMES GUIMARÃES, presente. MÁRCIO '’PNEY NEVES
SOUSA, presente. MARIA DAi. GRAÇAS LIMA DE ALMEIDA,
presente, LYZIANE TAVARES ALVES, present, LADILSON
COSTA MOITA, presente, LOURIVAL PINHEIRO BORGES,
ausente, representado por seu Suplente DELMIR FERREIRA
DA SILVA, presente. XIRLENE DO SOCORRO COSTA,

presente. PAUTA
JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS: O Conselheiro Lourival
Pinheiro Borges justificou que está viajando. PAUTA - ITEM 04
- Apreciação e aprovação de Jetons para os Conselheiros e
abono salarial para os servidores da Amapá Previdência. O
Presidente iniciou apresentando um estudo sobre as perdas
salariais dos servidores da Amapá Previdência. O Conselheiro
Ladilson pediu uma questáo de ordem, e solicitou a
manifestação do Conselheiro Relator da matéria se havia a
necessidade da apresentação iniciada pelo Presidente. Disse
que junto com a convocação recebeu o estudo com o resumo
das perdas salariais dos servidores. O Conselheiro Brahuna
falou que recebeu o Processo n°. 2011.63.1201040PA. apenso
Processo n°. 2011.171.700534PA, que trata do abono
pecuniário e jetons, e, o Processo de n° 2011.62.100005PA,
que trata da Minuta do Projeto de Lei de alteração da natureza
Jurídica da Amapá Previdência, apenso o estudo do Plano de
Cargos, Carreiras e Salários da Amapá Previdência -
AMPREV. elaborado pela Comissão da empresa Quântica
Falou que os dois processos são vinculados à abordagem do
tema da pauta desta sessão, e que no primeiro processo
consta que a remuneração da Diretória e dos servidores da

ITEM 03 LEITURA DAS

AMPREV sofreu uma defasagem de 90,17%, somente»
considerando o índice Nacional de Preços ao Consumido/
INPC. Disse que é preciso que seja feito alguma providência de
pelo menos remediar esta situação, agora, a disposição em
remediar leva-os inexoravelmente a enfrentar algumas
contingências de ordem legislativa. Afirmou que não tem dúvida
de que a criação da AMPREV como serviço social autónomo foi
uma criação anómala, absolutamente incompatível e
incongruente com a sua finalidade pública que é exatamente
de gerir e administrar o sistema previdendário. Observou que
leu o voto do Conselheiro Damilton (fls 83 a 90 do Processo
n°. 2011.171.700534PA), e avaliou que é irrepreensível.
Afirmou que não pode concordar com algumas acepções que
foram feitas no sentido de que a AMPREV no perfil sobre o
qual foi criada como serviço social autónomo dotada de
personalidade jurídica de direito privado tenha que depender
de lei para aprovação. Colocou que é temerário aprovar sem
lei. porque as receitas provenientes da arrecadação de
contribuições previdenciárias são receitas públicas que ^néo,

podem ser geridas por entes de direito privado. O Conselteiro
Ladilson insistiu em indagar ao relator se havia a necessidade

do Presidente fazer a demonstração das perdas salariais. O
Conselheiro Brahuna falou que não havia a necessidade de '
fazer a apresentação, porque já constava o quadro delineando
as perdas. inclusive com os gráficos. Em seguida parabenizou
a direção da AMPREV por ter contratado o serviço de
consultoria de altíssima qualidade, é um trabalho realizado com
seriedade fundamentando com pesquisa de mercado e,
comparativamente a temuneraçâc da Diretória e dos servidores
da AMPREV está defasada. Criticou o decreto baixado pelo
excelentíssimo Governador do Estado, no qual confere a
Diretória Executiva da AMPREV competência para definir os
novos niveis de remuneração com a aprovação do Conselho
Previdenciário, ocorre que, como bem frisou o Conselheiro
Damilton no seu voto. a lei original da AMPREV estava
guardando empatla perfeita como regime jurídico, sobre o qual
foi criada, como serviço sod3l autónomo dotado de
personalidade juridica de direito privado podendo ter
capacidade de autogestão poderia fazer acontecer, mas a lei
de criação foi modificada e excluiu a possibilidade de deliberar
sobre estas questões. Falou que competência não se presume
e nem se supõe, tem que está definida em lei, hoje, este
Conselho não tem competência. Observou que o voto do
Conselheiro Damilton foi preciso no sentido de que este
Conselho não tem competência para deliberar sobre este
assunto, mas o voto foi concluído sabiamente encerrando as
seguintes proposições: ’Todavia, ante esta oportunidade, como
proclamado mais de uma vez, que se faça imediatamente o
Projeto do Plano de Cargos e Salôrios da AMPREV, a ser
encaminhado ô Assembleia Legislativa após apreciaçôo do
Governador do Estado do Amapá. Que este Conselho
estabeleça o prazo para a apresentação do Projeto do Plano
de Cargos e Salários da AMPREV. Que sejam adotadas
providências para alteração da Lei n°. 915/2005, incluindo no
art. Í03, o inciso XIV, a seguinte redação• XIV - Aprovar, após
a deliberação da Diretória Executiva, o projeto do Plano de
Cargos e Salários do pessoal da AMPREV". Disse que se
houver a alteração da AMPREV para autarquia, nem Conselho
e nem Diretória Executiva poderá fazer alguma mudança,
somente a sua excelência o senhor Governador e a
Assembleia Legislativa, hoje, mantido o perfil atual, se houver a
modificação no sentido de dotar a Diretona Executiva e este
Conselho de competência para fazer a revisão anual da
remuneração, primeiro, não estariam se excedendo, porque vai

Elcio José de Souza Ferreira
Presidente do Conselho

Kelson de Freitas Vaz
Membro Titular, representante er Executivo.

Benedito Paulo de Souza: / f , /
Membro Suplente, repres/nfentfc do Poder

Constantino Augusto Tork Brãfiúna:
Membro Titular, representante do Tritjyrtál de Justiça.

Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinheiro:
Membro Titular, representante da Assembleia Legislativa.
Damilton Barbosa Salomão:
Membro Titular, representante
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Maricélia Campeio de Assunção:.
Membro Suplente, representante d(xMinistério Público.
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sSlAf;Ladilson Costa Moita:
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Xirlene do Socorro da Costa:.
Membro Titular, representante dos servidores do Tribunal de
Contas.
Josilene de Souza Rodrigues:.
Secretária do Conselho r



(DIáRIO OFICIAL) Pág. 35Macapá, 02.03.2012

o TAG, a Procuradoria do Estado está estudando para auxiliar
nesta questão. O Conselheiro Brahuna colocou que o termo
correto é rescindir o termo de ajuste de conduta, porque as
cláusulas mencionadas são incompatíveis com a natureza
jurídica da Instituição. O Conselheiro Afonso colocou que tem
que definir a natureza jurídica da Instituição, porque existe
divergência na própria Lei 0915/2005 no 'Art. 98 - A AMAPÁ
PREVIDÊNCIA - AMPREV. dotada de personalidade jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, sob a forma de serviço
social autónomo, ente de interesso coletivo e de cooperação
com o poder público..." e em seguida consta no art. 101 "§ 2o -Os membros da Diretória Executiva serão nomeados
livremente pelo Governador do Estado, entre cidadãos que
tenham formação superior na área jurídica, económica, contàbil
ou administrativa". Em seguida foi retornado ao item de pauta
Antes da votação o Conselheiro Ladilson observou que está
fâltando esclarecer alguns pontos, como a definição da
natureza jurídica da AMPREV e a competência conferida a este
Conselho pela Lei n° 0915/2005 no inciso V do art. 103.’definir
as competências e atribuições da Diretória Executiva da
entidade de previdênciae no inciso ‘XII - elaborar e aprovar
seu regimento interno, da Entidade de Previdência, do
Conselho Fiscal e suas alteraçõesno art. 105 ‘ Incumbirá à
administração estadual proporcionar ao CEP os meios
necessários ao exercício de suas competências.". Disse que o
Governador ao baixar o Decreto de N°. 5842. de 15 de
dezembro de 2011 está usurpando da competência deste
Conselho de definir as atribuições da Diretória Executiva,
conforme o previsto em lei. Falou que falta definir se é estatuto
ou regimento interno, mas em tese em regime jurídica de social
autónomo deve ter estatuto. Concluiu dizendo que. no seu
ponto de vista, até que seja aprovada a lei de mudança para
autarquia, este Conselho deveria se reunir e deliberar as
competências da Diretória Executiva, respeitando as limitações
do ponto de vista legal de competência de revisão e criação de
plano de cargos e salários. O Conselheiro Brahuna explicou
que não se utiliza a palavra competência em matéria
administrativa, mas atribuição, porque tecnicamente e
juridicamente só quem define competência é a lei,competência
confere poder e dever e atribuição são encargos rotineiros do
dia a dia. Afirmou que para este Conselho mexer em
remuneração tem que ter competência definida em lei, e não
atribuição. O Presidente frisou que a proposta de votação seria
no sentido da não apreciação e aprovação da matéria, em face
da inexistência da competência tanto da Diretória Executiva
quanto do Conselho Estadual de Previdência, e que seja /
adotada a propositura da sugestão de inclusão do inciso XIV no
art. 103, a seguinte redação: XIV - Aprovar, após a deliberação
da Diretona Executiva, o projeto do Plano de Cargos e Salários
do pessoal da AMPREV. O Conselheiro Brahuna sugeriu a
seguinte redação "... os projetos dos Planos de Cargos e
Salários do pessoal da AMPREV" E reafirmou que não tem
nenhum temor em relatar a matéria assegurar as revisões que
projetem a remuneração até o final deste exercício. O
Presidente afirmou que será feito o encaminhamento da
sugestão de alteração da Lei n°. 0915/2005 para que a matéria
seja submetida a este Conselho. O Conselheiro Ladilson
sugeriu incluir a instituição do jeton para os Conse/fíôT^Comité de Investimentos. Em seguida a Procuradóra da
AMPREV, Drf. Letida pediu para se manifestar e faloiHOUfc & y

colocados os motivos. O Conselheiro Brahuna colocou que ryéo
é tão ousado como a Conselheira, no seu ponto de vista, este
Conselho pode recompor perdas. mas é preciso de
competência que deve está previsto em iei. O Conselheiro
Damilton lamentou que a recomendação aprovada por este
Conselho em 2010 não foi dado andamento. O Presidente
informou que serão tomadas todas as providências do que foi
tratado nesta sessão. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos, e encerrou a
reunião ás dezoito horas e quarenta e dois minutos, da qual eu.

