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Gabinete do Governador

DECRETO  Nº 0132  DE  15  DE JANEIRO DE  2021

Dispõe sobre novas restrições de aglomerações de 
pessoas de forma mais rígida temporariamente, com a 
finalidade de reduzir os riscos de transmissão do novo 
Coronavírus (COVID-19), e adota outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando 
das atribuições que lhe são previstas no inciso II, do art. 
11 e inciso VIII, do art. 119, da Constituição do Estado 
do Amapá; inciso II, do art. 23 e inciso VII, do art. 24, da 
Constituição Federal de 1988, e

Considerando o aumento de casos de contaminação 
pelo novo Coronavírus;

Considerando a elevação do atendimento e a 
dispensação de medicamentos nas Unidades Básicas 
de Saúde – UBS e o aumento de casos de internação 
por força do agravamento de saúde acarretado pela 
contaminação do Covid-19;

Considerando a Recomendação Conjunta PRE/AP e 
PGJ/AP nº 41/2020, com vistas à adoção de medidas 
necessárias para evitar o aumento do número de casos 
de covid-19 no âmbito estadual e municipal durante o 
período de campanha eleitoral,

D E C R E T A:

Art. 1° Ficam suspensas, a contar de 16 a 19 de janeiro 
de 2021, em todo o território do Estado do Amapá, as 
atividades e eventos nos estabelecimentos e locais que 
indica:

I – todas as atividades em clubes de recreação, bares, 
boates, teatros, casas de espetáculos, casas de shows, 
centros culturais, balneários públicos e privados com 
acesso ao público, clubes sociais e similares;

II – agrupamento de pessoas em locais públicos.

Parágrafo único. O funcionamento das atividades não 
previstas neste artigo, na modalidade de atendimento 
presencial, sofrerá redução de horário de funcionamento 
e serão reguladas pelos municípios, considerando a 
avaliação de risco contida no Relatório Técnico Científico 
nº 002/2021, anexo deste Decreto.

Art. 2° Durante a vigência deste Decreto fica vedada a 
circulação de pessoas em praças, calçadas e logradouros 
públicos a partir das 22 horas.

Parágrafo único. É permitida a circulação de pessoas 
nas hipóteses de busca por atendimento médico ou 
serviço público considerado essencial, para aquisição de 
alimentos ou produtos considerados indispensáveis para 
sua subsistência e de sua família, deslocamento ao local 
de trabalho ou retorno para sua residência.

Art. 3º Durante o prazo de vigência deste Decreto, todos 
os agentes públicos da Administração Pública Direta, 
Indireta e Fundacional do Poder Executivo do Estado 
do Amapá, deverão entrar em regime de teletrabalho 
e sobreaviso, excetuando-se aqueles que atuam nos 
setores de saúde e segurança - Polícias Militar e Civil, 
Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, IAPEN e Procon – que 
participem dos órgãos que compõem a frente de combate 
à disseminação do vírus Covid-19,  incluindo também o 
Sistema de Atendimento ao Cidadão - SUPERFÁCIL, 
Agência de Fomento do Amapá, Secretaria de Estado 
das Cidades, Secretaria de Estado da Infraestrutura, 
secretaria de Estado da Comunicação e os titulares das 
Unidades Gestoras, aos quais caberá definir a força de 
trabalho necessária para o funcionamento de cada órgão.

Art. 4º Fica prorrogada a vigência dos Decretos Estaduais 
nºs 1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril 
de 2020, e suas posteriores alterações, até a data de 19 
de janeiro de 2021.

Art. 5º Para conferir maior publicidade e justificar a 
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necessidade de prorrogação dos Decretos Estaduais nºs 
1.377, de 17 de março de 2020 e 1.497, de 03 de abril 
de 2020, e suas posteriores alterações, bem como em 
razão da necessidade de suspensão das atividades e 
outras medidas de restrição de circulação de pessoas 
previstas neste Decreto, publica-se em anexo a PORTARIA 
MINISTERIAL Nº 1565, DE 18 DE JUNHO DE 2020 – 
MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTRUMENTO PARA APOIO À 
TOMADA DE DECISÃO NA RESPOSTA À PANDEMIA DA 
COVID-19 NA ESFERA LOCAL e o PARECER TÉCNICO-

CIENTÍFICO Nº 02/2021, DO CENTRO DE OPERAÇÕES 
DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA – COESP.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da publicação, 
com efeitos a contar 16 de janeiro de 2021.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

HASH: 2021-0115-0004-8633

PUBLICIDADE
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Brasília, 2020
versão 1 - 25 de junho de 2020
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Estratégia de Gestão 
Instrumento para apoio à tomada de decisão 
na resposta à Pandemia da COVID-19 na esfera local 
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1 - Apresentação

Diante da emergência por doença respiratória, causada 
pelo novo coronavírus SARS-COV-2 (COVID-19), o reconhe-
cimento da pandemia pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a declaração de Emergência de Saúde Pública de Im-
portância Nacional (ESPIN) e a ativação do Centro de Ope-
rações de Emergências em Saúde Pública (COE COVID-19), 
iniciou-se o estabelecimento de medidas para o enfrenta-
mento da doença. 

Nesse sentido, e considerando a orientação do Ministério da 
Saúde, formalizada na  Portaria nº 1.565, de 18 de junho de 
2020, que no parágrafo único do seu artigo 1ª, destaca que 
“cabe às autoridades locais e aos órgãos de saúde locais de-
cidir, após avaliação do cenário epidemiológico e capacida-
de de resposta da rede de atenção à saúde, quanto à retoma-
da das atividades”, o CONASS e CONASEMS apresentam 
a presente proposta que visa apoiar os gestores de estados e 
municípios na adoção de medidas de saúde pública, no sen-
tido de reduzir a velocidade de propagação da doença, para 
evitar o esgotamento dos serviços de saúde, especialmente 
de terapia intensiva. 

A proposta foi desenvolvida com a participação de repre-
sentantes dos Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (CONASEMS), Organização Pan-Americana da Saú-
de/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), visando 
disponibilizar um instrumento para a avaliação de riscos 
em resposta à COVID-19, descrever orientações sobre as 
medidas de distanciamento social, considerando os cená-
rios locais, além de nortear o planejamento de ações de ges-
tão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Destaca-se que a estratégia a ser adotada em cada territó-
rio seja adaptada a sua realidade, considerando inclusive as 
informações disponíveis. A contínua avaliação possibilita 
identificar melhorias a serem realizadas e fornece uma base 
de evidências para novas avaliações e respostas a eventos 
em saúde pública.
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2 - Objetivo

Oferecer instrumento para apoiar a tomada de decisão dos 
gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) na resposta à 
COVID-19.

Dentre os diferentes instrumentos para o processo de ava-
liação de riscos disponíveis na literatura científica até o mo-
mento propõe-se o uso de um conjunto de indicadores que 
avaliará as ameaças e vulnerabilidades do sistema de saúde 
no âmbito local, relacionadas à capacidade de atendimento 
e cenário epidemiológico. 

A avaliação de risco deve ser realizada semanalmente pelo 
gestor local, enquanto estiver declarada a Emergência de 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). A avalia-
ção de riscos poderá ser realizada em âmbito municipal, 
regional, macrorregional, estadual e distrital, levando em 
consideração o compartilhamento da rede de atenção à 
saúde. 

Orienta-se que uma reavaliação semanal seja realizada para 
estimar o quanto a adoção da medida foi eficaz para a redu-
ção do risco. Caso o risco tenha aumentado, deve-se adotar 
uma medida de distanciamento social mais rigorosa. Caso 
o risco tenha reduzido, deve-se adotar a medida de distan-
ciamento social imediatamente anterior à que foi adotada 
previamente de forma gradual.

Este instrumento de avaliação de riscos apresenta dois eixos, 
um de capacidade de atendimento e epidemiológico, seis in-
dicadores estratégicos onde foram definidos suas fontes de 
informações, pontos de cortes e pontos (Quadro 1). 

3 - Avaliação de riscos
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Nota: (a) Detalhamento das variáveis: A1. Número de leitos de UTI ocupados 1; A2. Número de leitos de UTI ocupados 2; A3. Número 
de leitos de UTI ocupados 3; A4. Número de leitos de UTI ocupados 4; A5. Número de leitos de UTI ocupados 5; A6. Número de leitos 
de UTI ocupados 6; A7. Número de leitos de UTI ocupados 7;  A8. Número de leitos de UTI ocupados do dia; B. Número de leitos de 
UTI disponíveis; C1. Taxa de crescimento 1  = A2/A1; C2. Taxa de crescimento 2 = A3/A2; C3. Taxa de crescimento 3 = A4/A3; C4. 
Taxa de crescimento 4 = A5/A4; C5. Taxa de crescimento 5 = A6/A5; C6. Taxa de crescimento 6 = A7/A6; C7. Taxa de crescimento 7 = 
A8/A7; D. Taxa de ocupação dia = A8/B; E. Média de taxa de crescimento semanal = média(C1;C2;C3;C4;C5;C6;C7); F. Dias até 
esgotamento = log (L/D;E).

(b) Para calcular a variação do número de óbitos por SRAG, deve-se utilizar o número de óbitos por SRAG de duas semanas epide-
miológicas anteriores e o número de óbitos por SRAG da SE que foi finalizada. Por exemplo: dia 30/04 é metade da SE 18, então, será 
calculado a variação de óbitos por SRAG da SE 17 (SE_A) em relação com o total de óbitos por SRAG das SE 15 (SE_B). Cálculo: (SE_A 
- SE_B)/SE_B*100.

(c) Para calcular a variação do número casos de SRAG, deve-se utilizar o número casos de SRAG de duas semanas epidemiológicas 
anteriores e o número de casos da SE que foi finalizada. Por exemplo: dia 30/04 é metade da SE 18, então, será calculado a variação de 

óbitos por SRAG da SE 17 (SE_A)em relação com o total de óbitos por SRAG das SE 15 (SE_B). Cálculo: (SE_A - SE_B)/SE_B*100.

Quadro 1.  Descrição dos eixos, indicadores, cálculo, fontes de dados, forma de agregação dos dados, pontos de cortes e pontos relacionados.  

Quadro 1: Descrição dos eixos, indicadores, cálculo, fontes de dados, forma de
agregação dos dados, pontos de cortes e pontos relacionados



Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2021Seção 01• Nº 7.334Diário Oficial

16 de 185

9

Quadro 3. 
Orientações para medidas de 
distanciamento social a serem 
avaliadas em cada situação de 
risco pelos gestores. 

Quadro 2. Classificação final da avaliação de riscos, segundo a pontuação obtida e medidas de distanciamento

Nota:  (a)  Portaria nº 356, de 11 de março 
de 2020. Dispõe sobre a regulamen-
tação e operacionalização do disposto 
na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, que estabelece as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19). 
Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Portaria/PRT/Porta-
ria%20n%C2%BA%20356-20-MS.html 
Acessado em: 28 Mai 2020.

A partir do somatório dos pontos obtidos na avaliação de risco, esses podem ser classificados em 
cinco níveis de risco (Quadro 2). Para as cinco classificações elencadas, foram descritas as medidas 
de distanciamento, que recomenda medidas de distanciamento social a serem avaliadas pelos ges-
tores locais em resposta à COVID-19, sendo o Distanciamento Social Seletivo, a medida mínima e a 
Restrição Máxima, a medida máxima (Quadro 3).  
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É importante enfatizar que durante o transcurso da pande-
mia, a classificação do risco de uma localidade pode se al-
ternar dependendo da efetividade das ações estabelecidas 
pelo gestor no enfrentamento à COVID-19. Para mensura-
ção da efetividade, é fundamental  o monitoramento per-
manente dos indicadores e aplicação dos instrumentos de 
avaliação, possibilitando assim, o direcionamento oportu-
no na tomada de decisão para controle da pandemia.

Orienta-se que uma reavaliação semanal seja realizada 
para estimar o quanto a adoção da medida foi eficaz para 
a redução do risco. Caso o risco tenha aumentado, deve-se 
adotar uma medida de distanciamento social mais rigoro-
sa. Caso o risco tenha reduzido, deve-se adotar a medida 
de distanciamento social imediatamente anterior à que foi 
adotada previamente de forma gradual.

4 - Orientações para  o uso de medidas de 
distanciamento social

As medidas de distanciamento social associadas as demais 
medidas não -farmacológicas, são, até o momento, as es-
tratégias mais efetivas para redução da velocidade de con-
tágio e de óbitos pela COVID-19, assim como para a preven-
ção do colapso do sistema de saúde.

4.1 PREMISSAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO 
SOCIAL

• PROPÓSITO: Prevenir, proteger, controlar e evitar 
a propagação local e nacional da COVID-19.

• TEMPORALIDADE: As medidas de distanciamen-
to social deverão ser monitoradas diariamente pelos gesto-
res. Na reavaliação das estratégia de gestão,  quando hou-
ver regressão da classificação do risco, deve-se considerar 
um período mínimo de 2 semanas para ajustar as medidas 
de distanciamento social. Quando ocorrer progressão do 
risco, as medidas de distanciamento social, poderão se 
aplicadas imediatamente.

• DECISãO: A autoridade de saúde local é respon-
sável por: realização e atualização da Avaliação de Riscos 
para Eventos em Saúde Pública (ARS), tomada de decisão 
com autonomia e ajuste das medidas de distanciamento 
social. 
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• INTERSETORIALIDADE: O setor saúde deverá ar-
ticular-se com os representantes dos demais setores da so-
ciedade, incluindo a representação civil, de maneira parti-
cipativa e integrativa.

• UNIDADE DE ANÁLISE: Municípios, Estados, Dis-
trito Federal, Macrorregião e região de saúde.

4.2 MEDIDAS BÁSICAS E TRANSVERSAIS

Casos suspeitos ou Confirmados

• ISOLAMENTO DOMICILIAR: Identificar e isolar 
no domicílio pessoas com sintomas respiratórios (Síndro-
me Gripal) e as que residam no mesmo endereço, ainda 
que estejam assintomáticas, devendo permanecer em iso-
lamento pelo período máximo de 14 (quatorze) dias.

• MONITORAMENTO DE CASOS SINTOMÁTICOS 
E CONTATOS: Tem como objetivo identificar e acompa-
nhar os casos sintomáticos e seus contatos por meio de 
uso de tecnologias e outros meios.  Para casos e contatos 
sintomáticos, o Ministério da Saúde disponibiliza diver-
sas estratégias como canal telefônico 136, aplicativo Coro-
navírus-SUS, chat online acessado pelo site coronavirus.
saude.gov.br/ ou pelo número de Whatsapp (61) 9938-
0031 ou pelo link https://api.whatsapp. com/send?pho-
ne=556199380031&text=oi&source=&data=.

promover a proteção de grupos vulneráveis

• GRUPOS VULNERÁVEIS: Pessoas com 60 anos ou 
mais de idade, doentes crônicos, imunodeprimidos, ges-
tantes e puérperas, pessoas em restrição de liberdade, pes-
soas de instituições de longa permanência, população em 
situação de rua e povos indígenas.

• DISTANCIAMENTO SOCIAL: Observar o distan-
ciamento social, restringindo seus deslocamentos para re-
alização de atividades estritamente necessárias, evitando 
transporte coletivo, viagens e eventos esportivos, artísti-
cos, culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros 
com concentração próxima de pessoas.

• NECESSIDADES BÁSICAS: Articular com setores 
responsáveis para que sejam estabelecidas condições mí-
nimas de acesso e subsistência para que grupos vulnerá-
veis possam permanecer em distanciamento social.