:i a presente ata,
ilos Consálheiros prese
be dezembro de 20lAr \

está dentro de uma competência permitida pela lei, segundo,
não será praticado nenhuma ilegalidade, porque a previsão
constitucional é de garantia de revisão anual das
remunerações, o que não pode acontecer é dá nova definição,
por exemplo, elevar o valor da remuneração do que o
estabelecido de acordo com a projeção utilizando o Índice de
INPC para a revisão até o ano de 2011. Sugeriu que seja feito
um esforço concentrado em promover a alteração sugerida
pelo Conselheiro Damilton no seu voto incluído a previsão na
lei n° 0915/2005 de ‘ Aprovar, após a deliberação da Diretona
Executiva, o projeto do Plano de Cargos e Salários do pessoal
da AMPREV", feito isto. a matéria retoma para este Conselho e
sem nenhum temor se propõe a relatar a matéria para que seja.
encaminhado no sentido da aprovação, não de uma redefinição
de vencimentos, mas no sentido de uma revisão de acordo com
os padrões dos índices oficiais de correção monetária,
especialmente o INPC. O Conselheiro Ladilson mencionou que
a AMPREV mesmo sendo de natureza jurídica de serviço social
autónomo dotado de personalidade jurídica de direito privado o
recurso que é gerido é público e passa por um processo
legislativo. Observou que na Lei 0915/2005 dispõe a
competência a este Conselho no inciso V do art 103,' definiras
competências e etnbuições da Diretória Executiva da entidade
de previdência;". O Conselheiro Brahuna explicou novamente
que a lei original de criação da AMPREV procurou guardar
empatia com a natureza jurídica da instituição, se foi cnada
como serviço social autónomo dotado de personalidade jurídica
de direito privado não pode de forma alguma conferir ac^ente^desta natureza responsabilidade de administração do recursodo fundo previdenciário. agora, essas incompatibilidade qriadas
pela lei que instituiu a AMPREV não cumpre a este Conselho
neste momento guerrear. O Conselheiro Ladilson observou que
o Decreto de N° 5842. de 15 de dezembro de 2011, que
estabelece as atribuições da Diretória Executiva fen a Lei N°
0915/2005 do inciso V do art. 103. Disse que o Conselho tem a
competência de estabelecer a atnbuição da Diretória Executiva,

conforme o disposto na Lei n°. 0915/2005 no inciso V do art.
103 e no § 5o do art. 101 prevê que ’A competência da
Diretória Executiva será regulamentada no Estatuto, aprovado
por ato do Chefe do Poder Executivo ", observou que tem
momento que fala de regimento interno e outro em estatuto. O
Conselheiro Brahuna falou que a lei de criação original conferia
perfeitamente as atribuições, casava o regime jurídico da
instituição com o seu perfil de criação, mas foi alterada e
retirada pela Lei 0915/2005. O Presidente informou que na
época acompanhou a modificação da lei através do sindicado
da justiça, e na verdade, a propositura de definir atribuições
para o Conselho Estadual de Previdência partiu do próprio
Conselho O Conselheiro Brahuna colocou que diante da
competência que for atribuída por lei a este Conselho, para que
promova simples revisão e o fazendo motivadamente ao
fundamento da própria Constituição Federal, que garante a
revisão anual das remunerações, e, considerado o perfil da
AMPREV que ô de serviço social autónomo dotado de
personalidade jurídica de direito privado, não tem temor de
relatar o processo e votar pela aprovação, mas para que isto
aconteça é preciso que se conserve o perfil atual podendo o
Conselho Previdenciário deliberar sobre esta matéria Concluiu
sugerindo a Diretona Executiva que encaminhe em caráter de
urgência a alteração da Lei n°. 0915/2005, incluindo no art.
103, o inciso XIV, conforme o sugerido pelo Conselheiro
Damilton (fl. 90 do Processo n°. 2011.171.700534PA). e apôs
retorne a matéria a este Conselho. O Presidente colocou que o
assunto de pauta é complementado com os esclarecimentos
acerca da natureza |uridica e do Plano de Cargos e Salários da
AMPREV que foi bem esclaVecido pelo Conselheiro Brahuna,
relator da matéria. O Conselheiro Brahuna afirmou que o
projeto de transformação em autarquia está impecável, não
consagra nenhuma novidade, apenas estâ definindo o ente
autárquico. O Conselheiro Afonso falcu que observou que a lei
de criação da AMPREV é confusa, porque consta que é serviço
autónomo, mas ao mesmo tempo é o Governador quem
nomeia os Diretores e está vinculada a uma secretaria. O
Presidente informou que a AMPREV tem um Termo de Ajuste
de Conduta - TAC com a Procuradoria do Trabalho do
Município de Macapá, que foi assinado no dia 06 de abril de
2010, com data de vencimento para 06 de outubro de 2010.
Disse que no inicio do ano de 2011 foi até o Ministério Público
do Trabalho e em audiência foi consignado que estava sendo
feito o trabalho de consultoria interna no sentido da elaboração fda lei. Disse que a Procuradoria da AMPREV tem o ,
entendimento de que não cabe a AMPREV o Termo de Ajuste

ondula - TAC, porque é uma entidade de serviço social ,
f.-,oncmo dotada de personalidade jurídica de direito privado.
O Conselheiro Brahuna falou que malgrado o perfil da
instituição, mas não se pode ignorar de que existe contrato de
trabalho que e o suficiente para legitimar o Ministério Público
do Trabalho. O Presidente observou que concorda com
colocação do Conselheiro Brahuna,mas o Ministério Público do
Trabalho não poderia exigir concurso público para a entidade e
a transformação para autarquia O Conselheiro Brahuna
colocou que no momento em que existem contratos de
trabalho, o tylinislério Público do Trabalho já está legitimado
para atuar no sentido de estabelecer uma disciplina através de
termo de ajuste de conduta, é o suficiente. O Presidente
informou que no dia 23 de novembro de 2011 ocorreu uma
audiência em que foi estabelecido um prazo final para a
execução do TAC que será a partir do dia 01 de fevereiro de
2012. se não haver a publicação do edital para o concurso
público a AMPREV sofrerá as multas imposta e tratgria.^TAC. Informou que consta como exigências: - abst^r-se d
nomear ou contratar pessoas S8m previa aprov
concurso público; - publicar para a realização de cortcu

Josilene de Souza Rodngues. Secretária. I;
que após lida será assinada
por mim própria. Macapá-AP /
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luta está incessante, é injusto os Poderes solicitarem encontro
de contas com a AMPREV lendo o quadro reduzido e com a
remuneração defasada. O Conselheiro Brahuna chamou a
atenção no que foi lançado no parecer do Dr. Weber Mendes
Fernandes, que chamou a atenção ao seguinte detalhe ‘todos
os incrementos propostos estão adequados ao limite de gastos
administrativo previsto na Lei Estadual 0915/2005 no art. 108
de ató 2% (do/s por cento) do valor total das remunerações,
proventos e pensões dos segurados e beneficiários
vinculados' . Disse que a atualização das remunerações não
encontra nenhum embaraço, não ultrapassa o limite permitido,
a única modificação que precisa ser feito ô a inclusão do inciso
XIV no art. 103 da Lei N°. 915/2005, conforme o sugerido. O
Presidente deu seguimento a pauta, colocou em votação a
sugestão do Conselheiro Brahuna em dá andamento no voto
do Conselheiro Damilton para que seja incluído o inciso XIV no
art. 103 na Lei /Vo. 915/2005, a seguinte redação. XIV -
Aprovar, após a deliberação da Diretória Executiva, os projetos
dos Planos de Cargos e Salários do pessoal da AMPREV, e
acrescido a sugestão do Conselheiro Ladilson para que seja
incluída a instituição do jeton aos Conselhos e Comité de
Investimentos, revisão salarial e abono salarial. Em seguida foi
colocada para votação. O Conselheiro Ladilson se absteve de
votar. Deliberação: O Conselho aprovou por unanimidade
de votos a propositura do Conselheiro Brahuna, relator da
matéria, acrescido da sugestão do Conselheiro Ladilson. O
Conselheiro Márcio falou que esta questão é urgente, precisa
ser tratada e deve ir além da questão legal, tem que trabalhar
no ponto de vista politico, se colocou a disposição da luta dos
trabalhadores da AMPREV O Presidente infomnou que o
Conselheiro Fernando havia feito a proposta de que seja
agendada uma audiência deste Conselho com o Governador
para tratar do assunto em questão. O Conselheiro Fernando
confirmou a propositura que inclusive foi enfrentada tanto pelos
Conselheiros Ladilson e Damilton quando estiveram no
Gabinete da Presidência da AMPREV. a questão tem que ser
tratada politicamente, não ha outro meio. e agregou nos
encaminhamentos já feitos no sentido de que na possibilidade
da agenda e ouvir deste plenário se todos Conselheiros
acompanhariam na visita ao Governador, no sentido de tentar
sensibiliza4o e mostrar que a AMPREV para funcionar precisa
está estruturada, organizada e com os seus membros
satisfeitos Observou que de acordo como foi demonstrado no
relatório os salários dos servidores da AMPREV está altamente
defasado. O Conselheiro Brahuna falou que está de acordo
com o encaminhamento, inclusive, que seja levada a proposta
da inclusão do inciso XIV no art. 103 da Lei n°. 0915/2005.
coníonme o sugerido no decorrer desla sessão. Todos
concordaram em que seja solicitada uma audiência com
excelentíssimo senhor Governador do Estado para tratar do
assunto em questão. A Conselheira Xirlene faiou que está
acompanhando esta luta dos trabalhadores da AMPREV desde
2010. e no seu ponto de vista, este Conselho poderia votar a
reposição das perdas salariais dos servidores da AMPREV
adequando dentro da reaiidade de hoje, que inclusive, a
Constituição Federal prevê, mas que sejam demonstrados j!

Aos vinte e oito dias do més de fevereiro do ano de dois mil e
onze. àa dezeaaeia horas e trinta minutos, no Auditório do
Prédio da Amapá Previdência - AMPREV, situado a Rua Bmga
Uchóa. n° dez. Centro, nesta Capital, ocorreu a Sessão Solene
de Posse do Conselho Estadual de Previdência - CEP para o
biénio de 2011-2012. A sessão foi aberta pela Mestra de
Cerimónia, senhora Aline Trajano que convidou para
compor a mesa do CEP: * Excelentíssimo senhor Camilo
Capiberibe, Governador do Estado do Amapá;
Excelentíssimo senhor Moisés Reategui de Souza ,
Presidente da Assembléia Legislath/a do Estado do Amapá;- Excelentissimo senhor Dr. José Luciano de Assis, juiz de
direito, representando a Presidência do Tribuna! de Justiça
do Estado do Amapá; - Excelentíssima senhora Ora.
Maricélia Campeio de Assunção, Promotora de Justiça,
representando a Procuradoria de Justiça do Ministério
Público do Estado do Amapá; - Excelentíssima senhora
conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço.
Primeira Vice Presidente do TCE/AP, representando o
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá; -Excelentissimo senhor Elcio José de Souza Ferreira,
Presidente da Amapá Previdência - AMPREV. Em seguida
acompanhamos a execução do hino Nacional Brasileiro, e logo
após a canção do Amapá A seguir a Mestra de Cerimónia
proferiu com a 6Íntese de abertura "O Conselho Estadual de
Previdência - CEP é um órgáo de normatizaçào. deliberação
colegiada e de supervisão superior, reestruturado pela lei n.°0915, de 18 de agosto de 2005, modificada pelas leis n.° 0960
de 30 de dezembro de 2005 e 1.120 de 21 de setembro de
2007 deve funcionar em conformidade com as referidas leis,
com outras disposições legais que lhe forem aplicáveis, bem
como com o eslabelecido no seu regimento interno, tem por
finalidade precipua estabelecer a orientação geral para a
gestão do regime próprio de previdência social do estado do
Amapá, exarcondo, na forma legalmonte prevista. a
fiscalização e o controle das atividades previdenciárias a cargo
da Amapá Previdência - AMPREV, e expedindo os atosnecessários á operacíonaíizaçáo do RPPS/AP é constituído
por 31 Conselheiros, sendo um Presidente. 15 Conselheiros
Titulares e 15 Conselheiros Suplentes' Em seguida a Mestra
de Cerimónia leu o termo dando posse ao Presidente do
Conselho Estadual de Previdência, Elcio José de Souza
Ferreira. Logo após foi passado à palavra ao Excelentíssimo
senhor Governador. Camilo Capiberibe para dar posse ao
Presidente do Conselho Estadual de Previdência
CEP/AMPREV, Elcio José de Souza Ferreira, conform
disposto no art 102 da lei 915/05 Após a sua posse o
Presidente do Conselho Estadual de Previdência proferiu
a posse dos demais Conselheiros, conforme atribuições
definidas pelo Decreto de n\ 1447 de 21 de fevereiro de2011. na condição de membros Titulares e Suplentes
seguida procedeu com a solenidade da assinatura do terno deposse, e para ficar registrado proferiu com a leitura da um dos
termo6 de posse Em seguida chamou pare assmar o termo de \posse os seguintes: Logo após chamou para assinar o termo
de posse os seguintes: REPRESENTANTES DO PODER

J

e

o

io em

edital no prazo de seis meses: * realizar concurso público no
prazo de nove meses: - rescindir os contratos de trabalho de
todos os servidores contratos em desconformidade com o

•=

inciso II art 37 da Constituição da República, em doze meses
dando posse aos aprovados no certame público; - encaminhar
documentos probatórios do cumpnmento das obngaçóes e etc.,
no prazo de quinze. Observou que todas estas exigências
estão com o prazo vencido. Infomnou que o cálculo das multas

•e de R$ 500 mil reais pelo principal e
louvo. O Conselheiro Brahuna falou que

com

em
ê de cpraxmv.
rnais dano mor
essas exigências de concurso público não cabem a AMPREV.
O Presidente infomnou que a Administração da AMPREV
entrará com requerimento na Justiça Federal para tentar anular
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empregos aíi existentes. Ressaftou que náo será diferente com
DÉLCIO FERREIRA DE MAGALHÃES; V/ «t* Conselho, vão assumir a responsabilidade e sabe que oTITULAR - JULIANO DEL CASTILO SILVA e SUPLENTE -U vo Governador Camilo Capiberibe. tem esse compromissoLUIZ AFONáO MIRA PICANÇO; TITULAR - CLAUDIO PINHO/l de seriedade e ter a coragem de fiscalizar. Finalizou dizendo

SANTANA e SUPLENTE - BENEDITO PAULO DE SOUZÂ \ que °s Conselheiros empossados devem honrar o voto deTRIBUNAL DE JUÇTIÇA: TITULAR - CONSTANTINO confiança que as Instituições depositaram realizando a escolha
AUGUSTO TORK BRAHUNA e SUPLENTE - EDUARDO dos novos membros para compor o Conselho Estadual de
NAVARRO MACHADO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: Previdência - CEP/AMPREV. sucesso a todos e agradeceu
ITULAR - PAULO JOSÉ DA SILVA RAMOS e SUPLENTE - / Em ouvimos o Presidente do Conselho Estadual deJORGE EVALDO EDINHO DUARTE PINHEIRO TRIBUNAL^ Previdência, Elcio José de Souza Ferreira O PresidenteDE CONTAS: TITULAR - DAMILTON BARBOSA SALOMÃOi saudou o Governador Camilo Capiberibe. demais autoridades,SUPLENTE - ROZANE DE ALMEIDA CHAVES MINISTÉfVO / Conselheiros e demais presentes Falou que nesta data tomaPÚBLICO: TITULAR

EXECUTIVO: TITULAR - KELSON OE FREITAS VAZ e
SUPLENTE

perguntando se em dois meses o valor que foi repassado para
a AMPREV foi de vinte milhões, imagina o valor de junho de
2009 até agora, quanto dinheiro do servidor que simplesmente
foi desviado, e pra onde foi? Ressaltou a importância de
regular o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP,
que inclusive pra isso precisamos da regulandade doe Podere6.
temos ainda uma situação pendente em relação ao Poder
Judiciário. Afirmou que vai lutar para poder regularizar o CRP
que é de suma importância para nosso Estado, onde podermos
receber recursos Federais, como do BNDS, recursos de
emendas regulamentares do PAC. Finalizou pedindo que o
Conselho trabalhe com a absoluta independência sem receio
de nenhuma ordem, defendendo o único e inclusive objetivo da
AMPREV, que é garantir daqui a quinzes anos um futuro
sustentável para nossa Previdência. Parabenizou e desejou
sucesso e um bom trabalho ao Conselho Estadual de
Previdência - CEP/AMPREV. E nada mais havendo a tratar, a
Mestra de Cenmôma deu por encerrada a
agradeceu a presença de todos, e pai

Josilene de Souza Rodngi
lavrei a presente ata. que lida e i
Conselheiros presentes Macapáh

posse o Conselho Estadual de Previdência, órgão de vital
importância para o pleno funcionamento do Regime Próprio dePrevidência Social e que tem a grande honra de ter sido
escolhido pelo Governador Camilo Capiberibe para
representante máximo dos servidores de carreira do Estado do
Amapá. E com certeza um dos maiores desafios de
trajetória Pública é administrar a estrutura da Amapá
Previdência em nosso estado. Confessou que a tarefa que
assumiu como gestor e nesta data assume como Conselheiro
Presidente se configura como uma das mais árduas de toda a
sua vida. Ressaltou que administrar o Sistema Público de
Previdência tornou-se tarefa árdua para qualquer gestor, um
grande desafio árduo por sua magnitude e por seu objetivo
precípuo, que é o bem estar e a segurança do futuro dos
segurados e de seus dependentes legais de pleitear os
benefícios previdenciános.pelo enfrentamento das dificuldades
e pela falta de compromissos de governantes e gestores
desalinhados com a nova ordem Constitucional e na moldura
em que se insere o pais e o Estado do Amapá, que aponta
para a mudança demográfica, com parâmetros indicando o
aumento da expectativa de vida da população, o que se inserecomo parâmetro pefo desafio de continuidade na necessidade
de qualificação dos serviços previdenciános a dos
humanos, diante dos fatores previdenciárlos e dos cálculos
atuariais com vistas os benefícios previdenciános a serem
concedidos, e pnncipalmente visto com grande preocupação
pelos contribuintes da previdência estadual, e as dívidas
acumuladas dos poderes e as consequentes dificuldades de
refinanciá-las, enfim, de toda a ordem de dificuldades que se
apresentam hoje. São desafios, que precisam ser vencido*juntos. Falou que está consciente de que devem aumentar/aã"

LUIZ MARCOS DA SILVA /Vé» h \
SUPLENTE - MARICÉLIA CAMPELO DE ASSUNÇÃO
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES DO PODER
EXECUTIVO: CIVIS: TITULAR - MÁRCIO RONEY NEVES
SOUSA e SUPLENTE - RILDO FREDERICO FERREIRA.
CIVIS INATIVOS E PENSIONISTAS: TITULAR
IOLETE DA SILVA NUNES e SUPLENTE - FRANCISCO
RODRIGUES DA SILVA (ausente) MILITARES: TITULAR -
HELTON PONTES DA COSTA e SUPLENTE - LYZIANE
TAVARES ALVES. MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS:
TITULAR

ser o

ssáo Solene
constar eu,

i. Secretariai
rida será\assinada.-pgt«s
I8 de fevereiro de <t014(A

suaMARIA

HEDY ROBSON DE GILDO SOARES e
SUPLENTE - SAULO DE TARSO DE SOUZA MONTEIRO.
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO: TITULAR - LADILSON COSTA MOITA e
SUPLENTE - MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO GAMA
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA: TITULAR - LOURIVAL PINHEIRO BORGES e
SUPLENTE

Elcio José de Souza Ferreira
Presidente do Conselho /

JKelson de Freitas Vaz;
Membro titular, representante do Poder Executivo.

Délcio Ferreira de Magalhães;
Membro suplente, representante do Poder Executivo.