• ACESSO E ACESSIBILIDADE: Garantir o acesso e 
acessibilidade aos serviços de saúde.
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ComuniCação de risCo

• COMUNICAÇãO INTERNA (ENTRE OS ÓRGãOS 
E PROfISSIONAIS): Recomenda-se o conhecimento dos 
dados, informações, ações adotadas entre todas as institui-
ções e profissionais envolvidos no enfrentamento da CO-
VID-19. Divulgar os responsáveis e as responsabilidades 
claramente definidas para funções de comunicação.

• COMUNICAÇãO EXTERNA (COM O PúBLICO): 
Recomenda-se comunicação de fácil acesso, regular e con-
tínua sobre as ações, medidas adotadas e situação dos ní-
veis de riscos à população geral e bem como respeitando as 
comunidades tradicionais, povos indígenas, pessoas com 
deficiência e as demais que necessitarem de adequação na 
comunicação. Os gestores devem estabelecer porta-vozes 
para garantir a comunicação única e focal, evitando dupla 
fonte ou falha de comunicação.

serviços de saúde 

• SERVIÇOS DE SAúDE: Adotar e/ou reforçar todas 
as medidas para evitar a transmissão da COVID-19 em uni-
dades de saúde públicas ou privadas.

distânCia físiCa, higiene e limpeza 

• REDUÇãO DE CONTATO: Preparar os ambientes 
para que a distância física entre as pessoas seja de no míni-
mo 1 metro em filas, salas de espera de serviços e, se possí-
vel, nos demais espaços públicos ou privados.

• REfORÇO EM HIGIENE: Garantir limpeza e desin-
fecção das superfícies e espaço para higienização das mãos .

• ETIQUETA RESPIRATÓRIA: Adoção de hábitos 
sociais como cobrir a boca com o antebraço ou lenço des-
cartável ao tossir e espirrar e utilização de máscaras em es-
paços públicos ou privados .
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5 - Alteração do nível de risco e ajuste 
das medidas de distanciamento social

A escolha da medida de distanciamento pode ser influen-
ciada diretamente pela sensibilidade dos dados quanto sua 
alimentação e atualização, bem como pelo cenário epide-
miológico e capacidade de resposta dos serviços de saúde. 
Para avaliação as medidas de distanciamento social devem 
ser considerado os seguintes pontos:

•  Recomenda-se o monitoramento dos dados diaria-
mente visando mensurar os indicadores estratégicos e 
orientar as ações em resposta à pandemia. 

• Orienta-se a atualização semanal da avaliação de 
risco, não devendo ultrapassar o período máximo de 14 
dias, podendo ser ponderado de acordo com o cenário lo-
cal.
• Considerar possíveis atrasos que podem influenciar 
a classificação de risco e a avaliação de possíveis ajustes de 
medidas.

• Qualquer mudança do nível de risco deverá ocor-
rer mediante comprovada capacidade do sistema de saúde 
para atendimento de casos, por tempo mínimo de 14 dias, 
e considerando os arranjos populacionais da sua região e 
arredores (intensidade de circulação de pessoas). 

• Para ajuste de medidas deve-se considerar o período 
mínimo de 2 semanas para detectar os efeitos da mesma, a 
depender das características do cenário epidemiológico e 
capacidade de atendimento.

• Em um cenário onde existe a necessidade de inten-
sificação das medidas de distanciamento social recomen-
da-se que essas sejam adotadas imediatamente tendo em 
vista a velocidade de propagação da epidemia.

Para alteração das medidas de distanciamento social, os 
seguintes itens devem ser considerados:

• A progressão de medidas do muito baixo para ní-
veis superiores poderá acontecer de forma não gradual.

• A regressão de medidas do nível muito alto para 
os níveis inferiores deverá obrigatoriamente acontecer 
de forma gradual, visto que, uma mudança brusca poderá 
impactar no cenário epidemiológico e no esgotamento na 
capacidade assistencial.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COESP

COMITÊ CIENTÍFICO
Av. 13 de Setembro, 1889 - Burtizal, Macapá - Ap, 68902-865

PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO Número 2/2021

Considerando o Decreto nº 1375 de 17 de Mar de 2020, que determina situação anormal, caracterizada como
Situação de Emergência, em todo o território do Estado do Amapá, visando a prevenção, mitigação, preparação e
resposta ao risco de Desastre Natural – Biológico – Pandemia – Epidemia – Doença infecciosa viral causada pelo
novo Coronavírus - COVID-19, com Codificação COBRADE nº 1.5.1.1.0 e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 1376 de 17 de Mar de 2020, que instituiu no âmbito do Estado do Amapá o Centro de
Operações de Emergências em Saúde Pública (COESP) em virtude do risco de epidemia causado pelo Coronavírus
(Covid-19), para o fim que específica e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 1538 de 18 de Abr de 2020, que decreta estado de calamidade pública em todo o
território do Estado do Amapá afetado pelo Desastre Natural - Biológico – Epidemia – Doença infecciosa viral,
causada pelo novo Coronavírus Covid-19, e adota outras providências;

Considerando a relevância de avaliação da epidemia pelo novo coronavírus e da capacidade de resposta do sistema
de saúde local, bem como, a necessidade de certificação do atual estágio de propagação do vírus ponderando a
evolução da pandemia, são desta feita, expostos alguns aspectos a serem analisados no Estado do Amapá;

Considerando a evolução temporal dos casos acumulados da COVID-19 de 30 de abril de 2020 a 10 de Jan de
2021 por data de divulgação, em que, na referida última data o Estado do Amapá registou 70676 casos confirmados,
conforme gráfico abaixo, observa-se que no final do mês de abril houve um número moderado de novos casos
confirmados, que seguiu progressivamente e acentuou-se exponencialmente em junho, contudo, a partir do final de
junho iniciou-se o comportamento de estabilização dos casos. Em julho manteve a estabilização na quinzena inicial.

Conforme as últimas três semanas do período, a tendência de casos pela média móvel a cada 7 dias (linha pontilhada),
a média móvel na antepenúltima Semana Epidemiológica (52) foi de 169 novos casos por dia e, na última Semana
Epidemiológica (01) a média móvel foi de 301 casos por dia, uma variação percentual de 78.1% entre os dias das SEs
referidas, indicando tendência de crescimento.

1
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Figure 1: COVID-19: Novos casos divulgados com a média móvel a cada 7 dias no Estado do Amapá

Analisando a evolução temporal dos casos confirmados da COVID-19 (figura 2), considerando os recuperados, os que
vieram a óbito e os que ainda estão em seguimento até a data de 9 de Jan de 2021, o Estado do Amapá apresentou
70676 casos confirmados, deste total 972 evoluíram para óbito (1.38%), 15645 casos continuam em seguimento
evolutivo da doença (22.14%), entretanto, há um crescimento gradativo na curva diária de casos recuperados, do
total de casos supracitado, 54059 (76.49%) já se recuperaram da doença.
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Figure 2: COVID-19: Evolução temporal dos casos acumulados (confirmados, óbitos, recuperados e ativos) por data
de divulgação do Estado do Amapá
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Considerando que foram registrados 972 óbitos por COVID-19, no Estado do Amapá, confirmados após investigação
pela equipe da vigilância em saúde dos municípios e, divulgados até a data de 10 de Jan de 2021, sendo todos os
óbitos por data de ocorrência, considerados nos dois gráficos abaixo.

Os primeiros óbitos registrados no Estado ocorreram exatamente no dia 03 de Abr no município de Santana e 04 de
Abr em Macapá. O maior número de óbitos ocorreu no mês de Abr. A partir deste ponto observa-se o declínio nos
dias consecutivos e, em seguida, leve aumento e posterior diminuição nas 3 últimas semanas de junho (figuras 3, 4
e 5). Até a divulgação do último boletim informativo, houve confirmação de 22 (vinte e dois) óbitos na Semana
epidemiológica 01. Ainda existem óbitos possíveis de terem como causa a COVID-19, porém, encontram-se em
investigação aguardando confirmação pela vigilância em saúde dos municípios.
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Figure 3: COVID-19: Óbitos por data de ocorrência no Estado do Amapá

Considerando a taxa de letalidade (figura 6), destaca-se que as medidas adotadas no combate à propagação do
coronavírus, bem como, a ampliação das testagens, o atendimento e a assistência terapêutica precoce aos infectados
vêm contribuindo efetivamente para redução dos casos de óbito por COVID-19 no Estado do Amapá, cuja
taxa de letalidade foi de 1.38 em 9 de Jan de 2021, bem abaixo da taxa nacional de 2.5 na mesma data.

Considerando a taxa de incidência de casos em 9 de Jan de 2021 de 8356.79 casos para cada cem mil habitantes, a
elevada incidência é justificada pelo alto número de testagem, busca ativa e detecção de casos positivos (figura 6). A
posição relativa do Estado do Amapá, com relação às demais unidades da federação pode ser vista no gráfico 7.

Considerando que o número efetivo de reprodução Rt determina o potencial de propagação de um vírus dentro de
determinadas condições, se ele é superior a 1, cada pessoa transmite a doença a pelo menos mais uma pessoa, e o
vírus se dissemina. Se é menor que 1, cada vez menos indivíduos se infectam e os contágios retrocedem.

O valor de Rt estimado para o Estado do Amapá no dia 31 de Dez de 2020 correspondeu a 1.02. Ressaltamos
a aceleração do rítmo de contágio entre o final de julho e o início de agosto, reflexo da chegada de resultados
massivos represados oriundos do Instituto Evandro Chagas referentes ao mês de maio, junho e à primeira quinzena de
julho de 2020, o que impactou no número de casos divulgados. Além disso, cabe também destacar a recente
aceleração do rítmo de contágio no Estado.
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Figure 4: COVID-19: Óbitos por data de ocorrência no Estado do Amapá nas últimas 4 SE
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Figure 5: COVID-19: Óbitos por semana epidemiológica de ocorrência no Estado do Amapá
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Figure 6: COVID-19: Evolução temporal da taxa de incidência versus letalidade no Estado do Amapá
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Figure 7: COVID-19: Classificação da taxa de letalidade por Estado no Brasil
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No gráfico 9 são reportadas as estimativas para o rítmo de contágio para cada um dos municípios do Estado (com
excessão de municípios para os quais não há dados suficientes para a estimação). As estimativas apresentam grande
heterogeneidade tanto para a tendência quanto para o nível.
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Figure 8: Rítmo de Contágio no Amapá

A Semana epidemiológica é uma variável de tempo que avalia a ocorrência de casos em determinado período. Por
convenção internacional, são contadas de domingo a sábado.

Para esta análise, utilizou-se a semana epidemiológica de início de sintomas para identificar o início, crescimento,
pico/estabilização e declínio dos casos da COVID notificados no Estado e a semana epidemiológica de notificação
para identificar a procura pela assistência nas unidades básicas de saúde, assim como, a busca ativa dos casos nos
comunicantes domiciliares que não buscaram atendimentos.

Considerando, os casos notificados da COVID-19 segundo a data dos primeiros sintomas da doença por
semana epidemiológica, informado no sistema do e-SUS-VE conforme gráfico 10, observa-se o início da doença no
Estado do Amapá na semana epidemiológica 10 que compreende o período de 01 a 07 de Mar de 2020, crescendo nas
semanas seguintes e chegando ao pico máximo na Semana epidemiológica 20.

Considerando a semana epidemiológica de notificação de caso o pico foi observado na SE 23 que pode estar
associados à procura dos usuários pelo teste rápido para identificar a cura e também as buscas ativas domiciliares
com aplicação dos testes rápidos e identificação de novos casos, que não procuraram atendimento imediatamente no
período do adoecimento.

Assim como destacamos ao apresentarmos as estimativas para o rítmo de contágio nos municípios do Estado, existe
uma grande heterogeneidade no padrão apresentado para o número de casos por data de início de sintomas e data
de notificação, como reportado no gráfico 11.

A transmissão sustentada da COVID-19 já ocorre em 100% dos municípios do Estado. A capital Macapá foi a
primeira a registrar casos da doença em 13 de Mar de 2020 e por ter o maior contingente populacional, contribuía
até a semana SE 52 com 41.13% de casos, enquanto na semana seguinte com a contribuição de 41.39% de casos
confirmados do novo coronavírus (SARS-CoV-2). A contribuição da capital para o total de casos confirmados
continua diminuindo, indicado no gráfico 12. Esse resultado reflete a intensificação da aplicação dos testes rápidos e
busca ativa de casos nas semanas seguintes.

O gráfico 13 mostra a Taxa de Incidência de COVID-19, de acordo com os municípios de residência, em 9 de Jan de
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Figure 9: Rítmo de Contágio por município
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2021. O município de Macapá possui a maior taxa de incidência no Estado (5355.62 por 1.000 hab). Por outro lado,
o município de Pracuúba possui a menor taxa de (64.15 por 1.000 hab).
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Figure 10: COVID-19: Número de casos por semana epidemiológica de início de sintomas e notificação

Table 1: Contribuição absoluta de casos da COVID-19 nos municípios do Estado do Amapá por data de publicação

Município Casos Conf. | Acum. Casos Recup. | Acum. Casos Recup. | Dia Óbitos | Acum. Óbitos | Dia
Macapá 29472 22715 191 716 6
Santana 15255 6890 88 93 0
Laranjal do Jari 5311 5182 0 50 0
Mazagão 1990 1796 17 8 0
Oiapoque 3402 3225 15 27 0
Pedra Branca do Amapari 2996 2947 0 8 1
Porto Grande 1573 1359 0 18 0
Serra do Navio 849 807 10 4 0
Vitória do Jari 3166 2993 0 14 0
Itaubal 356 336 0 0 0
Tartarugalzinho 1606 1521 3 7 3
Amapá 1019 876 0 6 0
Ferreira Gomes 1036 954 2 5 0
Cutias 798 789 0 2 0
Calçoene 1494 1324 6 8 0
Pracuúba 353 345 0 6 0
ESTADO AMAPÁ 70676 54059 332 972 10

O gráfico 14 traz a Taxa de Letalidade nos municípios em 9 de Jan de 2021. O município de Macapá possui a maior
taxa de incidência no Estado (2429.42 por 100 casos). Por outro lado, o município de Itaubal possui a menor taxa
de (0 por 100 casos).

Considerando os casos confirmados de COVID-19 acumulados (70676), o gráfico 15 demonstra o percentual de
casos ativos, de óbitos e de recuperados por cada município no Estado do Amapá até 9 de Jan de 2021. Os casos
ativos representam os confirmados em seguimento ainda recentes da doença (com menos de 21 a 28 dias), que
necessitam de atenção e assistência à saúde para evitar o agravamento e o risco de surgimento de novos óbitos no

8



Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2021Seção 01• Nº 7.334Diário Oficial

33 de 185

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COESP

Comitê Científico

24

8
27

44
58

46
42

34
50 52

40

44
48

29
40

57
48

36
23

30
27

161
7

10
16

111
2

7
4

1514

21
17 181

9

26
15

2626

910

12
3

10
9

11
7

10
5

3
7

44

88

5
9 9

13 13
6

16
13

4
14

42
49

25
33

39
36

2927

20
23

30
4 5

10

25

50

75

100

125

Ju
l

O
ct

Ja
n

Semana Epidemiológica

N
úm

er
o 

de
 n

ov
os

 c
as

os

SE de início dos sintomas SE de notificação

Amapá

Fonte: eSUS−VE. Acessado em 2021−01−11. Ministério da Saúde, 2020.