DELMIR FERREIRA DA SILVA.
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE
CONTAS: TITULAR - XIRLENE DO SOCORRO COSTA e
SUPLENTE
(ausente). REPRESENTANTES DOS SERVIDORES DO
MINISTÉRIO PÚBLICO: TITULAR - FERNANDO CEZAR
PEREIRA DA SILVA e SUPLENTE - IDELMIR TORRES DA
SILVA (ausente) Após as assinaturas dos termos de posse, e
em nome do Conselho Estadual de Previdência -
CEP/AMPREV, discursou o Conselheiro Titular Representante
dos Servidores do Poder Judiciário, Ladilson Costa Morta. O
Conselheiro Ladilson saudou a todos, e falou que a
AMPREV tem sido alvo de sistemática campanha, na tentativa
de descapitalização e inviabilidade com ofensa direta ao
património do servidor público que poderá ficar refém do acaso,
com o serio êxito de não ter como garantia a sua tão sonhada e
esperada aposentadoria, se providências urgentes não forem
tomadas pelos Conselheiros aqui empossados, pelo atual
Presidente Elcio e pelos demais Poderes constituído no
Estado. Ressaltou que um dos problemas, que é público e
notório, são as dividas contraídas pelos Poderes com a
Previdência Estadual, seja da parcela correspondente a
contribuição patronal ou repasse dos poderes da contribuição
dos segurados, que necessitam de urgente negociação para
que as dividas náo se alastrem por longos anos, nisto fazendo
cessar inclusive, qualquer apropriação indébita dos recursos
previdenciário dos servidores públicos, seja pelos gestores de
plantão em nosso Estado, ou Poderes constituídos, dinheiro
esse, que è património dos servidores públicos do estado
Falou ainda, que outro problema é de cunho administrativo,
que nos leva a fazer as seguintes indagações aos dirigentes
que por aqui já passaram, e os que estão agora assumindo
esse compromisso, e ao seu colega de trabalho que está
conduzindo esta Instituição, bem como ao chefe do Executivo e
ao Legislativo Estadual, porque até hoje não se fez o concurso
público para AMPREV? Porque não se criou o quadro
permanente do órgão previdenciário? Porque até hoje não se
buscou a estruturação administrativa da entidade? Ressaltou
que a Instituição Previdenciária necessita ter quadro próprio
que possam ser treinados e capacitados, não adianta investir^em servidores cedidos, se quando em um ato administrativo e
logo após a troca regular e periódica do dirigente do Executivo,
essas pessoas podem vim a ser exoneradas ou terem seus
contratos rescindidos, caracterizando mais gestão dos recursos
públicos. O ideal é que os quadros empenhados aqui e
capacitados por esta Instituição possam permanecer e prestar
os seus serviços, porque a troca inicia um novo circulo vicioso
de qualificação e treinamento de pessoas que não kào
permanecer na Instituição. Falou que o Presidente da AMPREV
nesta data assume essa responsabilidade de tentar resolver
esta situação, e vai precisar de apoio do Executivo e da
Assembleia Legislativa para aprovação da lei de estruturação
da AMPREV, com o quadro próprio de servidores com a
realização do concurso público para preenchimento das vagas
a serem criadas. Pediu que fossem suspensas novas
contratações administrativas para a AMPREV e que se possa
aguardar o concurso público a ser realizado, que sei*,

Juliano Del Castilo Silva;
Membro titular, representarite do Poder Executivo.

Luiz Afonso Mira Picanço; L/\
v M - *0 l~~

Membro suplente, representante do'Poder Exeqtfíivo.

Claudio Pinho Santana: „
Membro titular, representante4o Poder Executivo. /
Benedito Paulo de Souza: ^ / ///J/í: '//( / ( ' _>
Membro suplente, representante do Poder'Executivd. j*

Constantino Augusto Tork'Brahuna:
Membro titular, representante do TribunaU ^̂fustiça

Eduardo Navano Machado:
Membro suplente, representante do Tribunal

Paulo José da Silva Ramos: /
Membro titular, representante da Assémbíé

MARIA ORLANDINA FERREIRA TELES

recursos

jT

controles e a medida de combate aos gastos desnecessários e -
a quaisquer comipções ativa e passiva, pela aplicação da Lei \
da Transparência, e demonstrando de forma clara a sociedade,
a imprensa e aos segurados, assim como também aos poderes
instituídos, de sua intenção pela excelência em gestão pública '
da instituição que ora presidida e constituída conjuntamente
com seus eminentes pares, o Conselho Estadual de
Previdência, urge, portanto, manter o equilíbrio e administrar
com responsabilidade as contas da AMPREV. Disse que
procurará de todas as formas em honrar os seus compromissos
assumidos com este Conselho de Previdência e também zelar
pelo bem da Previdência e pela grandeza tanto do nosso pais,
quanto do Estado do Amapá. Finalizou dizendo que, pede a
Deus, o grande arquiteto do Universo que “lhe dê serenidade
para aceitar as coisas que não pode modificar. Coragem para
modificar aquelas que podem, e a sabedoria suficiente para
perceber a diferença entre elas' A seguir ouvimos
Excelentíssimo Governador Senhor Camilo Capiberibe,

com o seu pronunciamento, que cumprimentou as autoridades,
Conselheiros e demais presentes, recordou da realização de
uma audiência pública que foi realizada para discutir a situação
da AMPREV, na época era Deputado, o fato era que o Poder
Executivo desde o mès de junho de dois mil e nove não
efetuava os repasses dos descontos da parte do servidor, nem
da parte patronal e não estava pagando os acordos que tinha
com a AMPREV, simplesmente deixou de cumprir com as suas
obrigações de garantir com os seus atos administrativos o
direito a aposentadoria do servidor público Recordou que na
primeira semana em reunião no Palácio do Setentriáo com a
equipe do Tesouro Estadual, orientou que o recurso da
previdência não é receita, é repasse imediato, sem sequer
hesitar a quem é de direito, e o resultado é que até a presente
data já foi repassado o valor de vinte milhões seiscentos e
noventa e quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e
quarenta e sete centavos, relativo a todas as obrigações
incidente na folha de descontos do servidor e o recolhimento
patronal, assim como os acordos firmados, acordos que são
pesados a serem cumpridos, mais que não se deve sequer
cogitar de não fazer o recolhimento. Falou da sua satisfação
em participar da Posse do Conselho Estadual de Previdência, e
que estava tranquilo, mesmo tendo recebido uma divida do
Governo do Estado com a AMPREV, que pode até assustar,
hoje excede a quatrocentos milhões de reais, mas tem o
pensamento de que a aposentadoria é um direito sagrado e
que o recurso é descontado da folha do servidor público, não
pode ser desviado da sua função final, que é garantir pelo
menos nos próximos quatro anos, que nós possamos construir
o resgate desse direito. Falou que escutou nas falas do
Conselheiro Ladilson e concorda que é preciso se fazer o
concurso público para a AMPREV. como também para a
Defensoria Pública, Saúde e Educação, não é só na AMPREV
que se têm contratos. Disse que uma das reivindicações feita

Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinheiro: ç.
Membro suplente, representante da

Damilton Barbosa Salomão:
Membro titular, representante do Tribunal de Contas.

Rozane de Almeida Chaves:
Membro suplente , representante do nbunal de Contas.
Luiz Marcos da Silva: /
Membro Titular, representante d<yMinistério Público.

/Maricélia Campeio de Assunção:
Membro suplente, representante do Ministério Público.

Mareio Roney Neves Sousa;
Membro titular, representa]

Rildo Frederico Ferreira; Á~

Membro suplente, representante dos servidores Civis Ativos.

lores Ciyís 'Ofi.
/ '

Maria lolete da Silva Nunes:__
Membro titular, represen1

Inativos.
servidores Civis

Helton Pontes da G
Membro titular, represent] ílitares ativos.

Lyziane Tavares Alves^^^ L̂Ç.^Membro suplenle. representante dos Militares ativos

Hedy Robson de Gildo Soares:
Membro titular, representante dos Militares Inativos.aproveitado o pessoal já existente e treinado para lidar com o

sistema previdenciário. Neste momento se dirigiu aos seus
colegas servidores, conclamando essa árdua tarefa, que será
de auxiliar os destinos dessa Instituição, este Conselho
Estadual de Previdência que tem nos artigos cento e dois e
cento e trêe da lei novecentos e quinze de dots mil e cinco, que
dar a caraterística de órgão de nonnatização, deliberação
colegiada e de supervisão, a quem compete estabelecer as
diretrizes gerais e apreciar as decisões políticas aplicadas ao
Regime Próprio de Previdência Social, bem como apreciar e
aprovar as diretrizes e regras relativas à aplicação dos recursos
económicos e financeiros, acompanhar e avaliar a gestão
previdenciária, os planos programas e orçamentos, entre outras
varias atribuições. Ressaltou a responsabilidade de cada
membro que pode responder pelos atos que venham causar
prejuízo ao património da Instituição, seja por ação e omissão.
Falou que este Coneelho está aqui nesta data, assumindo um
compromisso de trabalhar de forma séria, digna e honesta,
sobre pena de se terem futuramente o património individual
broqueado pela justiça, a exemplo que aconteceu com as
pessoas que faziam parte do Conselho do BANAP que
responderam processo criminal civil administrativo.
Parabenizou os representantes dos servidores dos últimos très
anos, que tiveram uma atuação brilhante, se destacaram na
intransigência com a fiscalização dos recursos da entidade,
denunciando as tentativas de lapidar o património do servidor
público do Estado do Amapá, a exemplo o CAIS. onde havia
contratações de aproximadamente quarenta odontológicos
para apenas dez possibilidade de atendimento, se destacaram
também por solicitar auditoria, acabando com os cabides de

Saulo de Tarso de Souza Mtfiteim:]
Membro suplente, represe^ante/dos Milifi JVOS

m/í •Ladilson Costa Moita://,
Membro titular, representante dos servires do Poder
Judiciário. /

pela Federação dos Servidores Públicos Estaduais durante o
processo eleitoral foi que o Presidente da Amapá Previdência
fosse um futuro aposentado da AMPREV. e foi escolhido um
serventuário da Justiça, Eido Ferreira, pela confiança no
trabalho que será feito e no trabalho que o Conselho vai ajudar
a realizar. Falou que sabe que este Conselho, assim como o
anterior, vai lutar pelo objetivo da Instituição que ó garantir a
tranquilidade do recurso remunerado. Disse aos Conselheiros
que é com satisfação que o seu compromisso será inarredável
de sanear a divida com a AMPREV, não pode garantir além de
quatro anos. Falou que no primeiro mès de governo teve de
arcar com a folha de pagamento do mès de dezembro e meses
anteriores que não havia sido pagos como os contratos
administrativos, trabalhadores de caixa escolar no valor de
mais de vinte milhões de reais no mês de janeiro, teve que .
reparar o residuo de duodécimo do Poder Legislativo, no valor
de 3,4 milhões de reais, pagou inúmeros bloqueio judiciais em
razão de dividas trabalhistas que somando tudo, não dar
menos de cinco milhões de reais, e ainda sem hesitar foi
recolhido e pago os repasses a AMPREV, sem sequer pensar,
em utilizar o recurso em outro destino. Disse que ficayfhe»

Maria de Fátima Nascimento Gama:
Membro suplente, representante dptf ^Judiciário. / / \

çles ddf Oder

->*
).Lourival Pinheiro Borges:

Membro titular, representa:
Assembleia Legislativa. s

s/7servidores) da

iDelmir Ferreira da Silva:
Membro suplente, representante dos servidores da Assembléia
Legislativa.

Xlrlene do Socorro Costa:.
Membro titular, representante dos servidores do Tribunal
de Contas.

-v

Fernando Cezar Pereira da Silva:
Membro Titular,
Público.

representante dos servidores d^ Ministério
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GLOBAL, no horário e fornia a seguir relacionados,
com base no que dispõe a Lei Federal 10.520 de
17/07/2002, Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de
2.000, Decreto n° 3.931, de 19 de setembro de 2001,
Decreto n° 6.204, de 05 de setembro dc 2007, Lei
Complementar 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei
n° 8.666/93,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS DE RECARGA COM REPOSIÇÃO
DE PEÇAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO,
conforme especificações contidas no TERMO DE
REFERÊNCIA, para atender as necessidades no âmbito
da Companhia de Eletricidade do Amapá.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2012 -CL/CEA.
A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, através
do pregoeiro, designado pela Portaria 066/2012 -
PRE/CEA, de 01/03/2012, comunica a quem possa
interessar que estará efetuando o processo licitatório na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, no horário e forma a seguir
relacionados, com base no que dispõe a Lei Federal
10.520 de 17/07/2002, Decreto n° 3.555, de 08 de
agosto de 2.000, Lei Complementar 123/2006 c,
Subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93, e alterações
posteriores; para AQUISIÇÃO DE 03 (três)
REFRIGERADORES TIPO FRIGIBAR e 02 (dois)
APARELHOS DE FAX, conforme especificações
contidas no TERMO DE REFERÊNCIA, para atender
as necessidades da DCM e AGOI.

e alterações posteriores; para
(Caesa yiRuy Guilherme Smith Neves

2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO N3 009/2010 - CAESA
DE EXECUÇÃO DAS OBRAS, DE 1* ETAPA, FASE I, DA
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA
DA CIDADE DE SANTANA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CAESA E A EMPRESA ÓNIX ENGENHARIA, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Modifica-se a Cláusula
Quarta - DO PRAZO, prorrogando-se o prazo de vigência
por mais 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, a contar de 24 de
fevereiro de 2012 até o dia 21 de agosto de 2012.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO: A alteração
contratual de que trata este instrumento é baseada no disposto
na Cláusula Quarta do Contrato original, na Justificativa
Técnica de fls. 22 e nos demais fundamentos constantes dos
autos do Processo sob o n° 2011/97778. parte integrante deste
instrumento, e. em consonância com o Art. 57. § 1°, inciso VI.
da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas
e ratificadas, por força deste ato, todas as demais cláusulas do
Contrato não alteradas pelas disposições constantes deste
aditivo

Abertura: 21/03/2012
Hora: 09:00 horas
Local: Sala da Comissão de Licitação da CEA, sito na
Av. Padre J úlio Maria Lombaerd, 1900 - Santa Rita -
Macapá-AP.

Abertura: 20/03/2012
Hora: 09:00 horas
Local: Sala da Comissão de Licitação da CEA, sito na
Av. Padre Jú lio Maria Lombaerd, 1900 - Santa Rita -
Macapá-AP.

OBS: Edital completo poderá ser obtido gratuitamente
na sala da Comissão, no endereço acima citado, em
arquivo digital, cuja mídia deverá ser fornecida pelo
interessado ou no Site www.cea.ap.gov.br.

Macapá-Aè, 01 de março de 2012.OBS: Edital completo poderá ser obtido gratuitamente
na sala da Comissão, no endereço acima citado, em
arquivo digital, cuja midia deverá ser fornecida pelo
interessado ou no Site www.cea.ap.gov.br. Hillon togério Maia Cardoso

Pt siíénte CL/ CEASIGNATÁRIOS:
PELA CONTRATANTE- Ruy Guilherme Smith Neves - Diretor
Presidente. Evandro Amaral Pingarilho - Diretor Administrativo
e Financeiro, Amilton Lobato Coutinho - Diretor Técnico e
Carlos Antonio Almeida de Mello - Diretor Operacional
PELA CONTRATADA: Paulo Tarso Chagas Cruz -
Representante

l
Macapá-Apí 01de março de 2012.

3b' •
(Gasap

Hilti rio Maia Cardoso
Prpsidcnte CL/ CEAMacapá, 23 de fevereiro de 2.012. Rubens Celestino Rodrigues Gemaque

AVISO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO 01/2012
Objeto: Execução de serviços de
escrituração contábil e controladora, fiscal,

tributária e trabalhista, elaborado de
acordo com as práticas contábeis emanadas
da legislação societária brasileira;

Contratante; : Cia. De Gás do Amapá -
GASAP; Contratada: Cunha e Tavares
Consultoria s/s Itda. Data da assinatura:
02 de janeiro de 2012 Vigência: 12(doze)
meses a contar da data da assinatura; Valor
global: R$ 15.000,00 ( quinze mil reais)
Assinaturas: Pela GASAP: Rubens Celestino
Rodrigues Gemaque e Roberts de Meneses
Pedroso e pela CUNHA E T^VARE5: Maria
Darcivone Souzc^Cunho/ • ‘ /

Celestin^yGemaque

Ruy Guilherrie Smith Nevfes
DiretorPresidente

CONCORRÊNCIA
N° 002/2012 - CEL/CEA-SEINF

RESULTADO DC LICITAÇÃO
92514/2011 DIRTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA
DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM
INSTALAÇÃO E REFORMA DE PADRÃO DE
MEDIÇÃO MONOFÁSICA E BIFÁSICA PARA
ATENDER CONSUMIDORES DE MACAPÁ E
SANTANA.

PROCESSO:
TOMADA DE PREÇOS O0 I /2012-CPL/CAESA

MENOR PREÇO GLOBAL
10/02/2012 ÀS 09h00

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE
PORTO GRANDE Ia ETAPA

TIPO:
DATA:

A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA e
a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF,
através de sua Comissão Especial de Licitações,
constituída pela Portaria n° 002/2011 -
CEA/SEINF toma público que realizará licitação,
na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo Menor
Preço, para contratação de uma empresa de
engenharia, especializada em instalação e
reforma de padrão de medição monofásica e
bifásica para atender consumidores de Macapá e
Santana. O certame tem sustentação nos pilares
dos artigos 22, inciso I e 23, inciso I, alínea "c", da
Lei 8.666/93 e complementos, e desenvolver - se
- á na data, local e horário, abaixo especificados;

Abertura: 15/03/2012.
Hora: 09h30min.
Local: Sala de Reuniões da Diretória Técnica da
CEA, localizada na Av. Padre Júlio Maria
Lombaerd, 1900 - Bairro Santa Rita - Macapá-AP.

Obs. O Edital completo sobre esta matéria poderá ser
obtido junto a esta Comissão, no endereço supracitado,
na forma impresso, em arquivo digital, ou por e-mail,
solicitado através do Tel. (96) 3212 1351.

Macapá (AP), 28 de fevereiro de 2012

R$590.035,08 (quinhentos e
noventa mil trinta e cincd reais e oito centavos).
RECURSOS:
EMPRESA:
PRAZO DE EXECUÇÃO; IW diasd]a:Biracy dçjpsjís Guimarães

Presidente <jé CyUCAESA

VALOR:

TAC PAC 032/2007-FUNASA
I. B. R. CONSTRUTORALTDA

Rubens-
Diretor Presidente

AVISO DE PRORROGAÇÃO- CAESA/AMAPÁ
TOMADA DE PREÇOS 002/2012

Publicada neste Diário, no Oficial-AP, nw 5141, pág.
no Jornal A Gazeta, no Diário da União, seção 3, n°

29. pág. 174, , e www.caesa.ap.gov.br, todos no dia
09'02/2012, fica prorrogada a sua abertura para o dia
11/04/2012, às lOhOO, no mesmo endereço citado
naquele dia, devido retificações no Edital. A retirada do
Edital será a partir de 09/03/2^12.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO 02/2010

Objeto: Execução de serviços de emissão
de passagens aérea e reservas de
hospedagens; Contratante; : Cia. De Gás do
Amapá - GASAP; Contratada: Turvican
Turismo, Viagens e Cambio Ltda;
Fundamentos: O presente Termo Aditivo
tem embasamento no artigo 13, inciso m,
no artigo 24 inciso II e § único da Lei
8.666/93; Data da assinatura: 11 de
janeiro de 2012 Vigência: O presente
termo aditivo será de 12(doze) meses a

\s Guimarães
'te ia ÇPUCAESA

Biracy de,
Presii

AVISO DE PRORROGAÇÃO- CAESA/AMAPÁ
PREGÃO PRESENCIAL 005/2012

Publicada no Diário Oficial do Estado, em 15/02/2012,

Jornal A Gazeta, em 16/02/2012;, pag.ll, e
wwu .caesa.ap.gov.br em 16/02/2012. Fica prorrogada a
data de sua abertura para o dia 23/03/20!2, às 1 OhOO, no
mesmo endereço anteriormente cjt^o, devido
retificaçi

PEDRO PAULO DE ARAUJO SANTOS
PRESIDENTE CL ESPECIAL

PORTARIA N°002/11 CEL-CEA/SEINF

contar da data da assinatura; Disposições
gerais: As demais clausulas do contrato n°

. 02/2010 permanecerão inalteradas , com
todos os seus dispositivos legais.
Assinaturas: Pela GASAP: Rubens Celestino

ob^rto de Meneses
CAKI: Carlos M. A.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2012 -CL/CEA.
A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, através
do pregoeiro, designado pela Portaria 067/2012 -
PRE/CEA, de 01/03/2012, comunica a quem possa
interessar que estará efetuando o processo licitatório na
modalidade
REGISTRO DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO

^ •
Biracy

Presidente/da
\omuceno

l£S4

Rodrigues Gemaque e/R
Pedroso e pela
Gonçalves. ^ f / /yyr

Rubens Cele^imfk. Gemaque
Diretor Presidente

(ÍCEÃ
fjosé Ramalho de,Oliveira PREGÃO PRESENCIAL PARA
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PORTARIA N 0 0340/2012-AL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
GRANDE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO(PODER LEGISLATIVO) l

O Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Amapá usando das atribuições que lhe são
conferidas peio item IX. § Io rio art 19 do Regimento Interno Concorrência 002/2011 - CONCESSÃO DE UMA

AGROINDUSTRIA DE PRODUÇÃO DE
FARINHA DE MANDIOCA E BENEFICAMENTO
DE POLPA DE FRUTAS. Adjudicatária:
AGROINDUSTRIA SOUZA & FILHOS LIDA
CNPJ n•09.440J07/0001-88- Valor global do plano
de investimento de R$ 1.237.528,90 (Um milhão
duzentos e trinta e sete mil quinhentos e vinte e oito
reais noventa centavos).