18 25 7
24 16

97

79
17

5

64
25

7

21
6

29
5

24
8

36
8

52
0

23
9

33
0

19
7

19
8

12
7

9687

11
2

56 4849 5150

61
15 53 33 122 21
4 1616

2727 182
2 2520 2820 62 13 54 39 138 31

2 86 15
26 182
0 2318 11

24 162
0 2318 177

24
30

100

200

300

400

500

Ap
r

Ju
l

O
ct

Ja
n

Semana Epidemiológica

N
úm

er
o 

de
 n

ov
os

 c
as

os

SE de início dos sintomas SE de notificação

Pedra Branca do Amapari

Fonte: eSUS−VE. Acessado em 2021−01−11. Ministério da Saúde, 2020.

1
5 6

12 11
34

13
59

21
65

48
45

74
92

47
52

95
79

92
53

57
69

484
9

45
41

10
5

68

11
4

65

4038

15
11

57

9
6

15
8

42 23 45

910

2
9 111

2

24
27

7
14

2220

16
29

53
60

45
59

48
34

28
12

17
42

34
28

50
20

30

60

90

Ju
l

O
ct

Ja
n

Semana Epidemiológica

N
úm

er
o 

de
 n

ov
os

 c
as

os

SE de início dos sintomas SE de notificação

Calçoene

Fonte: eSUS−VE. Acessado em 2021−01−11. Ministério da Saúde, 2020.

1
11

3
21

14
52

43
74

68
50

42
40 41

12

31
33

18
27

24
46

31
54

44
31

42
10

32
6 65

7
11 11

6 7
4 44

11
8

22

5
13 121
3

23

10
18

4
20

18
62

10
43

53
18

67
44

67
64

37
40

110

20

40

60

Ju
l

O
ct

Ja
n

Semana Epidemiológica

N
úm

er
o 

de
 n

ov
os

 c
as

os

SE de início dos sintomas SE de notificação

Ferreira Gomes

Fonte: eSUS−VE. Acessado em 2021−01−11. Ministério da Saúde, 2020.

11
7

1
70

5
21

9

14
26

9

85
34

6

90
62

6

99
45

8

96
45

0

12
0

23
8

19
52

38

80
9

23
0

75
0

14
4 16

62
07 22

5
15

0

29
3

21
5

28
0

21
1

36
4

12
0

28
8

18
3

24
5

18
1 20

3
16

1

26
5

17
4

26
6

14
5 15
8

91

11
9

39

6150 64
30 3837 4128 3934

1514

3832 243
7 4339 2825 244

28
2 21 110

200

400

600

800

Ap
r

Ju
l

O
ct

Ja
n

Semana Epidemiológica

N
úm

er
o 

de
 n

ov
os

 c
as

os

SE de início dos sintomas SE de notificação

Laranjal do Jari

Fonte: eSUS−VE. Acessado em 2021−01−11. Ministério da Saúde, 2020.

121 117 55
3

33
85 84

17
7

17
1

35
6

36
3

66
5

66
9

95
8 10

22
17

05
13

23
19

62
15

661
65

2
11

07
14

14
11

23
14

75
12

61
12

84
14

64
95

9
15

53
77

2
93

2
33

9
61

0
45

3 54
6

43
7 53

2
38

5 46
4

35
9 39

8
36

7 46
1

40
1 46

6
48

8
48

7
41

7 51
9

32
4

45
5

36
1

21
8

19
5 26

8
18

2
17

0
18

5 25
5

26
9

19
4

34
6

30
033
1

30
2

46
9

43
0

54
5

48
9

61
4

81
1

80
6

56
36

51
77

9
60

1
79

7
49

5
37

0
15

3 18
4

49 2723
96

31
12

3
10

500

1000

1500

2000

Ap
r

Ju
l

O
ct

Ja
n

Semana Epidemiológica

N
úm

er
o 

de
 n

ov
os

 c
as

os

SE de início dos sintomas SE de notificação

Macapá

Fonte: eSUS−VE. Acessado em 2021−01−11. Ministério da Saúde, 2020.

13
21

15
33

45
74

79
14

0

14
01

46

11
1

99

90
74

90
14

6

11
0

10
1

95
73

46
22

18
24 26

37

25
41 38

79

84
99

14
7

58 56
50

65
26

39
10

141
7 18

10

21
9

16
5 66 6

1

10
32 29

23 232
5

15
24 26

44

3333

60
44 42

35

29
34 37

10

0

50

100

150

Ju
l

O
ct

Ja
n

Semana Epidemiológica

N
úm

er
o 

de
 n

ov
os

 c
as

os

SE de início dos sintomas SE de notificação

Mazagão

Fonte: eSUS−VE. Acessado em 2021−01−11. Ministério da Saúde, 2020.

15 31
0

16

10
17

2
31

47
76

83
14

1

10
2

21
4

16
6

29
7

29
9

26
2

24
5

26
5

19
0

16
8

26
7

18
4

15
1

12
9

11
1

13
3

11
6

14
4

18
3

84

71
12

0

15
0

19
4

24
2

73
87

44

61
40 45

32 3533 3328

212
5 27

20 253
1

222
4

141
9

535
6

42
49 44

35

67
46 4344 444

8

35
49 43

32

61
36

97 330

100

200

300

Ap
r

Ju
l

O
ct

Ja
n

Semana Epidemiológica

N
úm

er
o 

de
 n

ov
os

 c
as

os

SE de início dos sintomas SE de notificação

Oiapoque

Fonte: eSUS−VE. Acessado em 2021−01−11. Ministério da Saúde, 2020.

12 1
5 3

9

15
21

14
41

38
48

56
87

7777 75
10

5

63
11

8

90
66

10
3

64

10
9

31 29
15

111
2 16

24

29
20

11
4

8
15

20
10

56 7
3

6
2 2

14

910

19
3

910

16
19

12
15 15

35

17
31

515
2

40
28

54
30

15
18 18

5 53 220

30

60

90

120

Ap
r

Ju
l

O
ct

Ja
n

Semana Epidemiológica
N

úm
er

o 
de

 n
ov

os
 c

as
os

SE de início dos sintomas SE de notificação

Porto Grande

Fonte: eSUS−VE. Acessado em 2021−01−11. Ministério da Saúde, 2020.

1
4

1
9

5
10

6
25

30
27

36
18

20
4

3
5

1
2

32
29

11 11

0

10

20

30

Ju
l

O
ct

Semana Epidemiológica

N
úm

er
o 

de
 n

ov
os

 c
as

os

SE de início dos sintomas SE de notificação

Pracuúba

Fonte: eSUS−VE. Acessado em 2021−01−11. Ministério da Saúde, 2020.

11
30

41
76 82

11
1

14
4

20
3

16
016

6

10
8

26
4

25
6

33
3

22
6

22
3

22
6

20
0

25
9

18
6

15
8

10
9

18
8

80 76
31 36

23

55
17

31
19

27
74

56
13

4

15
8

73

56
12

0
11

2
19

7

24
3

11
6

14
3

75

62
76 78

11
8

15
6

14
6

14
0

98

90
37

2924

15
31 35

19
4

31 30
84

31
67

13
1

16 16
6 88 6

10
2

31
18

12
0

12

0

100

200

300

Ap
r

Ju
l

O
ct

Ja
n

Semana Epidemiológica

N
úm

er
o 

de
 n

ov
os

 c
as

os

SE de início dos sintomas SE de notificação

Santana

Fonte: eSUS−VE. Acessado em 2021−01−11. Ministério da Saúde, 2020.

24 2
15

6
38

10
99

65
10

9

91
69

95
42

49
33

36
19

41
29

26
21

17
46

53
31

34
23 25

9

20
7

4
13 131

4

11
18 20

4

16
11

45

10
3 55

9
5

89 9
2 1

7 75 3
6

3
7 8

17

11
18

22
9

29
19 1917

8
5 7

10

30

60

90

Ju
l

O
ct

Ja
n

Semana Epidemiológica

N
úm

er
o 

de
 n

ov
os

 c
as

os

SE de início dos sintomas SE de notificação

Serra do Navio

Fonte: eSUS−VE. Acessado em 2021−01−11. Ministério da Saúde, 2020.

1
6

3
8

4
12

14
32

18
61

29
53

45
76

59
71

56
63

32
74

92
69

35
46

48
55

28
45

32
37

32
18

54
15

76
21

59
18

40
18 19

14

78 6
11

40
11

24
4 55

23

43

14
21

17
9

4
9

12
20

11
19

171
8 202

1

18
7

19
5

32 210

25

50

75

Ap
r

Ju
l

O
ct

Ja
n

Semana Epidemiológica

N
úm

er
o 

de
 n

ov
os

 c
as

os

SE de início dos sintomas SE de notificação

Tartarugalzinho

Fonte: eSUS−VE. Acessado em 2021−01−11. Ministério da Saúde, 2020.

2
12

4
15

7
24

6
54

47
10

9

49
11

3

73
15

1

11
0

22
2

95
20

7

22
1

14
7

17
5

11
4

16
2

75

13
9

10
3

88
65

767
8

65
95

14
4

84

9997 10
3

16
9

14
2

17
4

23
9

16
5

18
9

15
4

10
3

68

10
3

63

10
7

42

5148

33
23

40
24

182
1 29

18

2424 23
32

20
39

20
29

2421

51
12

21
10

50

100

150

200

250

Ap
r

Ju
l

O
ct

Ja
n

Semana Epidemiológica

N
úm

er
o 

de
 n

ov
os

 c
as

os

SE de início dos sintomas SE de notificação

Vitória do Jari

Fonte: eSUS−VE. Acessado em 2021−01−11. Ministério da Saúde, 2020.

4
33

41
75

71
69

74
76

87
82

41
26

58
42

57
44

17
6

13
8

13
30

10
16

25
5

2
12

99 109

16
3 4

2 21 11 11 1
3

1
3

5
8 8

22

39
55

45
21

19
17 16

4

0

25

50

75

Ju
l

O
ct

Ja
n

Semana Epidemiológica

N
úm

er
o 

de
 n

ov
os

 c
as

os

SE de início dos sintomas SE de notificação

Cutias

Fonte: eSUS−VE. Acessado em 2021−01−11. Ministério da Saúde, 2020.

1
6

3
7

91
0

7
22

14
37

15
49

27
20

34
12 11

7

11
25

17
11

16
18

91
0

9
6

25
15

61
25

16
9

1
3 34 33 32 33 44 4

1

33

11

4
1 11

67

88

120

20

40

60

Ju
l

O
ct

Ja
n

Semana Epidemiológica

N
úm

er
o 

de
 n

ov
os

 c
as

os

SE de início dos sintomas SE de notificação

Itaubal

Fonte: eSUS−VE. Acessado em 2021−01−11. Ministério da Saúde, 2020.

Figure 11: COVID-19: Número de casos por semana epidemiológica de início de sintomas e notificação por município

9



Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2021Seção 01• Nº 7.334Diário Oficial

34 de 185

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COESP

Comitê Científico

1.39

2.14

1.12

1.38

0.52

7.86

41.13

2.79

5

4.44

2.23

0.53

21.15

1.2

2.4

4.74

Itaubal
Pracuúba

Cutias
Serra do Navio

Ferreira Gomes
Amapá

Calçoene
Porto Grande

Tartarugalzinho
Mazagão

Pedra Branca do Amapari
Vitória do Jari

Oiapoque
Laranjal do Jari

Santana
Macapá

0.
0%

10
.0
%

20
.0
%

30
.0
%

40
.0
%

Contribuição de casos confirmados
Fonte: CIEVS / SVS / AP

(a) Semana Epidemiológica - 52

1.44

2.11

1.08

1.45

0.5

7.62

41.39

2.79

4.87

4.32

2.25

0.51

21.54

1.18

2.34

4.59

Itaubal
Pracuúba

Cutias
Serra do Navio

Amapá
Ferreira Gomes

Calçoene
Porto Grande

Tartarugalzinho
Mazagão

Pedra Branca do Amapari
Vitória do Jari

Oiapoque
Laranjal do Jari

Santana
Macapá

0.
0%

10
.0
%

20
.0
%

30
.0
%

40
.0
%

Contribuição de casos confirmados
Fonte: CIEVS / SVS / AP

(b) Semana Epidemiológica - 53

1.44

2.11

1.13

1.47

0.5

7.51

41.7

2.82

4.81

4.24

2.23

0.5

21.58

1.2

2.27

4.48

Pracuúba
Itaubal
Cutias

Serra do Navio
Amapá

Ferreira Gomes
Calçoene

Porto Grande
Tartarugalzinho

Mazagão
Pedra Branca do Amapari

Vitória do Jari
Oiapoque

Laranjal do Jari
Santana
Macapá

0.
0%

10
.0
%

20
.0
%

30
.0
%

40
.0
%

Contribuição de casos confirmados
Fonte: CIEVS / SVS / AP

(c) Semana Epidemiológica - 01

Figure 12: Percentual de contribuição de casos confirmados da COVID-19 nos municípios do Estado do Amapá por
semana epidemiológica
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Fonte: CIEVS / SVS / AP

Figure 13: Taxa de incidência por 1000 habitantes por município

2.43

0.61

0.94

0.4

0.79

0.27

1.14

0.47 0.44

0

0.44
0.59

0.48

0.25

0.54

1.7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

M
ac

ap
á

Pr
ac

uú
ba

Po
rto

 G
ra

nd
e

La
ra

nj
al

 d
o 

Ja
ri

O
ia

po
qu

e

Sa
nt

an
a

Am
ap

á

C
al

ço
en

e

Fe
rre

ira
 G

om
es

Se
rra

 d
o 

N
av

io

Vi
tó

ria
 d

o 
Ja

ri

Ta
rta

ru
ga

lz
in

ho

M
az

ag
ão

Pe
dr

a 
Br

an
ca

 d
o 

Am
ap

ar
i

C
ut

ia
s

Ita
ub

al

Ta
xa

 d
e 

Le
ta

lid
ad

e 
/ 1

00
 c

as
os

Fonte: CIEVS / SVS / AP

Figure 14: Taxa de letalidade por município
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Estado. Ressalta-se que essa análise depende da informação dos dados atualizados no sistema, estando assim sujeita
a atualizações com novas representações.
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Figure 15: COVID-19: percentual de casos em acompanhamento, óbitos e recuperados por município no Estado do
Amapá

Considerando os atendimentos de pacientes e a dispensação de receitas nas unidades Básicas de Saúde (UBS’s) de
Macapá até 9 de Jan de 2021, observa-se que o número de atendimentos apresentou, na semana epidemiológica 02,
variação de -72.53% com relação à semana epidemiológica anterior, enquanto o número de receitas apresentou, no
mesmo período variação de -71.85%.

Considerando o número de pessoas em atendimento hospitalar na rede pública e privada no Amapá, de casos
confirmados e suspeitos para COVID-19, em 20 de Mai houve o pico com 400 pacientes. Entre 20 de Mai e o dia 01
de Ago houve uma variação de -74.25% no número de pacientes hospitalizados no Estado.

Houve registro de 252 pessoas no dia 26 de Dez fechamento da Semana Epidemiológica 52. No fechamento da SE 53
em 2 de Jan houve um registro de 238. Já no fechamento da Semana Epidemiológica 01 em 9 de Jan houve um
registro de 222. Assim, houve, entre as Semanas Epidemiológicas 01 e 52 uma variação de -11.9% no número de
pacientes hospitalizados no Estado do Amapá.