R E S O L V E:

(Assembléia Legislativa do Estado) I • Exonerar. JHON EVERTON BAIA DE ARAÚJO, do
cargo dn Provimento em Comissão de Agente de Gabinete
APMD-17. ria Assembléia legislativa Fstado do Amapa. a
contar ue ’ z dc fevereiro de 2012

Dep. Moisés Souza

II •Revogam-se as disposições em coitrano
DE-SE CIÊNCIA. CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.PORTARIA N.° 0336/2011-AL

Porto Grande/Ap, (AP), 29 de fevereiro de 2012.O Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são
contendas pelo item IX § 1o do art 19 do Regimenlo Interno

Macapa - AP, 01 do fevereiro de 2012.
- i

y ç -—José Maria Bessa de Oliveira
Prefeito Municipal

lado MOISÉS SOUZA
Presidenle

R E S O L V E:
I • Exonerar. FABIO LIMA QUEIROZ, do cargo de

Provimento em Comissão de Agente Parlamenlar GABP-9. do
Gabmolo rio Deputado EIOER PENA . a contar de r do
fevereiro rio 2012

PORTARIA N.° 0341/2012-AL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

GRANDE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são
confendas pelo ilem IX. § 1° do art. 19 do Regimento Interno

II - Revogam-se as disposições cm contrário

DE-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E REGISTRE -SE.
Macapá - AP, 01 de fevereiro de 2012. Pregão Presencial n“ 002/2012 - CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO
PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO GRANDE.
Adjudicatá ria: COOPERATIVA DE SERVIÇOS
TÉCNICOS, ASSESSOR!A, CONSULTORIA E
TREINAMENTO LTDA - COOSETACT CNPJ:
04.146.792/0001-68 - Valor: 11,4% (Onze virgula
quatro por cento) de desconto sobre o valor da taxa
de inscrição

R E S O L V E:

I - Nomear. MARCUS ROBERTO CALDAS DE
SOUZA JÚNIOR, para ocupar o Cargo de Provimento em
Comissão <Je Assessor Parlamentar 3A13P-3, do Gabinele da
Deputada MIRA ROCHA a contar de 1o de fevereiro de 2012.PORTARIA N.° 0337/2012-AL

II - Kevogam-se as disposições em contrário
O Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são
conferidas oelo item IX. § Tdo art 19 do Regimento Interno DÉ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

R E S O L V E: Macapá - AP.01 de fevereiro de 2012.
I - Nomear, LAURINETE PAIVA RODRIGUES, para

ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de Agente
Pailamentar GABP-9.do Gabinete do Deputado EIDER PENA
a coniar de *° de fevereiro de 2012

Porto Grande/Ap, (AP), 29 de fevereiro de 2012.
MOISéS SOUZA
Prpsiripnlp ^José Maria Bessa deDIivelra

Prefeito Municipal

Df lU]

II - Revogam-se as disposições em contrário
DÉ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Prefeituras, Câmaras
e Órgãos MunicipaisMacapá- AP, 01 de fevereiro de 2012.

Publicações DiversasK
kfwOISÉS SOUZA
Presidente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

PORTARIA N.° 0338/2012-AL CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
AMAPÁ

PORTARIA N* 024/2011, de1* novembro de

PREGÃO PRESENCIAL N° 015.20I! - CL' PMS. Objeto:
SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DIDÁ TICO.
Tipc -MENOR PREÇO POR ITEM". Data IS/C3/20I2, is
C9hOG;nin Nr 3 ferina da Lei n° 10 520 com aplicação subsidiaria
da Lei Federa! n° 8 666/93, local: Sala da CPL/PMS, sito Av
Santana, nJ 29!3 - Paraíso - Santana. O Edita: completo e demais
informações, poderão ser ohtidos no endereço acima citado, r.o
horário das OShOOmin is I3h00min Santana-AP. 29/02-7012.

MariaIraci Sliva da Cruz
Pregoeira Dec. 627/2011

i
O Presidente da Assembléia Legislativa doEstado do Amapá usando das atribuições que lho sãoconferidas peie item IX § 1o do art 19 do Regimenio Interno

2011

O Presidente do Conselho Regional de Farmácia
do Estado do Amapá, no uso de suas atribuições
legais e regimentais; nos termos da Lei Federal
n°. 3.820, de 11 de novembro de 1960;
Considerando os termos do Regimento Interno,
inciso VI do Art 35, publicado no D.O.U. de
04/05/2011, Seção I, pág. 184, por meio do
Acórdão n° 15.115 de 28 de Abril de 2011; que
trata da competência da Presidência para
nomeação do quadro de funções comissionadas.
RESOLVE:
Art. 1o - Nomear VANESSA BATISTA CORREA.
Identidade n.° 372416 PTC/PA e portadora de
CPF: 892 407.232-34, para ingresso de Emprego
Comissionado de Livre Provimento e Livre
dispensa, na ocupação de ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, integrando o quadro de
Pessoal do CRF-AP
Art 2o

R E S O L V E:

l - Exonerar, JOSIANE PASTANA DA SILVA, do cargode Provimento em Comissão dc Agente Parlamentar daPres.dènua APMD-18 da Assembléia Legislativa Fstado doAmapa a contar de Is de fevereiro de 2012

II - Pr vogam-se as disposiçoar.em contrario.

AVISO DF.LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 016.2011 - CL PMS Obicto:
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DF. SUPRIMENTO
DF INFORMÁTICA Tipo: “MENOR PREÇO POR ITEM ’. Data
13/03/2012S às IlhOOmin. Na forma da Lei n° 10.520
aplicação subsidiaria da Lei Federal n° 8.666/93, local Sala da
CPL'PMS, situ Av. Santana, iv 2913 - Paraíso - Santana. O Edital
completo c demais informações, poderão ser obtidos no endereço
acima citado, no horário das OShOOmin às I2h00min Santana-AP,
29/02/2012.

DÉ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE. com

Macapá - ^P, 01 de fcvçíftjrp de 2012.

Maria Iraci Silva dc Cruz
Pregoeira Dce. 627/201!

Dêpiiãrio MOISÉS SOUZA
Presidenle

A jornada de trabalho será
desempenhada no Endereço Sede, sito à Rua
Professor Tostes n° 914-A Santa Rita -
Macapá/AP, com carga horária de 40 (quarenta)
horas semanais, conforme normas de trabalho
da Autarquia.
Art. 3o

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

PORTARIA N.°0339/2012-AL

PREGÃO PRESENCIAL N9 OI3/20II - CL PMS Objeto:
SOLICITAçãO DE FABRICAçãO DH MESAS, CARTEIRAS
F ARMÁRIOS. Tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”. Data
I4/C3 Z20I2, ãi C9hC0min. Na forma da Lei n3 10.520 com
aplicação subsidiaria da Lei Federal n° 8.666/93, local: Sala da
CPL/PMS, sito Av. Santana. n° 2913 - Paraíso - Santana. O Edital
completo e demais informações, poderão scr obtidos no endereço
acima citado, no horário das OShOOmin its lòhOOmin Santana-AP,
28'02‘2012.

O Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Amapa usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo item IX. § 1° do art 19 do Regimento Interno Fica determinado aos Recursos

Humanos, que proceda todos os atos
necessários á investidura da função, para fins de
cumprimento da Portaria.
Art. 4o - Esta Portaria entra em vigor a partir de
1o de Novembro de 2011. Cumpra-se. Proceda-
se as anotações necessárias. Dispensada a
publicação externa tendo em vista os fins de
caráter meramente administratiyo da Instituição.

R E S O L V E:

I - Cxuneiar. GLECIA DE ALMEIDA GUARDIA. do cargo
oc Provimento em Comissão de Assistente Administrativo
A -T/.O-? da Assembléia Legislativa Estado do Amapa a
coniar de ' * de fevereiro de 2012.

Maria Iraci Silva da Cruz
Pregoeira Dec. 627/2011

II - Kcvoa.iir.-se as disposições em contrário. AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Ns 014/2011 CL PMS. Objeto:
SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.
Tipo: “MENOR PREÇO POR ITEM”. Data 14/03/2012, ás
IlhOOmin. Na forma daI.ei n° 10.520 com aplicação subsidiaria
da Lei Federal n° 8.666/93, local: Sala da CPL'PMS, sito Av.
Santana, n° 2913 - Paraíso - Santana. O Edital completo c demais
informações, poderão ser obtidos no endereço acima citado, no
horário das OSltOOmin ás 13h0,0min Santana-AP, 28/02/2012.

Maria Iraci Silva da Cruz
Pregoeira Dec. 627/20!I

Macapá-Ap, 01 de norâmbro de 2011.
DÉ-SE CIÊNCIA, CUMPRA -SÊ E REGISTRE-SE.

CARLOS 'EIRAS SENA
idente

Macapá - AP. 01 de fevereiro de 2012.
PORTARIA n.° 001, de 23 de janeiro de 2012.

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
DE FARMÁCIA DO ESTADO DO AMAPÁ-

ío MOISÉS SOUZA
Presidente
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sobre as contribuições anuais devidas por
pessoas físicas ou jurídicas, bem como as
multas e os preços de serviços relacionados com
as atribuições legais dos Conselhos de
Fiscalização de Profissões Regulamentadas.