Considerando a taxa de ocupação de leitos para a COVID-19, em 9 de Jan de 2021 no Estado do Amapá, as
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Macapá

Figure 16: COVID-19: Média móvel de sete dias do número de atendimento de pacientes e dispensação de receitas
nas UBS’s de Macapá
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Fonte: CIEVS / SVS / AP

Figure 17: COVID-19: Pacientes hospitalizados no Estado do Amapá entre confirmados e suspeitos por data de
divulgação
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Fonte: SIVEP Gripe e SISREG

Figure 18: COVID-19: Pacientes hospitalizados por data de internação no Estado do Amapá

informações disponibilizadas pelos hospitais públicos e privados demonstram que há disponibilidades de leitos clínicos
e de UTI, para pacientes infectados pelo novo coronavírus, conforme a figura 18, com disponibilidade de 41.81% dos
leitos na rede pública do Estado do Amapá. Na rede privada, na mesma data, houve disponibilidade de 30.71% dos
leitos.
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Figure 19: Série histórica da taxa de ocupação operacional de leitos exclusivos COVID-19 por tipo de entidade

Considerando todos os leitos disponíveis no Estado exclusivos para COVID-19 em 9 de Jan de 2021 registrou-se uma
taxa de ocupação de 62.12%.

14



Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2021Seção 01• Nº 7.334Diário Oficial

39 de 185

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COESP

Comitê Científico

62.1%

20%

40%

60%

80%

20
20

−0
6−

08

20
20

−0
6−

15

20
20

−0
6−

22

20
20

−0
6−

29

20
20

−0
7−

06

20
20

−0
7−

13

20
20

−0
7−

20

20
20

−0
7−

27

20
20

−0
8−

03

20
20

−0
8−

10

20
20

−0
8−

17

20
20

−0
8−

24

20
20

−0
8−

31

20
20

−0
9−

07

20
20

−0
9−

14

20
20

−0
9−

21

20
20

−0
9−

28

20
20

−1
0−

05

20
20

−1
0−

12

20
20

−1
0−

19

20
20

−1
0−

26

20
20

−1
1−

02

20
20

−1
1−

09

20
20

−1
1−

16

20
20

−1
1−

23

20
20

−1
1−

30

20
20

−1
2−

07

20
20

−1
2−

14

20
20

−1
2−

21

20
20

−1
2−

28

20
21

−0
1−

04

20
21

−0
1−

11

20
21

−0
1−

18

Taxa de Ocupação de Leitos

Fonte: SES − AP

Figure 20: Série histórica da taxa de ocupação operacional de leitos exclusivos COVID-19

COVID-19: Estratégia de Gestão

Instrumento para apoio à tomada de decisão na resposta à Pandemia da COVID-19 na esfera local.

A análise situacional da COVID-19 no Estado do Amapá será aqui avaliada de acordo com os indicadores do
instrumento lançado pelo CONASS/ CONASEMS em Agosto de 2020, versão.2. A proposta foi desenvolvida com a
participação de representantes dos Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da
Saúde (OPAS/OMS), visando disponibilizar um instrumento para a avaliação de riscos em resposta à COVID-19,
descrever orientações sobre as medidas de distanciamento social, considerando os cenários locais, além de nortear o
planejamento de ações de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

1. EIXO: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:

• TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO POR SRAG/COVID 19: No dia 9 de
Jan de 2021 a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto na rede pública foi de 83.61%. Portanto conclui-se
neste indicador a pontuação é 9 (conforme figura 20).

• TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS CLÍNICOS ADULTO POR SRAG/COVID 19: No dia 9
de Jan de 2021 a taxa de ocupação de leitos clínicos adulto na rede pública foi de 49.26%. Portanto conclui-se
neste indicador a pontuação é 2 (conforme figura 20).

• ESGOTAMENTO DE LEITOS CLÍNICOS DE UTI POR SRAG/COVID 19: No dia 9 de Jan de
2021 a previsão de esgotamento de leitos clínicos de UTI por SRAG / COVID-19 foi 18. Portanto conclui-se
neste indicador a pontuação é 3 na avaliação de risco (conforme figura 20).

2. EIXO: EPIDEMIOLÓGICO:

• VARIAÇÃO DO NÚMERO DE ÓBITOS POR SRAG NOS ÚLTIMOS 14 DIAS: Neste indicador
verificou-se que o Estado do Amapá, obteve variação de -12% no número de óbitos no período da semana 01
em relação a 52. Portanto conclui-se que para este indicador a pontuação é 1 (conforme figura 20).

• VARIAÇÃO DO NÚMERO DE CASOS DE SRAG NOS ÚLTIMOS 14 DIAS: Neste indicador
utilizou-se o SIVEP-GRIPE e o SISREGIII (Sistema de Regulação do Estado). O Estado do Amapá apresentou
variação de -51.35% e portanto a pontuação é 0 (conforme figura 20).
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• TAXA DE POSITIVIDADE PARA COVID 19 (%): No Estado do Amapá na semana epidemiológica
1, das 1923 amostras de exames realizados, 750 foram positivas, obtendo uma taxa de positividade de 39%,
portanto, a pontuação é 3 (conforme figura 20).

Table 2: Classificação final do Estado por indicador para a SE 2

EIXO INDICADOR RESULTADO
Capacidade de Atendimento Taxa de Ocupação de Leitos de UTI Adulto por SRAG / COVID-19 (Fonte: SES-AP) 9
Capacidade de Atendimento Taxa de Ocupação de Leitos Clínico Adulto por SRAG / COVID-19 (Fonte: SES-AP) 2
Capacidade de Atendimento Previsão de Esgotamento de Leitos de UTI (Fonte: Impulso) 3
Epidemiológico Variação do Número de Óbitos por SRAG nos Últimos 14 dias (Fonte: Sivep-Gripe) 1
Epidemiológico Variação do Número de Casos por SRAG nos Últimos 14 dias (Fonte: Sivep-Gripe) 0
Epidemiológico Taxa de Positividade para COVID-19 (Fonte: GAL / LACEN) 3
PONTUAÇÃO TOTAL 18 | Risco Moderado (Sinalização da cor Laranja)

Para as cinco classificações elencadas, foram descritas as medidas de distanciamento recomendadas a serem avaliadas
pelos gestores locais em resposta à COVID-19, sendo o Distanciamento Social Seletivo, a medida mínima e a
Restrição Máxima, a medida máxima (conforme figura 20).

O Estado do Amapá em 9 de Jan de 2021, de acordo com a classificação final da avaliação de riscos, obteve 18
(dezoito) pontos, apresentando risco Moderado (sinalização da cor Laranja) no que tange ao novo coronavírus.

As orientações sugeridas para enfrentamento da COVID-19 são: Distanciamento Ampliado 1, conforme
orientação da figura 21.

O mapa da figura 23 projeta os municípios do Estado do Amapá, segundo a pontuação obtida pela classificação final
da avaliação de riscos para resposta ao novo coronavírus na pandemia da COVID-19 em 2020.
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Figure 21: Descrição dos eixos, indicadores, cálculo, de dados, forma de agregação dos dados, pontos de cortes e
pontos relacionados. | Fonte: Instrumento para apoio à tomada de decisão à Pandemia da COVID-19, 2020
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Figure 22: Orientações para medidas de distanciamento social a serem avaliadas em cada situação pelos gestores por
nível de risco. | Fonte: Instrumento para apoio à tomada de decisão à Pandemia da COVID-19, 2020
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Figure 23: Classificação final da avaliação de riscos, segundo a pontuação obtida e medidas de distanciamento |
Fonte: Instrumento para apoio à tomada de decisão à Pandemia da COVID-19, 2020
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Figure 24: Fonte: SIVEP Gripe, CIEVS/AP, GAL/LACEN/AP, SVS/AP e Impulso

Destaca-se que, as medidas de restrições adotadas pelos decretos governamentais e municipais no combate à
propagação do Coronavírus, dentre elas a adoção do protocolo de tratamento precoce implantado nos dezesseis
municípios, com busca ativa de casos, testagem da população, a adoção do lockdown no período de pico da pandemia
(de 18 de maio a 02 de junho) associada a ampliação de novos leitos clínicos e de UTI, bem como o abastecimento
das unidades de saúde, da atenção primária dos municípios, com as medicações definidas pelo protocolo terapêutico,
como também, adesão da população ao isolamento social. Este conjunto de medidas, aqui relacionadas, contribuiram
para controlar a propagação e conter o agravamento dos casos.
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Table 3: Classificação final por indicador e município

Município Taxa de Ocup. UTI Taxa de Ocup. Clínico Previsão de Esgotamento Óbitos SRAG Casos SRAG Taxa de Positividade PCR
Amapá 12 2 2 0 0 4
Calçoene 12 2 2 0 0 4
Cutias 12 2 2 0 0 1
Ferreira Gomes 12 2 2 0 0 3
Itaubal 12 2 2 0 0 3
Laranjal do Jari 3 0 4 0 2 3
Macapá 12 2 2 0 0 3
Mazagão 12 2 2 0 4 3
Oiapoque 0 8 0 0 0 4
Pedra Branca do Amapari 12 2 2 8 0 3
Porto Grande 12 2 2 0 0 4
Pracuúba 12 2 2 0 0 0
Santana 12 2 2 8 1 4
Serra do Navio 12 2 2 0 0 3
Tartarugalzinho 12 2 2 0 0 0
Vitória do Jari 12 2 2 0 0 4

Nesse contexto, esta análise epidemiológica aponta evidências do aumento de casos novos pelo novo coronavírus
no estado do Amapá, neste momento fragilizada pela flexibilização e pelo comportamento populacional no que diz
respeito a aglomerações e não utilização de máscaras.

Desta feita, destaca-se dentre outras, a necessidade de intensificação das medidas de distanciamento social ampliado
1, manutenção da suspensão das atividades escolares presenciais, para os municípios com risco moderado, manutenção
das medidas de distanciamento social seletivo 2, para os municípios com risco baixo, assim como, a manutenção , o
monitoramento e controle das atividades que gerem aglomerações de pessoas, e as demais medidas não-farmacológicas.
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Considerando o aumento do número de casos no estado do Amapá, recomenda-se a manutenção das medidas
de prevenção coletiva para o controle da covid-19 e proibição de qualquer evento com aglomeração excessiva de
pessoas, de forma a preservar a saúde e a vida das pessoas, com a permanência das medidas que orientem sobre o
distanciamento social, os cuidados de proteção individual e coletiva, e o atendimento das normas higiênico-sanitárias,
considerando o aumento no número de casos da doença nesses últimos cinco dias consecutivos no estado do Amapá.

Macapá, 11 de Jan de 2021.

Assinam esse parecer técnico-científico:
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REFERÊNCIAS

FONTES DE DADOS OFICIAIS NACIONAIS

Painel Coronavírus Brasil

Endereço: https://covid.saude.gov.br

Painel de vírus respiratórios

Endereço: http://plataforma.saude.gov.br/laboratoriais/virus-respiratorios

Painel Dados Abertos

Endereço: http://plataforma.saude.gov.br/dados-abertos/

OpenData SUS

Endereço: https://opendata.saude.gov.br/

MAPA BRASILEIRO DA COVID-19.

Endereço: https://mapabrasileirodacovid.inloco.com.br/pt/

Estratégia de Gestão

Instrumento para apoio à tomada de decisão na resposta à Pandemia da COVID-19 na esfera local

FONTES DE DADOS OFICIAIS AMAPÁ

Boletins e informes epidemiológicos da SVS

Endereço: https://svs.portal.ap.gov.br/publicaç~oes

Portal Coronavírus Amapá

Endereço: http://corona.portal.ap.gov.br/

Portal da Transparência do Amapá

Endereço: https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1504/portal-da-transparencia-do-coronavirus-e-ativado-pelo-
governo-do-amapa

FONTES ADICIONAIS

Impulso | Coronacidades

Endereço: https://farolcovid.coronacidades.org
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AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA nº 00001/SDR/2020
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 081/2020 - CLC/
PGE

A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, através da 
Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, leva ao 
conhecimento dos interessados o presente AVISO de 
licitação que será realizada através do endereço eletrônico 
http://www.siga.ap.gov.br conforme legislação pertinente.

Objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços para o escoamento da produção 
agrícola por quilometro rodado, visando atender a 
necessidade da Secretária de Estado e Desenvolvimento 
Rural, conforme condições, especificações e quantitativos 
constantes no Anexo I – Termo de Referência – que 
integra o Edital, independente de transcrição.

Acolhimento das propostas: até o dia 27/01/2021, às 
8h29min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 27/01/2021, às 8h30min 
(horário de Brasília).

Início da sessão de disputa: 27/01/2021, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 3131-
2839 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita07@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e pelo 
endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.

Macapá-AP, 12 de janeiro de 2021.
Alyuscia Nayane Tavares Sanches
Coordenadora de Licitações – CLC/PGE – Em Exercício

HASH: 2021-0115-0004-8628

AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO SIGA nº 00074/PGE/2018
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 082/2020 - CLC/
PGE

A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, através da 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, leva ao 
conhecimento dos interessados o presente AVISO de 
licitação que será realizada através do endereço eletrônico 
http://www.siga.ap.gov.br conforme legislação pertinente.

Objeto: Registro de Preço para a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados de 
copeiragem, agente de portaria, atendente, jardineiro, 
piscineiro, com fornecimento de insumos e materiais 
(uniformes e equipamentos) a serem utilizados na 
execução dos serviços, visando atender as necessidades 
dos órgãos e entidades que integram a Administração 
Pública do Estado do Amapá, conforme condições, 
especificações e quantitativos constantes no Anexo I – 
Termo de Referência – que integra o Edital, independente 
de transcrição.

Acolhimento das propostas: até o dia 27/01/2021, às 
8h29min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 27/01/2021, às 8h30min 
(horário de Brasília).

Início da sessão de disputa: 27/01/2021, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 3131-
2839 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita10@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e pelo 
endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.

Macapá-AP, 12 de janeiro de 2021.
Alyuscia Nayane Tavares Sanches
Coordenadora de Licitações – CLC/PGE – Em Exercício

HASH: 2021-0115-0004-8631

AVISO DE LICITAÇÃO - REMARCAÇÃO

ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE
AVISO DE LICITAÇÃO - REMARCAÇÃO
PROCESSO SIGA nº 00003/PGE/2020
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 073/2020 - CLC/
PGE

A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, através da 
Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, leva ao 
conhecimento dos interessados o presente AVISO de 
licitação – REMARCAÇÃO que será realizada através do 
endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br conforme 
legislação pertinente.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
componentes para recarga de munições, a fim de atender 
as necessidades da Delegacia Geral de Polícia Civil do 
Estado do Amapá e Polícia Militar do Estado do Amapá, 
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conforme condições, especificações e quantitativos 
constantes no Anexo I – Termo de Referência – que 
integra o Edital, independente de transcrição.

Acolhimento das propostas: até o dia 27/01/2021, às 
8h29min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 27/01/2021, às 8h30min 
(horário de Brasília).

Início da sessão de disputa: 27/01/2021, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 3131-
2839 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita08@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e pelo 
endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.

Macapá-AP, 12 de janeiro de 2021.
Alyuscia Nayane Tavares Sanches
Coordenadora de Licitações – CLC/PGE – Em Exercício

HASH: 2021-0115-0004-8629

AVISO DE LICITAÇÃO - REMARCAÇÃO

ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CLC/PGE
AVISO DE LICITAÇÃO - REMARCAÇÃO
PROCESSO SIGA nº 00065/PGE/2020
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA nº 080/2020 - CLC/
PGE

A Procuradoria Geral do Estado do Amapá, através da 
Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, leva ao 
conhecimento dos interessados o presente AVISO de 
licitação – REMARCAÇÃO que será realizada através do 
endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br conforme 
legislação pertinente.