• CONSIDERANDO os termos da Lei Federal n.°
12.514, de 28 de outubro de 2011, que trata das
contribuições devidas aos Conselhos de
Fiscalização de Profissões Regulamentadas, as
quais devem ser estabelecidas pelos respectivos
Conselhos Federais com base nos valores
definidos no referido diploma legal;
Considerando a Resolução n.° 551, de 30 de
novembro de 2011, do Conselho Federal de
Farmácia, que dispõe sobre os valores das
anuidades e taxas devidas aos Conselhos
Federal e Regionais de Farmácia. DELIBERA:

CRF/AP, no uso de suas atribuições legais,
instituídas de acordo com a Lei 3.820/60 de 11
de novembro de 1960 e, considerando o que
dispõe o Capítulo IV - Seção VII - Item IV do
Artigo 35 do Regimento Interno do CRF-AP.
Resolve1

Art 1° - INSTITUIR Comissão Permanente de
Licitação do Conselho Regional de Farmácia do
Estado do Amapá.
Art . 2° -DESIGNAR servidores/empregados para
compor a Comissão Permanente de Licitação do
Estado do Amapá, conforme abaixo
discriminados:
I - Presidente
Maria José Pereira Leão
II -Membros Efetivos
Isabela Barriga Belo
Rosivano Albuquerque de Almeida
III - Membros Suplentes:
Mónica Loreiro Maciel

de 2012
ASSINAM Pelo Contratante: Carlos André
Oeiras Sena- Presidente, Pela Contratada Jorge
Edson de Oliveira-Auditor.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO N°: 003/2011
CONTRATANTE
Farmácia do Amapá
CONTRATADA: Delta Administração Comércio e
Serviços Ltda
OBJETO: prorrogação de vigência contratual,
período de 01/01/2012
a 31/12/2013 e reajuste.
Valor Global: R$ 4.800,00 (quatro mil e
oitocentos reais)
ASSINAM: Pelo Contratante: Carlos André
Oeiras Sena- Presidente, Pela Contratada: Jorge
Edson de Oliveira-Auditor

Conselho Regional de

Art 1o - Determinar a fixação das anuidades e
taxas, nos termos da tabela infra enumerada
para aplicabilidade e cobrança das pessoas
físicas e jurídicas, a saber

Vanessa Batista Corrêa
Art 3° - Compete à Comissão Permanente de
Licitação, em conformidade com a Constituição
Federal e a Lei n°. 8 666/93, processar e julgar
as licitações referentes às aquisições de bens,
contratações de serviços, obras e locações de
bens móveis no âmbito do Conselho Regional de
Farmácia do Estado do Amapá.
Art 4o - Esta portaria entra em vigor a partir do
dia 23 de janeiro de 2012, revogando-se as
disposições em contrário. Registre-se, Publique-
se e dé-se ciência

EXTRATO DE CONTRATO
VALOR DA ANUIDADEPESSOACONTRATO N°. 004/2011

CONTRATANTE:
Farmácia do Amapá
CONTRATADA: Copan Sistemas Integrados
OBJETO. Locação de Uso de Software-Folha de
Pagamento Windows
Valor Global: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos
reais)
PRAZO. 04 de maio de 2011 a 04 de maio de
2012.
ASSINAM: Pelo Contratante: Carlos André
Oeiras Sena-Presidente, Pela Contratada:
Gleison José Ricardino Figueira-Representante
de Vendas.

(RS)Conselho Regional de FISICA-NIVEL
SUPERIOR

360,00

FÍSICA-NÍVEL
MÉDIO

180,00

RECÉM-
INSCRITO (1o

INSCRIÇÃO)

50% dos respectivos
valores para nível

superior e para nível i
médio.Macapá 22 deyáneiro de 2012.

JURIDICAL Até 50 000,00
onforme
Capital
Social )

500,00
iDr. Carloi

Presic
fe Oeiras Sena
do CRF-AP

1.000.0Acima de
50.000,00 e até
200.000,00

0EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°. 005/2011
CONTRATANTE: Conselho Regional de
Farmácia do Amapá
CONTRATADA: Eder Moraes de Castro
OBJETO'Manutenção Preventiva, Corretiva,
Analítica de Micro-Computadores,Sistemas
Operacionais.
PRAZO 01 de setembro de 2011 até 31 de
dezembro de 2011.
Valor Global: R$ 750.00(setecentos e cinquenta
reais)
ASSINAM: Pelo Contratante; Carlos André
Oeiras Sena-Presidente. Pela Contratada: Eder
Moraes de Castro-Proprietário.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO
AMAPÁ

Acima de
; 200 000,00 e até

500.000.00

1.500,0
1

0EXTRATO DE CONTRATO

2.000,0i Acima de
: 500.000,00 e até

1.000.000 000,00

CONTRATO N°: 001/2011
CONTRATANTE: Conselho Regional de
Farmácia do Amapá
CONTRATADA: Ferreira e Pimenta LTDA
OBJETO: Manutenção e Atualização do Sistema
de Informática de Administração do Conselho
Regional de Farmácia-SISCON e CRFWEB,
sendo Assessoria, Manutenção
Desenvolvimento
PRAZO: 30 de dezembro de 2010 até 30 de
dezembro de 2011
Valor Global R$ 4 999,92 (quatro mil,
novecentos e noventa e nove reais e noventa e
dois centavo)
ASSINAM Pelo Contratante: Carlos André
Oeiras Sena- Présidente, Pela Contratada:
Epitácio Ferreira Junior-Sócio Proprietário

0

2.500,0Acima de
1.000.000 000,00 é 0:
até
2.000 000 000,00

3.000,0Acima de
2.000 000 000,00 e

e
0

até

10.000.000 000.00EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Acima de
10.000 000,00

4.000,0
i 0CONTRATO N° 005/2011

CONTRATANTE: Conselho Regional de
Farmácia do Amapá
CONTRATADA: Eder Moraes de Castro
OBJETO: prorrogação de vigência contratual,
período de 01/01/2012 a 30/12/2013
Valor Global: R$ 6.000,00 ( seis mil reais)
ASSINAM: Pelo Contratante: Carlos André
Oeiras Sena-Presidente, Pela Contratada: Eder
Moraes de Castro-Proprietário

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE DE TAXAS VALOR (R$)
Inscrição de Pessoas
jurídicas

366,23

Inscrição de Pessoa
Física -Nível Superior

122,04EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Inscrição de Pessoa
Física - Nível Médio

50% do nível
superior

CONTRATO N°: 001/2011
CONTRATANTE: Conselho Regional de
Farmácia do Amapá
CONTRATADA: Ferreira e Pimenta Ltda
OBJETO: prorrogação de vigência contratual,
período de 30/01/2012
a 30/12/2012 e reajuste
Valor Global: R$ 5.308,68 (cinco mil. trezentos e
oito reais e sessenta e oito centavo)
ASSINAM Pelo Contratante: Carlos André
Oojras Sena-Presidente, Pela Contratada,

epitácio Ferreira Junior-Sócio Proprietário

Inscrição de Pessoa
Física - recém-inscrrto
(1o inscrição)

50% dos
respectivos

valores para nível
superior e para

nível médioCONTRATO N°: 006/2011
CONTRATANTE; Conselho Regional de
Farmácia do Amapá
CONTRATADA: Você Telecomunicações LTDA
OBJETO: Serviço de Acesso a lnternet-600
Kbps.
PRAZO: 24 de novembro de 2011 até 24 de
novembro de 2012.
Valor Global: R$ 4.438,80(quatro mil,
quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta
centavos)
ASSINAM: Pelo Contratante: Carlos André
Oeiras Sena-Presidente, Pela Contratada: Liliane
Ramos-Consultora de Vendas

Transferência 122,04
Expedição ou
Substituição de Carteira

73,21

Expedição ou
Substituição de Cédula

73.21

Expedição de 2o via de
Carteira e Cédula

73.21
EXTRATO DE CONTRATO

Certidões 122,04
Baixa de
Responsabilidade
Técnica

65,00CONTRATO N°: 002/2011
CONTRATANTE. Conselho Regional de
Farmácia do Amapá
CONTRATADA: Vivo S.A
OBJE.TO: Plano Corporativo para telefone móvel
PRAZO 19 de julho de 2011 até 19 de julho de
2012.

Valor Global: R$ 7.457,76(sete mil, quatrocentos
e cinquenta e sete reais e setenta e seis
centavos)
ASSINAM: Pelo Contratante: Carlos André
Oeiras Sena- Presidente, Pela Contratada: Flávio
Henrique P Pereira-Representante de Vendas

Taxa de Cancelamento
de Firma

110,00

Art. 2o - O pagamento da anuidade será
efetuado ao Conselho Regional de Farmácia, até
o dia 31 de março de cada exercício, com
desconto de 8% (oito por cento) se efetivado até
o dia 31 de janeiro, de 5%(dois por cento) se até
28 de fevereiro, ressalvando o ano bissexto (29
de fevereiro), ou até em 5(dnco) parcelas sem
desconto* vencendo-se a primeira em 31 de
janeiro de 2011;
Art. 3o - O valor da anuidade será reajustado de
acordo com a variação integral do índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice
que venha a substituí-lo.
Art 4o - Se o pagamento for efetuado após o
vencimento, o valor da anuidade será acrescida
multa de 20% (vinte por cento) e juros de mora
de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos do
artigo 22 da_Lei Federal n.° 3.820/60;

DELIBERAÇÃO N. 033/2011. de 07 de
dezembro de 2011.

EMENTA: Dispõe sobre a correção dos valores
das anuidades e taxas devidas ao Conselho
Regional de Farmácia do Amapá para o
exercício 2012
O Conselho Regional de Farmácia do Estado do
Amapá - ÔRF-AP. no uso de suas atribuições
legais e regulamentares:
CONSIDERANDO que a competência outorgada
aos Conselhos Regionais de Farmácia, para fixar
suas taxas e anuidades, nos termos do artigo 25
da Lei Federal n° 3.820/60 não derroga a
competência do Conselho Federal de Farmácia
em fixar os critérios de unidades de ações de
seus Conselhos Regionais de Farmácia;
CONSIDERANDO os termos da Lei Federal n°11 000. de 15 de dezembro de 2004 aue dispõe

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nu 003/2011
CONTRATANTE: Conselho Regional de
Farmácia do Amapá
CONTRATADA: Delta Administração Comércio e
Serviços Ltda.
OBJETO: Prestação de Serviços de Segurança
Eletrónica.
Valor Global: RS 1.400,00 (hum mil e
quatrocentos reais)
PRÁZO: 03 de junho de 2011 a 31 de dezembro
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a partir do dia 01 de janeiro de 2012. Revogam-
se as disposições em contrário, em especial a
Deliberação n.° 005/
2011 Macapá, 07 de,

Art. 5o - Caso haja inadimpléncia quanto ao
pagamento das anuidades ou taxas previstas
nesta resolução, será aplicado o disposto no
artigo 35 da Lei Federal n° 3.820/60, observadosos artigos 7o e 8o da Lei Federal n° 12 514/11
Art 6o - Esta Deliberação entra em vigor em 01
de janeiro de 2012, revogando-se as disposições
em contrário, em especial a Deliberação n °025/2011. de 18 de outubro de 2011

vem através desta retificar o edital referente à
Contribuição Sindical onde seu vencimento sena
dia 29/02/12 e foi alterado para o dia 15/03/2012 a
todos os profissionais integrantes da categoria de
Cirurgiões-Dentistas do Estado do Amapá,
autónomos, empregados e servidores públicos
que a Contribuição Sindical equivalente a 2012. no
valor de R$ 163,50 (cento e sessenta e trés reais e
cinquenta centavos). De acordo com o artigo 585
da CLT. aos Profissionais Liberais poderão optar
pelo pagamento da contribuição sindical
unicamente á entidade sindical representativa da
respectiva profissão Nesta hipótese, manifestando
e exibindo a prova de quitação da contribuição, o
empregador deixará de efetuar o desconto a que
se refere o artigo 582 CLT (desconto de um dia de
trabalho/mês de abril)

de 16 de março de
ibro de 2011.