Objeto: Registro de Preços para Contratação e Empresa 
Especializada no Serviço de Solução Integrada de 
Inteligência Cibernética, incluindo Acesso Ilimitado ao 
Console para Investigação e Análise de Incidentes 
Cibernéticos, Suporte Técnico, Instalação e Treinamento, 
visando atender as necessidades do Centro de Gestão 
a Tecnologia da Informação – PRODAP e Secretaria 
de Estado da Fazenda - SEFAZ, conforme condições, 
especificações e quantitativos constantes no Anexo I – 
Termo de Referência – que integra o Edital, independente 
de transcrição.

Acolhimento das propostas: até o dia 27/01/2021, às 
8h29min (horário de Brasília).

Abertura das propostas: 27/01/2021, às 8h30min 
(horário de Brasília).

Início da sessão de disputa: 27/01/2021, às 9h (horário 
de Brasília).

Informações poderão ser obtidas pelo telefone (96) 3131-
2839 e o edital completo e seus anexos pelos e-mails 
licita15@pge.ap.gov.br e coordlicit@pge.ap.gov.br e pelo 
endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.

Macapá-AP, 12 de janeiro de 2021.
Alyuscia Nayane Tavares Sanches
Coordenadora de Licitações – CLC/PGE – Em Exercício

HASH: 2021-0115-0004-8630

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tomada de Preços n.º 002/2020 - CLC/PGE
Processo SIGA n.º 00004/SEJUSP/2020

O Procurador Geral do Estado do Amapá - PGE/AP, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
em vigor, especialmente pela Lei nº. 8.666/93, art. 43, VI 
e alterações posteriores, RESOLVE: HOMOLOGAR o 
procedimento licitatório nos autos do Processo SIGA n.º 
00004/SEJUSP/2020, na modalidade Tomada de Preços 
n.º 002/2020-CLC/PGE/AP, tipo menor preço global, 
destinada a seleção de proposta mais vantajosa, visando 
à Contratação de empresa especializada para obra de 
ampliação das instalações do 4º Batalhão de Polícia 
Militar, localizado no município de Santana. ADJUDICAR 
o objeto licitado em favor da empresa CONSTRUTORA 
AMACOL LTDA - EPP, CNPJ: 14.530.034/0001-00, à qual 
apresentou proposta no valor global de R$ 512.183,63 
(quinhentos e doze mil cento e oitenta e três reais e 
sessenta e três centavos).
 
Macapá-AP, 14 de janeiro de 2021.
Thiago Lima Albuquerque
Procurador – Geral do Estado em exercício

HASH: 2021-0115-0004-8627

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tomada de Preços n.º 001/2020 - CLC/PGE
Processo SIGA n.º 00003/SEJUSP/2020

O Procurador Geral do Estado do Amapá - PGE/AP, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
em vigor, especialmente pela Lei nº. 8.666/93, art. 43, 
VI e alterações posteriores, RESOLVE: HOMOLOGAR 
o procedimento licitatório nos autos do Processo SIGA 
n.º 00003/SEJUSP/2020, na modalidade Tomada de 
Preços n.º 001/2020-CLC/PGE/AP, tipo menor preço 
global, destinada a seleção de proposta mais vantajosa, 
visando à Contratação de empresa especializada para 
obra de construção de campo de futebol para o Batalhão 
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de Operações Especiais – BOPE no município de 
Macapá - AP. ADJUDICAR o objeto licitado em favor da 
empresa C. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA – EPP, CNPJ: 
84.417.377/0001-30, à qual apresentou proposta no valor 
global de R$ 251.953,17 (duzentos e cinquenta e um 
mil novecentos e cinquenta e três reais e dezessete 
centavos).

Macapá-AP, 15 de dezembro de 2020.
Narson de Sá Galeno
Procurador – Geral do Estado

HASH: 2021-0115-0004-8632

PORTARIA Nº 006/2021 - CLOG/CBMAP

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 2821, de 12 de agosto de 2016.

RESOLVE:

Art.1º - Designar a comissão abaixo relacionada para 
fiscalizar o Contrato Nº 12/2020-DAG/CBMAP, celebrado 
entre a empresa L. C. G. LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ 
nº 27.910.615/0001-01 e o Corpo de Bombeiros Militar do 
Amapá – CBMAP, de acordo com a lei 8.666/1993;

Art. 2° - O referido contrato tem como objeto a aquisição 
de baterias automotivas, a fim de atender as necessidades 
do CBMAP;

Art. 3º - A comissão de fiscalização deverá apresentar 
relatório trimestral dos trabalhos e relatório geral em 40 
(quarenta) dias antes do término da vigência do contrato;

2º TEN QOABM ANTÔNIO ANDERSON RIBEIRO 
VANZELER. Mat. 683892
CB QPCBM FEM DANIELLE FERREIRA DO ROSÁRIO. 
Mat. 944750
CB QPCBM IVERSON WILLIAMS DE ALBUQUERQUE 
TELES. Mat. 1156160          

Art.4° - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 04 de janeiro de 2021.
WAGNER COELHO PEREIRA
Coronel QOCBM
Comandante Geral do CBMAP

HASH: 2021-0115-0004-8579

PORTARIA Nº 007/2021 - CLOG/CBMAP

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 2821, de 12 de agosto de 2016.

RESOLVE:

Art.1º - Designar a comissão abaixo relacionada para 
fiscalizar, de acordo com a lei 8.666/1993, o recebimento 
de 01 (uma) Ambulância, tipo Unidade de Suporte 
Básico-USB, doada pelo Ministério Público do Trabalho-
MPT, referente ao Ofício nº 231/2019-CBMAP, de 18 de 
fevereiro de 2019;

Art. 2º - A comissão de fiscalização deverá apresentar 
relatório final no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a 
contar da data do recebimento definitivo do veículo;

MAJ QOSBM ENF DANGELO DA SILVA RODRIGUES. 
Mat. 1069772
CAP QOSBM MÉD FEM REJANE MELO MARQUES. 
Mat. 1176048
SUB TEN QEPBM VAN DOC LENO SOUZA MARTINS. 
Mat. 846821
3º SGT QPCBM FEM CARLA TATIANA VALE CHAGAS. 
Mat. 944890

Art.3° - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 05 de janeiro de 2021.
WAGNER COELHO PEREIRA
Coronel QOCBM
Comandante Geral do CBMAP

HASH: 2021-0115-0004-8565

PORTARIA Nº 008/2021 - CLOG/CBMAP

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 2821, de 12 de agosto de 2016.

RESOLVE:

Art.1º - Revogar o contido na Portaria nº 083/2019 - SF/
DAG/CBMAP, datada de 08 de abril de 2019;

Art. 2º - Designar a comissão abaixo relacionada para 
fiscalizar o Contrato nº 02/2015-SCC/CBMAP, firmado 
entre o CBMAP e a empresa MÔNACO DIESEL MACAPÁ 
LTDA, de acordo com a lei 8.666/1993;

Art. 3º - O referido contrato tem por objetivo a prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
com reposição de peças e acessórios nos veículos 
operacionais e administrativos tipo caminhão, ônibus e 
micro-ônibus pertencentes ao CBMAP.

Art. 4º - A comissão de fiscalização deverá apresentar 
relatório trimestral dos trabalhos e relatório geral, 40 
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(quarenta) dias anterior ao término da vigência do contrato;

1º TEN QPCBM ALAN MENDES BRAGA. Mat. 475289.
CB QPCBM FRANKCILEY PONTES MESQUITA, Mat. 
1158082
SD QPCBM MORENZE DE OLIVEIRA TÁVORA, Mat. 
1156829

Art. 5° - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Macapá-AP,  05 de janeiro de 2021.
WAGNER COELHO PEREIRA
Coronel QOCBM
Comandante Geral do CBMAP

HASH: 2021-0115-0004-8591

PORTARIA Nº 010/2021 - CLOG/CBMAP

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 2821, de 12 de agosto de 2016.

RESOLVE:

Art.1º - Designar a comissão abaixo relacionada para 
fiscalizar o recebimento provisório e definitivo dos 
equipamentos de proteção individual (EPI) para operações 
de incêndio urbano e estrutural, doados pela Secretaria 
Nacional de Segurança Pública – SENASP, referente ao 
Ofício-Circular nº 341/2020/GAB-SENASP/MJ e ao Ofício 
nº 330101.0008.1180.1091/2020 GAB - SEJUSP;

Art. 2º - A comissão de fiscalização deverá apresentar 
relatório, conforme modelo fornecido pela SENASP, no 
prazo de 07 (sete) dias corridos, a contar da data do 
recebimento provisório, bem como deverá apresentar 
relatório final no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a 
contar da data do recebimento definitivo;

CAP QOCBM ANTONIO BRAGA CHUCRE SEGUNDO. 
Mat.1091913
1º TEN QOCBM FRANCIELTON ARAÚJO AMADOR. 
Mat.1195506
1º SGT QPCBM ELITON PIERO PAIXÃO DE SOUZA. 
Mat. 944343

Art.3° - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 06 de janeiro de 2021.

WAGNER COELHO PEREIRA
Coronel QOCBM
Comandante Geral do CBMAP

HASH: 2021-0115-0004-8580

PORTARIA Nº 413/2020 - CLOG/CBMAP

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapá, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 2821, de 12 de agosto de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os militares abaixo relacionados para 
fiscalizar o Contrato Nº 18/2020-DAG/CBMAP, celebrado 
entre a Empresa PATRICK LIMA ALEX LTDA, CNPJ sob 
nº 03.938.155/0001-61 e o Corpo de Bombeiros Militar do 
Amapá – CBMAP, de acordo com a lei 8.666/1993;

Art. 2º O referido contrato tem como objeto a contratação 
de empresa especializada na locação de geradores de 
energia com potência de 260 KVA para restabelecer os 
serviços das infraestruturas públicas essenciais afetadas 
pelo desastre de falta de energia;

Art. 3º A Comissão de Fiscalização deverá acompanhar 
e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao 
fornecimento, determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados e emitir 
relatório geral no prazo de 15 (quinze) dias após o término 
da vigência do Contrato;

1º TEN QOCBM FEM LUANA PIRES NEGRÃO DE 
ARAUJO Mat. 1130510
1º TEN QOABM MARIO NAZARENO DA SILVA RAIOL 
Mat. 2392175
1º SGT QPCBM FEM DANIELLE DI LORENA CEARENSE 
BORGES Mat. 848336

Art. 4° Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 29 de dezembro de 2020.
WAGNER COELHO PEREIRA
Coronel QOCBM
Comandante Geral do CBMAP

HASH: 2021-0115-0004-8592

PUBLICIDADE
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Secretaria de Educação 

CHAMADA PÚBLICA – EDITAL 004/2021 – SEED/GEA

SELEÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE BANCO DE 
BOLSISTAS DO PROGRAMA APRENDIZAGEM DO 
AMAPÁ – CRIANÇA ALFABETIZADA
 
O Estado do Amapá, por meio da SECRETARIA 
DEESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
e em conformidade com a Lei nº 2.448, de 02 de dezembro 
de 2019 e a Lei nº 2.449, de 02 de dezembro de 2019, que 
institui a Bolsa de Incentivo para os profissionais que atuam 
nos Programas de Formação Continuada da Secretaria de 
Estado da Educação do Amapá, com o objetivo de compor 
o BANCO DE BOLSISTAS do Programa de Aprendizagem 
do Amapá – Criança Alfabetizada, nos Níveis II, III e IV, 
tornando pública a seleção de profissionais para atuarem 
como Formador(a) Estadual e Local e na  Coordenação 
das Redes Municipais e Estadual , com o intuito de 
realizar ações formações continuadas e acompanhamento 
técnico pedagógico junto aos Professores, Coordenadores 
Pedagógicos e Gestores Escolares, conforme estabelecido 
nesta Chamada Pública.

O (a) interessado (a) se inscreverá para concorrer aos tipos 
de Bolsa de Incentivo II, III e IV de acordo com a descrição 
dos perfis detalhados no item 2 desta chamada pública.

Os candidatos selecionados farão parte do Banco de 
Bolsistas do Programa de Aprendizagem do Amapá – 
Programa Criança Alfabetizada, da Secretaria de Estado 
da Educação do Amapá e poderão ser convocados (as) 
para o desenvolvimento e execução das atividades do 
Programa, conforme as necessidades da administração.
 
1. OBJETIVOS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 
DO AMAPÁ – CRIANÇA ALFABETIZADA
1.1. O Programa de Aprendizagem do Amapá - Criança 
Alfabetizada, da Secretaria de Estado da Educação do 
Amapá, validado pela Lei 2.448 de 02 de dezembro de 
2019, tem por objetivo principal a cooperação técnica aos 
municípios que aderirem ao Colabora Amapá Educação. 
O Programa estabelece como finalidade o apoio técnico, 
financeiro e pedagógico aos municípios, visando ampliar 
as oportunidades de desenvolvimento da aprendizagem, 
na etapa inicial da Alfabetização dos alunos do Ensino 
Fundamental I, proporcionando a melhoria da qualidade 
da aprendizagem, garantindo a equidade no ensino 
aprendizagem dos alunos da rede pública de ensino, por 
meio de um conjunto de ações definidas e organizadas 

pelo Programa.
1.2. O detalhamento quanto à tipificação e aos valores das 
Bolsas de Incentivo constam no Item 3, desta Chamada 
Pública.
1.3. A Bolsa de Incentivo constitui-se em instrumento de 
apoio à execução do Programa, por meio da atuação de 
profissionais de diversas áreas do conhecimento, com 
proficiência técnica e/ ou científica, com experiências 
em projetos e ações pedagógicas, visando intercâmbio 
e aprimoramento do conhecimento, assim como a 
implementação de tecnologias educacionais para o 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, 
produção e aprimoramento de materiais instrucionais e 
realização de formação em serviço das equipes da SEED, 
bem como dos Professores, Coordenadores Pedagógicos 
e Gestores Escolares das redes estadual e municipais de 
ensino, do Estado do Amapá.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1.Bolsa de Incentivo NíveisII e III- Coordenador da Rede 
Estadual e Coordenador Municipal.
Eixo Ensino Fundamental I: Podem concorrer a esta bolsa 
Servidores Públicos Efetivos (MUNICIPAIS / ESTADUAIS 
/ FEDERAIS) profissionais do magistério com nível 
superior, pós-graduação (especialização, mestrado e/
ou doutorado) na área da Educação ou áreas afins, com 
proficiência técnica e/ou científica, não estar em estágio 
probatório, estar lotado no município que pretende pleitear 
a vaga, preferencialmente, com experiência comprovada. 
É vedada a participação de servidores ocupantes de 
função de confiança ou cargos em comissão.
A carga horária destinada a essa função é de 40 horas.
Parágrafo Único - Os diplomas de especialização, mestrado 
e/ou doutorado só serão aceitos se expedidos e/ou possuírem 
validação em Instituição de Ensino Superior brasileira.
2.2. Bolsa de Incentivo Nível IV – Formador Estadual
Eixo Ensino Fundamental I: Podem concorrer a esta bolsa 
Servidores Públicos Efetivos (MUNICIPAIS / ESTADUAIS 
/ FEDERAIS) profissionais do magistério com nível 
superior, pós-graduação (especialização, mestrado e/
ou doutorado) na área da Educação ou áreas afins, com 
proficiência técnica e/ou científica, não estar em estágio 
probatório, estar lotado no município que pretende pleitear 
a vaga, preferencialmente, com experiência comprovada. 
É vedada a participação de servidores ocupantes de 
função de confiança ou cargos em comissão.
A carga horária destinada a essa função é de 40 horas.
Parágrafo Único - Os diplomas de especialização, mestrado 
e/ou doutorado só serão aceitos se expedidos e/ou possuírem 
validação em Instituição de Ensino Superior brasileira.
2.3.Bolsa de Incentivo Nível IV – Formador Local
Eixo Ensino Fundamental I: Podem concorrer a esta 
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bolsa professores ou pedagogos efetivos (MUNICIPAIS 
/ ESTADUAIS / FEDERAIS), com nível superior, pós-
graduação (especialização, mestrado e/ou doutorado) 
na área da Educação ou áreas afins, com proficiência 
técnica e/ou científica, não estar em estágio probatório, 
estar lotado no município que pretende pleitear a vaga, 
preferencialmente, com experiência comprovada. É 
vedada a participação de servidores ocupantes de função 
de confiança ou cargos em comissão.
A carga horária destinada a essa função é de 40 horas.
Parágrafo Único - Os diplomas de especialização, mestrado 
e/ou doutorado só serão aceitos se expedidos e/ou possuírem 
validação em Instituição de Ensino Superior brasileira.

3. DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO E VALORES DA 
BOLSA 
3.1. DoBolsista Nível II– R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 
reais)Coordenador Estadual
a. Conhecer e respeitar as diretrizes do Programa de 
Aprendizagem no Amapá - Criança Alfabetizada;
b. Ter conhecimento básico de informática e navegação 
na web;
c. Responsabilizar-se pelo processo de formação dos 
Coordenadores Pedagógicos e Gestores Escolares da rede 
estadual que atuam na etapa do Ensino Fundamental I;
d. Acatar as orientações advindas da Coordenação do 
Programa e Gerências, além de corresponsabilização 
com a Coordenação pelas produções e envio das matrizes 
dos materiais (slides, fichas, cadernos pedagógicos, entre 
outros) que serão usados nos encontros presenciais;
e. Participar integralmente de todas as ações promovidas 
pela Coordenação Estadual dos Eixos vinculados ao 
processo de formação e gestão, como: reuniões, trabalho 
em grupo, planejamentos, encontros, seminários, 
aplicação das avaliações externas, dentre outros;
f. Apropriar-se de todos os conteúdos que serão abordados 
nos encontros formativos, bem como na dos resultados 
das avaliações externas, sugerindo, quando necessário, 
intervenções pedagógicas;
g. Criar estratégias que promovam o acompanhamento 
do processo de formação junto aos formadores locais que 
atendem professores da rede estadual;
h. Ser assíduo e pontual nos encontros de formação, 
bem como responsabilizar-se por todo o material didático-
pedagógico e a observância do atendimento logístico no 
âmbito da rede estadual;
i. Cumprir os prazos relacionados às atividades do 
Programa, como entrega de relatórios, materiais das 
formações, dentre outros;
j. Realizar viagens técnicas inerentes à função, no âmbito 
da rede estadual;
k. Elaborar estratégias de intervenção pedagógica com a 
Coordenação Estadual, sempre que necessário;
l. Inserir no sistema os relatórios referentes a cada 
formação realizada, no âmbito da rede estadual
m. Estabelecer contínua interlocução com os Formadores 
locais e Coordenação Estadual.
n. Criar estratégias que promovam o acompanhamento 
do processo de formação junto aos formadores locais;

o. Apresentar à Coordenação Estadual, relatório mensal de 
suas atividades desenvolvidas e relatório final, ao término 
do período de vigência do Plano de Trabalho, conforme 
modelos indicados pela Coordenação; respeitando-se os 
prazos estabelecidos;
 
3.2. Do Bolsista NívelIII –R$ 1.000 (mil reais) Coordenador 
Municipal
a. Conhecer e respeitar as diretrizes do Programa de 
Aprendizagem no Amapá - Criança Alfabetizada;
b. Ter conhecimento básico de informática e navegação 
na web;
c. Responsabilizar-se pelo processo de formação dos 
Coordenadores Pedagógicos e Gestores Escolares 
que atuam na etapa do Ensino Fundamental I da rede 
municipal e, quando necessário, rede estadual;
d. Acatar as orientações advindas da Coordenação do 
Programa e Gerências, além de corresponsabilização 
com a Coordenação pelas produções e envio das matrizes 
dos materiais (slides, fichas, cadernos pedagógicos, entre 
outros) que serão usados nos encontros presenciais;
e. Participar integralmente de todas as ações promovidas 
pela Coordenação Estadual dos Eixos vinculados ao 
processo de formação e gestão, como: reuniões, trabalho 
em grupo, planejamentos, encontros, seminários, 
aplicação das avaliações externas, dentre outros;
f. Apropriar-se de todos os conteúdos que serão abordados 
nos encontros formativos, bem como na dos resultados 
das avaliações externas, sugerindo, quando necessário, 
intervenções pedagógicas;
g. Criar estratégias que promovam o acompanhamento 
do processo de formação junto aos formadores locais;
h. Ser assíduo e pontual nos encontros de formação, 
bem como responsabilizar-se por todo o material didático-
pedagógico e a observância do atendimento logístico no 
âmbito da rede estadual;
i. Cumprir os prazos relacionados às atividades do 
Programa, como entrega de relatórios, materiais das 
formações, dentre outros;
j. Realizar viagens técnicas inerentes à função, no âmbito 
da rede estadual;
k. Elaborar estratégias de intervenção pedagógica com a 
Coordenação Estadual, sempre que necessário;
l. Inserir no sistema os relatórios referentes a cada 
formação realizada, no âmbito da rede estadual.
m. Estabelecer contínua interlocução com os Formadores 
locais e Coordenação Estadual.
n. Criar estratégias que promovam o acompanhamento 
do processo de formação junto aos formadores locais;
o. Apresentar à Coordenação do Estadual, relatório 
mensal de suas atividades desenvolvidas e relatório final, 
ao término do período de vigência do Plano de Trabalho, 
conforme modelos indicados pela Coordenação; 
respeitando-se os prazos estabelecidos;
 
3.3. Do Bolsista Nível IV – R$ 600,00 (seiscentos reais) – 
Formador Estadual
a. O formador Estadual deverá conhecer e respeitar as 
diretrizes do Programa de Aprendizagem no Amapá - 
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Criança Alfabetizada, bem como atuará na formação dos 
formadores locais, das redes municipal e estadual do 
Amapá, nas áreas de Alfabetização e letramento e demais 
componentes curriculares do Ensino Fundamental I, cuja 
formação compreenderá: I) Encontro para formação 
presencial ou on-line com os formadores locais e 
coordenadores Estadual e Municipal; II) Seminários e 
realização do acompanhamento pedagógico de acordo 
com a pauta formativa do programa;
b. Ter conhecimento básico de informática e navegação 
na web;
c. Acatar as orientações advindas da Coordenação do 
Programa e Gerências, além de corresponsabilizar-se com 
a Coordenação pelas produções e envio das matrizes dos 
materiais (slides, fichas, cadernos pedagógicos, entre outros) 
que serão usados nos encontros presenciais e/ou on-line;
d. Participar integralmente de todas as ações promovidas 
pela Coordenação Estadual dos Eixos vinculados ao 
processo de formação, como: reuniões, trabalho em 
grupo, planejamentos, encontros, seminários, aplicação 
das avaliações externas, dentre outros;
e. Apropriar-se de todos os conteúdos que serão 
abordados nos encontros formativos, bem como os 
resultados das avaliações externas, sugerindo, quando 
necessário, intervenções pedagógicas;
f. Ser assíduo e pontual nos encontros de formação, bem 
como responsabilizar-se por todo o material didático-
pedagógico e a observância do atendimento logístico no 
âmbito da rede estadual da formação dos formadores 
locais;
g. Cumprir os prazos relacionados às atividades do 
Programa, como entrega de relatórios/instrumentais, 
materiais das formações, dentre outros;
h. Realizar viagens técnicas inerentes à função, no âmbito 
da rede estadual;
i. Estabelecer contínua interlocução com os Formadores 
locais e Coordenação Estadual.
 
3.4. Do Bolsista Nível IV – R$ 600,00 (seiscentos reais) 
– Formador Local
a. Planejar, formar, acompanhar, monitorar e contribuir 
junto aos professores, Coordenadores Pedagógicos e 
Gestores Escolares, de acordo com a rede e as escolas 
que prestará atendimento, conforme calendário formativo 
estabelecido pela Coordenação do Programa;
b. Ter conhecimento básico de informática e navegação 
na web;
c. Apropriar-se do material didático e metodologia 
do Programa de Aprendizagem do Amapá – Criança 
Alfabetizada que servirá de base para o processo 
formativo;
d. Identificar os dados das avaliações externas das escolas 
que atende. Analisar, planejar e preparar as intervenções 
pedagógicas necessárias para as formações;
e. Monitorar, acompanhar, avaliar e contribuir quando 
necessário nas rotinas pedagógicas de sala de aula;
f. Acompanhar e monitorar a prática pedagógica dos 
professores, Coordenadores Pedagógicos e Gestores 
Escolares no uso no material didático;

g. Identificar após os resultados das avaliações 
diagnósticas, turmas e professores com maiores 
dificuldades para oferecer atendimento personalizado 
através de planos de intervenção de acordo com a 
realidade da escola, orientando a busca de soluções para 
as fragilidades e os desafios encontrados;
h. Ser assíduo e pontual nos encontros de formação, 
bem como responsabilizar-se por todo o material didático-
pedagógico e a observância do atendimento logístico;
i. Cumprir os prazos relacionados às atividades do 
Programa, como entrega de relatórios, materiais das 
formações, dentre outros;
j. Realizar viagens técnicas inerentes à função;
k. Cumprir rigorosamente a agenda e a carga horária de 
40 horas propostas pelo Programa, assim como monitorar 
o cumprimento da frequência dos cursistas nos encontros 
formativos;
l. Inserir no sistema os relatórios referentes a cada 
formação realizada;
m. Estabelecer contínua interlocução com a Coordenação 
Pedagógica para efetivação da relação com os 
professores;
n. Estabelecer contínua interlocução com a Coordenação 
do Programa.
 
4. DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DO 
PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
4.1.O processo de seleção constará de 02 (duas) etapas 
de caráter eliminatório, de acordo com os critérios de 
pontuação a seguir:
 
4.1.1.Etapa Curricular - Inscrição online, com 
encaminhamento de documentação comprobatória - 
50 (cinquenta) pontos, distribuídos de acordo com as 
especificações abaixo:

Bolsistas Níveis II e III – Coordenador (a) da rede Estadual 
e coordenador municipal

Nº CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

01 Especialista na área da Educação 5

02 Mestre na área da Educação 7

03 Doutorado na área da Educação 8

04

Cursos na área de Tutoria e/ou 
Formação Continuada, computando-se 
3 (três) pontos por curso, limitados a 5 
(cinco) cursos realizados nos últimos 5 

(cinco) anos.

15

05

Experiência comprovada em 
Docência, Coordenação Pedagógica, 
Gestão Escolarnos anos do Ensino 

Fundamental I e Coordenação 
Municipal do Programa Criança 

Alfabetizada, computando-se 3 (três) 
pontos por ano limitados a 5 (cinco) 

anos de experiência.

15

Total de pontos 50
              
Bolsa Nível IV – Formador Estadual e Formador Local
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Nº CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

01 Especialista na área da Educação 5

02 Mestre na área da Educação 7

03 Doutorado na área da Educação 8

04

Cursos na área de Tutoria e/ou Formação 
Continuada, computando-se 3 (três) 

pontos por curso, limitados a 5 (cinco) 
cursos realizados nos últimos 5 (cinco) 

anos.

15

05

Experiência comprovada em Docência ou  
Coordenação Pedagógica nos anos do 
Ensino Fundamental I  e Formador  (a) 
Estadual ou Local do Programa Criança 

Alfabetizada, computando-se 3 (três) 
pontos por ano, limitados a 5 (cinco) anos 

de experiência..

15

Total de pontos 50
 
4.2. Serão considerados (as) classificados (as) para 
a etapa de entrevistas os (as) candidatos (as) que 
obtiverem a pontuação mínima de 30(trinta) pontos na 
etapa curricular.
4.2.1. Etapa Entrevistas –Etapa de caráter eliminatório 
e/ou classificatório:  Corresponde a uma entrevista 
em Plataforma Virtual com banca composta por (02) 
examinadores da Comissão do Processo Seletivo, 
conforme calendário previsto no item 8.
I –O Anexo I que trata dos Critérios de mensuração da 
entrevista visa analisar a adequação das competências 
do candidato(a)  as atividades inerentes a cada cargo;
II – A nota varia de 0 (zero) a 10 (dez);
III – Para cada dupla da Banca Examinadora, reservar-
se-á o direito de convocar o número máximo de 10 
candidatos para entrevista diária;
IV – O candidato deverá assinalar, conforme calendário 
disponível no ato da inscrição, preferência de dia e horário 
para realização da entrevista;
V - A duração das entrevistas terá tempo mínimo de 20 
minutos;
VI – O candidato receberá por e-mail e/ou contato 
telefônico a confirmação do dia e horário da opção 
realizada.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. Online: O candidato deverá realizar a inscrição 
através do link http://bit.ly/inscricaoeditalpca, anexando 
a documentação comprobatória descrita no Item 6, 
conforme os Nível de Bolsa descrita no item 2, município 
e rede de ensino (Estadual ou Municipal) em que atua, 
no formato PDF, sendo que a inobservância deste item 
acarretará a eliminação na Chamada Pública;
5.1.1.Antes de efetuar a inscrição, o (a) candidato (a) 
deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos 
para a Bolsa pleiteada;
5.1.2. A inscrição nesta Chamada Pública consiste ao 
conhecimento e a tácita aceitação pelo (a) candidato (a) 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das 
quais não poderá alegar desconhecimento;

5.1.3. As informações prestadas no ato da inscrição serão 
de inteira e exclusiva responsabilidade do (a) candidato (a);
5.1.4. Serão indeferidas as inscrições que estiverem em 
desacordo com as disposições desta Chamada Pública;
5.1.5. A classificação será gerada com base no 
preenchimento dos campos obrigatórios da Ficha de 
Inscrição, atendendo aos itens 2 e 4, cuja comprovação 
será obrigatória, quando da apresentação dos documentos 
de acordo com o item 6, encaminhados em formato PDF;
5.1.6. A classificação obedecerá a ordem decrescente do 
total de pontos obtidos pelo (a) candidato (a) para a Bolsa 
pretendida;
5.1.7. Havendo empate entre os (as) candidatos (as) 
classificados (as), o desempate obedecerá a seguinte 
ordem, devendo a decisão ocorrer no primeiro item que 
estabelecer a diferença:
5.1.7.1. Ter maior tempo de experiência em Formação 
Continuada.
5.1.7.2. Ter maior idade (maior de 18 anos).
5.1.8. A convocação para assinatura do TERMO DE 
COMPROMISSO será efetivada de acordo com a 
necessidade da Administração, obedecendo a ordem 
de classificação e os demais constituirão o Banco de 
Bolsistas;
5.1.9. Será DESCLASSIFICADO (A) o (a) candidato (a) 
cuja inscrição esteja em desacordo com os requisitos 
dispostos nesta Chamada Pública.

6. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA
6.1. De acordo com as informações contidas na 
Ficha de inscrição e pontuação estabelecida no Item 
4, será necessária a apresentação dos documentos 
comprobatórios, com o encaminhamento de 01 (uma) 
cópia no formato PDF, LEGÍVEL, sem rasura, CONFORME 
SEQUÊNCIA APRESENTADA no subitem 6.3, no ato da 
inscrição pelo linkhttp://bit.ly/inscricaoeditalpca;
6.2. O (a) candidato (a) será eliminado (a) sumariamente, 
se não anexar a documentação comprobatória ou 
apresentá-la de forma inverídica na data de sua inscrição;
6.3. Os documentos de encaminhamento obrigatório (de 
acordo com a opção de Bolsa) são:
6.3.1. RG
6.3.2. CPF
6.3.3. Diploma de conclusão exigido para a Bolsa 
pretendida, emitido por Instituição de Ensino devidamente 
reconhecida;
6.3.4. Certificado de Conclusão de Pós-Graduação, se 
houver;
6.3.5. Certificado de Conclusão de Mestrado, se houver;
6.3.6. Certificado de Conclusão de Doutorado, se houver;
6.3.7. Declaração de experiência em Formação 
Continuada, devidamente identificada, devendo constar o 
nome do Órgão, Empresa ou Entidade, período trabalhado 
pelo (a) candidato (a), com carimbo e assinatura do 
empregador/contratante de forma legível;
6.3.8. Declaração de experiência em Docência 
ou Coordenação Pedagógica nos anos do Ensino 
Fundamental I, devidamente identificada, devendo 
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constar o nome do Órgão, Empresa ou Entidade, 
período trabalhado pelo (a) candidato (a), com carimbo 
e assinatura do empregador/contratante de forma legível;
6.3.9. Certificado de experiência como Coordenador 
Municipal, Formador (a) Local ou Formador (a) Estadual, 
devidamente identificada, devendo constar o nome do 
Órgão, Empresa ou Entidade, período trabalhado pelo (a) 
candidato (a), com carimbo e assinatura da Coordenação 
Geral do Programa Criança Alfabetizada/SEED, se houver. 
 
7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
7.1. Será constituída comissão de seleção sob a 
responsabilidade da Coordenadoria de Recursos 
Humanos – CRH/SEED, que coordenará e organizará 
o processo de forma geral, realizando as atividades de 
análise documental, julgamentos, entrevistas e análise 
de recursos, podendo para tanto, ser apoiada em suas 
atividades por outros profissionais.
7.2. Todos os atos desta Chamada Pública serão 
divulgados no site www.seed.ap.gov.br, garantindo a 
transparência do processo.
7.3. Os eventuais casos não contemplados pelo Edital 
serão analisados pela comissão.
 
8. DA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA
Todos os resultados serão divulgados no site da www.
seed.ap.gov.br.

CRONOGRAMA
ETAPA CURRICULAR PERÍODO
PUBLICAÇÃO EDITAL 15/01/2021

INSCRIÇÃO ONLINE COM 
O ENCAMINHAMENTO DA 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
19/01/2021 a 26/01/2021

ANÁLISE DE CURRÍCULOS 27/01/2021 a 29/01/2021

ENTREVISTAS ONLINE 01/02/2021 à 05/02/2021

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
PRELIMINARES 09/02/2021

PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSO 09/02/2021 a 10/02/2021

ANÁLISE DE RECURSO 11/02/2021

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 12/02/2021
 
9. DOS RECURSOS
9.1.Após a publicação do resultado preliminar, o (a) 
candidato (a) poderá impetrar recurso pelo link http://bit.
ly/recursoeditalpca, entre 09/02/2021 a 10/02/2021;
9.2. Cada candidato (a) poderá impetrar um único recurso;
9.3. O recurso deverá ser individual com menção ao 
Item em que o (a) candidato (a) se julgar prejudicado (a), 
devidamente fundamentado, devendo indicar o número 
do CPF;
9.4. Será indeferido, sumariamente, o pedido de recurso 
não fundamentado, que possuir linguagem ofensiva ou 
não contiver dados necessários à identificação do (a) 
candidato (a);
9.5. A relação nominal com o resultado dos recursos 
impetrados sob a forma de deferimento ou indeferimento 

será publicada no site www.seed.ap.gov.br, no dia 
12/02/201;
9.6. Em hipótese alguma será concedido pedido de 
revisão de recurso.
 
10. VIGÊNCIA DA SELEÇÃO, CONCESSÃO E 
RESCISÃO DE BOLSAS
10.1. Após a divulgação do resultado final da presente 
seleção, será constituído um banco de candidatos aptos 
a serem bolsistas do Programa de Aprendizagem do 
Amapá – Criança Alfabetizada, o qual terá validade de 01 
(um) ano, podendo ser prorrogado por igual período;
10.2. A aprovação na presente seleção e a participação no 
banco de candidatos aptos a serem bolsistas do Programa 
de Aprendizagem do Amapá – Criança Alfabetizada 
não geram direito adquirido ao recebimento de Bolsa 
de Incentivo do Programa, mas apenas expectativa de 
direito, uma vez que serão concedidas de acordo com as 
necessidades da Administração;
10.3. Em concordância com o Art.9º da Lei nº 2.449, de 
02 de dezembro de 2019, a SEED poderá cancelar ou 
suspender o pagamento da Bolsa a qualquer momento, 
caso seja constatado o não cumprimento por parte 
do bolsista, das obrigações constantes no Termo de 
Compromisso;
10.4. Não será devido o pagamento da Bolsa em caso de 
férias, licenças ou quaisquer formas de afastamento do 
(a) bolsista (Art. 11º da Lei 2.449/2019);
10.5. A Bolsa de Incentivo instituída pela Lei 2.449/2019, 
não possui caráter remuneratório, não incidindo sobre 
ela, contribuição previdenciária e impostos legais.
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. As vagas serão preenchidas conforme a vacância 
e necessidade das ações realizadas pelo Programa de 
Aprendizagem do Amapá – Criança Alfabetizada;
11.2. Os casos não especificados nesta Chamada Pública 
serão resolvidos pela Comissão de Seleção e divulgados 
no site www.seed.ap.gov.br;
11.3. Fica reservado à SEED o direito de prorrogar, 
revogar ou anular o presente edital da Chamada Pública.
 
Secretaria de Estado da Educação do Estado do Amapá
 
Macapá-AP, 15 de janeiro de 2021. 
Maria Goreth da Silva Sousa
Secretária de Estado da Educação
Decreto nº 0158/2018-GEA
 
ANEXO I - CRITÉRIOS DE MENSURAÇÃO PARA A 
ETAPA DE ENTREVISTA
 
A competência de trabalho é ter a capacidade de 
responder satisfatoriamente à demanda de uma tarefa 
ou atividade, cumprindo os objetivos estabelecidos para 
o sucesso da organização. Competência é a combinação 
de habilidades, conhecimento e atitudes.
Partindo deste pressuposto, a SEED/AP realiza a etapa 
de entrevista com foco em competências, de forma 
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semiestruturada, composta por perguntas situacionais 
e com ênfase na investigação de experiências vividas 
pelo candidato (a).Considera-se como COMPETÊNCIAS 
ESSENCIAIS para atuação de Coordenador Estadual e 
Municipais, Formadores Estaduais e Locais do Programa 
Criança Alfabetizada:
1. COOPERAÇÃO Capacidade de agir de forma 
cooperativa, trocando conhecimentos e realizando 
atividades compartilhadas, tendo em mente que, para 
atingir os objetivos do Programa Criança Alfabetizada, o 
trabalho cooperativo multiplica resultados;
2. RELACIONAMENTO Capacidade para atrair e cultivar 
relacionamentos e parcerias através da empatia e 
cordialidade;
3. FLEXIBILIDADE E RESILIÊNCIA: Capacidade de 
aceitar e adaptar-se com rapidez a novas situações, 
encarando as mudanças sem atitudes pré-concebidas e 
rígidas, contribuindo como agente de mudança;
4. EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Capacidade para perceber as necessidades dos 
profissionais da educação internos ou externos as 
escolas e oferecer serviços de excelência para a melhoria 
da aprendizagem dos estudantes;
5. TRABALHO EM EQUIPE: Capacidade para tomar 
decisões, iniciar ações e estimular a colaboração diante 
de situações imprevistas a partir de seu comprometimento 
com os resultados;
6. DOMÍNIO DE PROCESSOS: Capacidade para 
estabelecer prioridades em suas atividades, considerando 
procedimentos e normas, tempo, recursos e resultados 
esperados;
7. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS: Capacidade para 
identificar e agir proativamente sobre problemas, de forma 
ágil e focada na solução;
8. ABERTURA PARA O DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL: Capacidade para receber e responder 
positivamente às orientações, mudando comportamentos 
quando necessário e comprometendo-se com seu próprio 
desenvolvimento;
9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: Capacidade para 
organizar e executar suas atividades seguindo normas e 
procedimentos estabelecidos.
 
INDICADORES PARA MENSURAÇÃO DA ENTREVISTA 
POR COMPETÊNCIA
1,0 a 4,0 – Não atende
4,0 a 6,0 – Atende parcialmente
7,0 a 8,0 – Atende plenamente
9,0 a 10,0 – Supera expectativas 
 
Macapá-AP, 15 de janeiro de 2021. 
Maria Goreth da Silva Sousa
Secretária de Estado da Educação
Decreto nº 0158/2018-GEA 

HASH: 2021-0115-0004-8602

COMUNICADO

A Secretaria de Estado de Educação do Amapá- SEED/AP, 
através da Coordenadoria de Recursos Humanos(CRH), 
vem a público informar e homologar que o Processo 
Seletivo Simplificado para composição do Banco de 
Bolsistas (Formadores/Coordenadores) do Programa 
Criança Alfabetizada previsto no Edital Nº 0010/2020, 
de 26/10/2020, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 
7.284 de circulação na Terça-feira, 27 de Outubro de 
2020, Seção 02 foi cancelado, considerando o quadro de 
pandemia vivenciado no momento e em atendimento as 
recomendações dos Órgãos competentes no que se refere 
a medida de prevenção, cautela e redução da transmissão 
do COVID-19 e ainda, agravado com o apagão elétrico 
acorrido no mês de novembro, que comprometeu 
o cumprimento do cronograma. Na oportunidade 
comunicamos aos candidatos já inscritos que não sofrerão 
nenhum prejuízo, suas inscrições serão mantidas, um novo 
Edital e cronograma com todas as etapas serão publicados 
em uma nova data, para o ano letivo de 2021.

Comunica ainda que as informações sobre a publicação 
do novo edital do processo seletivo, serão divulgadas 
posteriormente no endereço eletrônico: https://seed.
portal.ap.gov.br.
 
Macapá/AP, 15 de janeiro de 2021. 
Maria Goreth da Silva e Sousa
Secretária de Estado da Educação
Decreto nº 0158/2018-Gea

HASH: 2021-0115-0004-8610

AVISO DE SUSPENSÃO DE CHAMADA PÚBLICA.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO n° 001/2021-CPL/
SEED.

PROCESSO PRODOC N° 0003/2020-CPL /SEED

PROCESSO SIGA Nº  00010/SEED/2020.

A Secretaria de Estado da Educação, através da Comissão 
Permanente de Licitação, leva ao conhecimento dos 
interessados o presente aviso de SUSPENSÃO da Chamada 
Pública para CREDENCIAMENTO, conforme Diário Oficial 
do Estado do Amapá n° 7.333, de 14 de janeiro de 2021.

Objeto: Credenciamento de operadoras de internet móvel, 
prestação de serviços técnicos especializados para 
provimento patrocinado de acesso de dados à internet 
em serviço móvel pessoal (processamento de cobrança 
reversa) para os estudantes da rede estadual de ensino 
público do Amapá, conforme condições, especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência 
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– que integra o Edital, independente de transcrição.

Motivo: Devido a necessidade de correção no edital.

A mesma será remarcada em data posterior, atendendo o 
princípio da publicidade do edital, conforme determina o 
artigo 21, §4° da Lei 8.666/93.

Macapá-AP, 15 de janeiro de 2021.
Rannielle Ramona Furtado Mauro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL/SEED
Decreto n° 4234 de 11 de dezembro de 2020.

HASH: 2021-0115-0004-8612

Secretaria de Transporte

PORTARIA Nº 007/2021-SETRAP

O  SECRETÁRIO  DE TRANSPORTES DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n.º 0795, de 26/03/2018,                       

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR  os Servidores abaixo relacionados, 
para viajarem da Sede de suas atribuições Macapá/AP, até 
o Município de Calçoene  , com o objetivo de executarem 
serviços de  conservação da plataforma do ramal Camaipi 
, no período de  15 a 31/01/2021.

RAIMUNDO NONATO MARTINS Chefe de Residência – 
CDI-3

ANTONIO ALMEIDA DA COSTA Chefe de Residencia – 
CDI-3

JOSE ALMIR LOPES CARNEIRO Motorista Oficial

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

MACAPÁ-AP, 12 DE JANEIRO  DE 2021.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
Secretário  de Estado de Transportes

HASH: 2021-0115-0004-8550

PORTARIA Nº 008/2021-SETRAP

O  SECRETÁRIO  DE TRANSPORTES DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n.º 0795, de 26/03/2018,                      

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR os Servidores abaixo relacionados,para 

viajarem   da Sede de suas atribuições Macapá/AP, até o 
município de Calçoene, com o objetivo de executarem o 
serviço de Conservação da Plataforma dos  Ramais do 
Entre Rios e Nova Vida , no período de  15 a 31/01/2021.

OZIEL CAVALCANTE GONÇALVES Chefe de Residencia 
– CDI-3

RAIMUNDO MARLUCIO DA SILVA MONTEIRO          
Motorista Oficial

LUIZ ALBERTO SOUZA DE JESUS Aux. Administrativo

LOURIVAL MENDES PANTOJA Agente de Portaria

PAULO SÉRGIO LOPES Agente de Portaria

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

MACAPÁ-AP, 01 DE  JANEIRO  DE 2021.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
Secretário de Estado  de Transportes

HASH: 2021-0115-0004-8551

PORTARIA Nº 009/2021-SETRAP

O  SECRETÁRIO  DE TRANSPORTES DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n.º 0795, de 26/03/2018,

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR  os  Servidores abaixo relacionados, 
para viajarem  Sede de suas atribuições Macapá/AP, até 
o município de Calçoene, com o objetivo de executarem 
serviços de Conservação da Plataforma e abertura do 
Ramal do Igarapé Agua Branca, no período de  15 a 
31/01/2021.

NEUTON BARBOSA DE LIMA Resp. pelo Grupo Ativ. II 
– CDI -2

PEDRO PAULO PAIXÃO DE LIMA Operador de Maquinas 
Pesadas

TIAGO DOS SANTOS PEREIRA Motorista Oficial

JUSCELINO DA SILVA E COSTA Resp. Ativ. II/Topografia 
– CDI-2

VALDENI DA SILVA PEREIRA Motorista do Secretario – 
CDI-2

ORLANDO DE FREITAS NASCIMENTO Agente de 
Portaria

JEREMIAS FERREIRA DE SOUZA Aux. Operacional
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Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

MACAPÁ-AP, 12 DE JANEIRO  DE 2021.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
Secretário de Estado de Transportes

HASH: 2021-0115-0004-8548

PORTARIA Nº 010/2021-SETRAP

O SECRETÁRIO DE ESTADO  DE TRANSPORTES DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto n.º 0795, de 26/03/2018 ,

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR  os Servidores abaixo relacionados 
,para viajarem   da Sede de suas atribuições Macapá/AP, 
até o Município de Itaubal do Piririm , a fim de Subsidiarem 
a obra da Rodovia AP-070 e Ponte sobre o Rio Macacoari, 
no período de   12 a 15/01/2021.