Oeiras SenaDr CarloOfdre
Pres'crame do CRF-AP

DELIBERAÇÃO N. 003/2012, de 24 de janeiro
de 2012.Macapá, 07 de /íeg^hbro de 2011

'eiras Sena Ementa: Decisão Plenária sobre pagamento de
Jeton aos Conselheiros Regionais do CRF-AP

• O Plenário do Conselho Regional de Farmácia
do Estado do Amapá - CRF-AP, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei n° 3.820,
de 11 de novembro de 1960 e regimentais.
Considerando as disposições das Resoluções
n ° 462, 469/2007 e 532/2010 do Conselho
Federal de Farmácia;
DELIBERA:
Art 1o - Autorizar o pagamento de Jeton para os
Conselheiros Regionais Efetivos e Suplentes
quando convocados, no valor de R$ 100,00(Cem
Reais ), quando de suas participações nas
Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias
do Conselho Regional de Farmácia do Estado do
Amapá.
Art. 2o - Esta Deliberação entra em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário

Dr . Cario:

'dente

DELIBERAÇÃO Nw 034/2011, de 07 de
dezembro de 2011.

EMENTA Define os valores das diárias no
Conselho Regional de Farmácia do Estado do
Amapá, nos termos da Lei Federal n°11 000/2004, e da Resolução n°462, n°478 e
n°525, de 03 de maio de 2007, 26 de junho de
2008 e 07 de janeiro de 2010, respectivamente,
do Conselho Federal de Farmácia
O Conselho Regional de Farmácia do Estado do
Amapá - CRF-AP, neste ato representado por
seu Presidente Farmacêutico Carlos André
Oeiras Sena, no uso de suas atribuições que lhe
confere a letra 'd", do Art 10, da Lei n°3.820. de
11 de novembro de 1960, para decisão do
Plenário, em Sessão realizada em 07 de
dezembro de 2011.
Considerando as Resoluções CFF 462, de 03 de
Maio de 2007, CFF 478, 26 de junho de 2008 e
525 de 07 de janeiro de 2010 do CFF,
Considerando o artigo 2o da Resolução CFF 525,
de 07 de janeiro de 2010, que determina aos
Conselhos Regionais a publicação dos atos
normativos referentes a diárias e etc,
Considerando a Ata da XI Reunião Plenária
Ordinána do Conselho Regional de Farmácia do
Estado do Amapá, realizada no dia 22 de
novembro de 2011, Item 3.1.6- Normatização
dos valores de diárias.
DELIBERA: DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Art 1o - É garantida aos ocupantes de funções
públicas da Lei Federal n° 3.820/60, bem como
aos empregados, assessores e convidados, a
percepção de diárias, quando de prestação de
serviços e atividades e houver deslocamento da
sede do serviço ou cidade de origem do
beneficiário a partir de 01 de janeiro de 2012.
§1° - Fica garantido aos Diretores e Conselheiros
deste Conselho, investidos nas funções gratuitas
da Lei Federal n° 3.820/1960. e, nos termos do
artigo 11 da Resolução 462 do Conselho Federal
de Farmácia, diárias na importância de R$
400,00 (quatrocentds reais ), para deslocamento
interestadual e intraestadual. e de, R$ 400.00
(Quatrocentos reais) aos funcionários para
deslocamento interestadual e de R$ 200,00
(Duzentos reais)
intraestadual, nos termos dos artigos 10 e 11 da
Resolução 462 do Conselho Federal de
Farmácia a partir de 01 de janeiro de 2012.
§2° - As diárias são devidas por estrita

necessidade de serviço, para participação em
Congresso ou evento similar, visando ou não a
apresentação de trabalho de caráter técnico,
cultural, cientifico ou artístico, para participação
de treinamento inerente à função, por
convocação para prestar depoimento fora da
sede de serviço ou cidade de origem no
desempenho de missão confiada pela Autarquia
convocante, seja na condição de testemunha,
denunciado ou indiciado em processo
administrativo de sindicância ou disciplinar, como
membro de comissão ou grupo de trabalho
instituído pelo CRF-AP
ART.2°-A presente Deliberação entrará em vigor

Macapá 24 de Fevereiro de 2012.

DAIZDÃ"STLVANUNES. cí
Presidente

Macapá, 24 dê jarteiro de 2012.

wfreOeiras Sena
(sidente

FACEPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
CNPJ: 34.938.597/0001-31

Dr. Ca^

A Empresa Patuci & Patuci Ltda declara que
requereu a renovação da L.O N° 0044/2011 com
vencimento em 02 de fevereiro de 2012.

Encontram-se a disposição dos senhoresacionistas, na sede social da sociedade, sito naRodovia Duque de Caxias, Km 17 s/n° (DistritoIndustrial), cidade de Santana, Estado do Amapá,os documentos a que se refere o artigo 133 da Lein° 6.404/76, com as alterações da Lei n°10.303/2001, relativos ao
encerrado em 31/12/2011

R & REMPREEND1MENTOS LIDA
Posto RAFAEL OLIVEIRA II

Torna público que REQUEREU ao IMAP a
Licença de operação pelo prazo de 365 dias,
para o comércio varejista de Combustíveis
para veículos automotores, MACAPÁ-AP.

. Processo n° 4001.060/2011.
R & REMPREEND1MENTOS LTDA

Posto RAFAEL OLIVEIRA
Torna público que REQUEREU ao IMAP a
RENOVAÇÃO da licença de operação pelo
prazo de 365 dias, para o comércio varejista
de Combustíveis para veículos automotores,

— MACAPÁ-AP. Processo n° 4002.051/2009

exercício social

.Santana/AP, 01 de março de 2012.

•v

Antonio Georges Farah
Diretor Presidente

NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES
DO ESTADO DO PARÁ E AMAPÁ - tfCST- PA/APpara deslocamento

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES
DOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPA - NCST -
PA/AP, por seu representante, findo assinado, no uso
de suas atribuições estatutárias e regimentais, através
do presente edital, convoca o CONGRESSO
ESTADUAL desta Central Sindical, composto pelas
delegações das entidades smdfcais filiadas e quites
com suas obrigações estatutárias, para participarem da
realização das Eleições da Diretona e Conselho Fiscal,
membros suplentes e Reforma do Estatuto Social da
Cantral. nos dias 01 e 02 de junho de 2012. na cidade
de Belém/PA. Belém, 02 de Março de 2012. Paulo

TSérgio Façanha Serra
exercido da Presidência

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS NO
ESTADO DO AMAPÁ

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

O Sindicato dos Odontologistas no Estado do
Amapá. SINODONTO, entidade de classe sindical
devidamente registrado e autorizado pelo
Ministério do Trabalho sob o n° 557 256.98604-0.
inscrito no CNPJ 09 445 451/0001-07, com sede
na Rua Dr. Marcelo Cândia. 635 CEP. 68906-510.
nesta

^

capital, procede ao presente comunicado
1o Vice-Presidente no

FAZENDA SANTA TEREZA S/A. CNPJ n° 04.197.638/0001-15. Relatório da Diretória. Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposiçõeslegais e estatutárias, submetemos a apreciação de Vossas Senhorlas, os Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Financeiras dos exercíciossociais encerrados de 31.12.2008 a 31.12.2011, acompanhados das Notas Explicativas, ficando a disposição para quaisquer esclarecimentos que sefizerem necessários. Amapá, AP, 31 de Janeiro de 2012. a) A Diretória
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NOTAS EXPUCATfVAS: 1) A
sociedade anónima de capital
fechado tem como objetivo
principal a exploração da
bubalinocultura de corte, com
sede na Faz. Santa Tereza, no
Município do Pracuub8/AP 2)
As Demonstrações Contábeis
e Financeira foram elaboradas
em obediência aos preceitos

iii99.333 99.333! 81.450 82778
89.333 99.333 81.450 82778 Saído Anterior - Pr^ Acumul ' -2.265 252 -2265.252 -22652S2 j -2 26525299 333 99.333 81.450 82778 RcsJtado do Exgddo 0 0 0; T2454.910 2 218 127 2032.137 1.824.883|SaBoFinal•LuCJPrejAcum|-2265252 -2265252'-2265252 -2 265 252

388.558 396.306 403 560 407.568
2 066.352 1 821 621 1 628.577 1.417315
2S54243Í 2.317 46Õ[2Tl3 S87 1,907661[CaprtaiSocialIntegrataado 2 272.970 2.2729701 2.272.970 2.272970

LuqofPrefiro AajmJado -2265.252i -2265.2521-2265 2S2|-2 265252NÃO CIRCULANTE- 2.546 525) 2.309 742 2105.869 1 896 943 ÒãrirTtinio Liqutio
- Exigívelàl/Prazo 2540.625: 2.309.742 2105.869 1 899.943 da legislação das sociedades por ações e demais dispositivos legais sobre a matéria vigente no pais.- Crédtode Acionista | 251107 ) 230.358 222186 195.564 3) As Receitas e Despesas são escrituradas em obediência ao regime de competência de exercidos- Deoôntures 2.295.418 2 079.384 1.883.683 1.704 379 e o resultado é apurado de acordo com o regulamento do IR. 4) Os estoques sâo demonstrados peloPATRMÔNIOLÍQ 7.718 7.718 7.710 7 718 custo médio de aquisição ou produção, os quais não excedem o valor de mercado. 5) Os bens do- Capitai Social Integrai. 2.272870 2 272 970 2.272.970 ) 2.272.970 Imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição e depreciado pelo método linear, conside-•Lucrof Prejuíz. Acumul. j -2 265.252 -2265.252 -2265252 -2 265 252 rando a vida útil eslimada dos bens. 6) O Diferido ê constituído pelas despesas prô-operadonias.TOTALDOPASSIVO | 2.554 243! 2.317.460l

~
2.113.587; 1.907.661[amortizáveis a partir do inicio das operações. 7) O Capital Social subscrito e integralizado em31.12.2011 está representado por 2.272.970 Açóea Nominativas no valor nominal de RS 1.00 cada uma, sendo 445.800 Ações Ordinárias. 1 552.123 AçõesPreferenciais Classe *A* e 274 967 Ações Preferenciais Classe *B\ 8) Deixamos de 8presenter o DFC, tendo em vista que o PL é Inferior à RS 2.000.000,00,conforme5 6o do Artigo 176 da Lei n* 11.638/2007. Pearly Gedeon Csmeiro de Moraes - Diretor Presidente e Carlos Renato Barra Martins- Contador CRC/PA 11.214/0-4.
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