JANNYS JOPLIN ISACKSSON MONTEIRO Ger. Geral 
da GEMA-CDS-3

MARCIO DOUGLAS M. AMANAJÁS Ger, Subgrupo 
Arqueologico-CDS-2

BARBARA MARIA DA CRUZ BENTO Ger. Subgrupo 
Supervisão-CDS-2

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

MACAPÁ-AP, 12  DE JANEIRO  DE 2021.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2021-0115-0004-8552

PORTARIA Nº 011/2021-SETRAP

O SECRETÁRIO DE  DE TRANSPORTES DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n.º 0795, de 26/03/2018,

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR  o  Servidor VITOR JOSE MOREIRA 
DOS SANTOS JUNIOR, Comandante de Aeronave ,para 
viajar  da Sede de suas atribuições Macapá/AP, até a cidade 
de  SÃO PAULO - SP , com o objetivo de revalidar seu 
Certificado Médico Aeronáutico - CMA, no instituto DEDALOS, 
homologado pela ANAC, no período de 16 a 26/02/2021.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 

MACAPÁ-AP, 15 DE JANEIRO DE 2021.

BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2021-0115-0004-8553

PORTARIA Nº 006/2021-SETRAP          

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto n.º 0795, de 26/03/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Servidor ANDREY DIAS DO REGO, Diretor 
de Transportes - DT/SETRAP, para exercer  em substituição 
o Cargo de Secretário Adjunto de Gestão , Código CDS-4 
, durante o impedimento do respectivo titular, BENEDITO 
SOUZA MARTINS JUNIOR, no Período de 07 a 13/01/2021.

Art.  2º - Revogam-se as disposições em contrário.

MACAPÁ - AP, 12  de  Janeiro  de 2021.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2021-0115-0004-8549

PORTARIA Nº 012/2021-SETRAP

O SECRETÁRIO DE ESTADO  DE TRANSPORTES DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto n.º 0795, de 26/03/2018 ,

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR  os Servidores abaixo relacionados 
,para viajarem   da Sede de suas atribuições Macapá/AP, 
até o Município de Itaubal do Piririm , a fim de Subsidiarem 
a obra da Rodovia AP-070 e Ponte sobre o Rio Macacoari, 
no período de   19 a 22/01/2021.

JANNYS JOPLIN ISACKSSON MONTEIRO Ger. Geral 
da GEMA-CDS-3

MARCIO DOUGLAS M. AMANAJÁS Ger, Subgrupo 
Arqueologico-CDS-2

BARBARA MARIA DA CRUZ BENTO Ger. Subgrupo 
Supervisão-CDS-2

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

MACAPÁ-AP, 15  DE JANEIRO  DE 2021.
BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

HASH: 2021-0115-0004-8556
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Secretaria de Segurança

PORTARIA Nº 004/2021-GAB/SEJUSP

Institui a Comissão de Elaboração do Relatório de 
Gestão do Exercício de 2020 em conformidade com as 
disposições contidas na Instrução Normativa nº 001/2017 
e na Decisão Normativa nº 015/2020, ambas do Tribunal 
de Contas do Estado do Amapá– TCE/AP                                                                                 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA, com uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Incisos I e II da Constituição Estadual e Decreto 
nº 4202/2020 de 10 de dezembro de 2020.

CONSIDERANDO as disposições contidas na Instrução 
Normativa nº 001/2017, de 20 de setembro de 2017, 
bem como o disposto na Decisão Normativa nº 015/2020 
publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal 
de Contas do Estado do Amapá nº 985/2021, de 11 
de janeiro de 2021, que estabelecem as normas de 
organização, especificando forma, conteúdos e prazos 
para apresentação dos Relatórios de Gestão e das 
peças complementares que constituirão os processos de 
contas de Gestão da Administração Estadual referente ao 
exercício financeiro 2020; 

RESOLVE:

Art.1º Institui a Comissão de Elaboração do Relatório de 
Gestão – CERG, referente ao exercício de 2020, nos termos 
contidos na Decisão Normativa nº 015/2020 publicada no 
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado 
do Amapá nº 985/2021, de 11 de janeiro de 2021.

Art. 2º A comissão a que se refere o artigo anterior 
será composta pelos seguintes servidores: PATRICIA 
TAVARES DO CARMO – 3º SGT PM na qualidade de 
presidente, MAGALI RABELO JACARANDÁ – CB BM na 
qualidade de membro e KATHERINE AGHATA FERREIRA 
PIMENTEL – Policial Penal na qualidade de membro.

Art. 3º Fica determinado que os servidores efetivos, 
assessores e cargos comissionados sempre que requisitados 
deverão prestar todas as informações necessárias ao 
cumprimento do objeto da presente Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 13 de janeiro de 2020.
José Jucá de Mont’Alverne Neto – CEL BM
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública – 
em exercício

HASH: 2021-0115-0004-8543

PORTARIA Nº 005/2021-GAB/SEJUSP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA, com uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 123, Incisos I e II da Constituição Estadual e Decreto 
nº 4202/2020 de 10 de dezembro de 2020.

RESOLVE

Art. 1º É com dever de justiça e seguindo a política de 
valorização dos servidores públicos do Governo do 
Estado do Amapá QUE ELOGIO INDIVIDUALMENTE 
os profissionais abaixo relacionados, pelos relevantes 
serviços prestados a sociedade, como forma de 
reconhecimento pela demonstração do comprometimento 
com a missão institucional e com as atividades 
desenvolvidas pela Coordenadoria de Inteligência e 
Operações Policiais desta Secretaria de Estado, bem 
como, pelo profissionalismo e elevado espírito de 
responsabilidade, cooperação e dedicação.

As atividades desenvolvidas por esses nobres servidores 
públicos possibilitaram a elucidação de diversos crimes 
no Estado do Amapá, causando sensações lenitivas 
aos familiares e vítimas de ações delituosas, auxiliando 
diretamente no combate à criminalidade e prestando 
relevante serviço à sociedade amapaense.

Os agentes de segurança pública em tela não mediram 
esforços para executarem as suas atividades com 
excelência, não faltou empenho no cumprimento das 
missões que lhes foram atribuídas e, em nenhum momento 
agiram de modo desidioso, pelo contrário, colocaram suas 
experiências aos serviços que lhes foram confiados.

Exemplo este que deve ser seguido por seus pares, com 
isso, elevando o nome do Governo, da Coordenadoria de 
Inteligência/CIOP e consequentemente desta Secretaria de 
Segurança Pública. Concito aos servidores públicos subscritos 
a continuarem com a dedicação e entusiasmo demonstrado.

DELEGADA PC - Odanete Das Neves Duarte Biondi;
AGENTE PC - Anderson Batista Da Silva;
AGENTE PC - Elbes Campos De Oliveira;
AGENTE PC - Alan Macedo Barbosa;
AGENTE PC - Otaviana Rafaela De Oliveira Picanço;
AGENTE PC - Rodrigo Jucá Dos Santos;
2° TEN PM - José Roberto Oliveira Gonçalves;
2° TEN PM- Elane Cristina Gomes De Morais;
SUB TEN PM - Adenilton Conceição Pelaes
SUB TEN PM - Jose Alexandre Cavalcante Pereira 
Júnior;
3° SGT PM - Stephani De Paula Nascimento Silva;
SD PM Erivan Oliveira Dos Santos;

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Macapá-AP, 13 de janeiro de 2021.
JOSÉ JUCÁ DE MONT’ALVERNE NETO – CEL BM
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública em 
Exercício

HASH: 2021-0115-0004-8546

Secretaria de Desenvolvimento
das Cidades

ERRATA DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
CONVÊNIO N. 021/2019 - SDC

Do 1º Termo Aditivo ao Termo de Convênio n. 021/2019 
(Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento de 
Agua do Distrito de Itaubal, localizado no município de 
Tartarugalzinho), publicado no Diário Oficial do Estado nº 
7.217,  página 14, no dia 23 de Julho de 2020.

ONDE SE LÊ: 

Fica alterada a CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, 
cujo prazo de vigência do TERMO DE CONVÊNIO fica 
acrescido em mais 122 (cento e vinte e dois) dias, com 
finalização para o dia 07 de fevereiro de 2021. 

LEIA-SE:

Fica alterada a CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, 
cujo prazo de vigência do TERMO DE CONVÊNIO fica 
acrescido em mais 122 (cento e vinte e dois) dias, com 
finalização para o dia 31 de julho de 2021.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Macapá, 15 de janeiro de 2020.
ANTONIO PINHEIRO TELES JUNIOR
Secretário da SDC

HASH: 2021-0115-0004-8593

ERRATA 

Da Portaria nº 001/2021-SDC, publicada no Diário Oficial 
do Estado nº 7.329 na pág. 343 de 08 de janeiro de 2021.

ONDE SE LÊ:

(...) 

Art.2º - Os atos produzidos por esta Comissão Permanente 
de Licitação – CPL/SDC Pregoeiro e Membros terão 
efeitos a contar de 27/07/2020, com validade de 01 ano, 
tornando sem efeitos a portaria nº 053/2019.

LEIA-SE:

(...)

Art.2º - Os atos produzidos por esta Comissão Permanente 
de Licitação – CPL/SDC Pregoeiro e Membros terão 
efeitos a contar de 27/06/2020, com validade de 01 ano, 
tornando sem efeitos a portaria nº 053/2019. 

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

Macapá-AP, 12 de janeiro de 2021.
Antônio Pinheiro Teles Junior
Secretário de Estado do Desenvolvimento das Cidades

HASH: 2021-0115-0004-8554

PORTARIA N.º 003/2021-SDC

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
DAS CIDADES - SDC, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 0125, de 07 de 
Janeiro de 2019, de conformidade com o art. nº 68, da 
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com 
a Lei Estadual nº 0624, de 31 de outubro de 2001, 
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 3547, de 14 de 
novembro de 2001, e tendo em vista o teor do Mem. nº. 
002/2021 – CAF/SDC, de 11 de janeiro de 2021,                       

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear as servidoras Tayuana Oliveira de 
Almeida - Chefe de Unidade de Acompanhamento da 
Execução Orçamentária/CAF/SDC e Maria Alice Braga 
dos Santos Monteiro - Assessor Técnico/ Assessoria de 
Desenvolvimento Institucional/ADIN/SDC, para comporem 
a EQUIPE DE COTAÇÃO DE PREÇOS, e atuarem como 
RESPONSÁVEIS PELO SERVIÇO DE COTAÇÃO DE 
PREÇOS, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
das Cidades – SDC.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 08 de janeiro de 
2021, com validade de 01 ano.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Macapá-AP, 12 de janeiro de 2021.
Antônio Pinheiro Teles Júnior
Secretário de Estado do Desenvolvimento das Cidades

HASH: 2021-0115-0004-8555

Secretaria de Infraestrutura

PORTARIA ( P ) nº. 013/2021-SEINF

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA 
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INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo Decreto nº 3629 de 15 de outubro de 
2020, e em consonância com o Decreto nº 0040 de 07 de 
janeiro de 2021, tendo em vista REQUERIMENTO - CPL/
SEINF, de 12 de janeiro de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor EDSON MATOS ARAGÃO, 
ocupante do Cargo em Comissão de Secretário/CPL 
– Código CDI-1, para substituir o servidor ELIVALDO 
SANTOS SOARES, ocupante de Cargo Comissionado de 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação/CPL, 
Código CDS - 2, no período de 18/01/2021 a 05/02/2021, 

motivo: usufruto de férias, outorgando-lhes amplos poderes 
para assinar documentos e executar todas as atividades 
pertinentes a função e outras que se fizerem necessário.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, em 
Macapá-AP, 15 de janeiro de 2021.
Aguinaldo de Lima Rodrigues
Secretário Adjunto/SEINF

HASH: 2021-0115-0004-8586

Secretaria de Saúde

PORTARIA Nº 0011/2021-SESA
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, de 13 
de maio de 2020 e considerando o disposto no Prodoc n° 300101.0005.1739.0011/2021; 

RESOLVE:

Autorizar o deslocamento dos Conselheiros Estaduais de Saúde: Osena Maria Sales Sfair, Assunção Gomes da 
Graça e Raimunda Coutinho de Souza, que viajarão da sede de suas atividades em Macapá-AP até Ferreira Gomes-
AP, no período de 17 a 21 de janeiro de 2021, a fim de participarem da eleição dos novos conselheiros municipais de 
saúde daquele município para o mandato de 2021 a 2024.

Macapá, 14 de janeiro de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0115-0004-8539

PORTARIA Nº 0019/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, de 13 
de maio de 2020, considerando a Lei nº 1.033/06 de 21/07/06, alterada pela Lei nº 1.081/07 de 16/04/2007, que instituiu 
o Fundo Rotativo dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Assistencial do Interior e Capital do Estado, com objetivo de 
atender as despesas de custeio e considerando o que consta no Prodoc nº 300101.0005.1862.0013/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Fixar os valores do Fundo Rotativo, de que trata a Lei nº 1.081, de 16 de abril de 2007, para o 1º quadrimestre do 
corrente exercício, na forma do disposto na tabela abaixo:
 

Unidade de Saúde 3390-30 3390-39 TOTAL
Hospital Estadual de Laranjal do Jari - HELAJA R$ 440.000,00 R$ 160.000,00 R$ 600.000,00

 
Art. 2º Os recursos serão empenhados na Ação Orçamentária 2110, Plano Orçamentário 559, Fonte 107.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
 
Macapá, 15 de janeiro de 2021. 
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde
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HASH: 2021-0115-0004-8584

PORTARIA Nº 0020/2021-SESA
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, de 13 
de maio de 2020, considerando a Lei nº 1.033/06 de 21/07/06, alterada pela Lei nº 1.081/07 de 16/04/2007, que instituiu 
o Fundo Rotativo dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Assistencial do Interior e Capital do Estado, com objetivo de 
atender as despesas de custeio e considerando o que consta no Prodoc nº 300101.0005.1862.0036/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Fixar os valores do Fundo Rotativo, de que trata a Lei nº 1.081, de 16 de abril de 2007, para o 1º quadrimestre do 
corrente exercício, na forma do disposto na tabela abaixo:
 

Unidade de 
Saúde 3390-30 3390-36 TOTAL

Unidade Mista 
de Saúde de 
Vitória do Jari

R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 80.000,00

Art. 2º Os recursos serão empenhados na Ação Orçamentária 2110, Plano Orçamentário 556, Fonte 107.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
 Macapá, 15 de janeiro de 2021. 
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0115-0004-8576

PORTARIA Nº 0012/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, de 
13 de maio de 2020, tendo em vista o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93, bem como as disposições previstas nos 
Contratos e considerando o disposto no Prodoc n° 300101.0005.2532.0013/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar o servidor abaixo indicado para, com observância na legislação vigente, atuar como fiscal do contrato 
celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA e a empresa a seguir enunciada:
 

N° Empresa Nº Cont. Objeto Vigência Local Nome do Fiscal

1 ALFHA Comércio 
e Serviços LTDA

05/2019 
Judicializado

Carregador, 
Maqueiro e 

Recepcionista

17/10/2020 
Judicializado HELAJA José Luiz Bezerra 

Neto

 
Art. 2º Fica autorizado em caráter excepcional o ateste de notas e relatórios de fiscais no período compreendido 
pela vigência contratual, devido à padronização de novos fluxos da Secretaria de Estado da Saúde estabelecida pela 
Portaria Normativa n° 001, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 7231, de 11 de agosto de 2020.
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
 
Macapá, 14 de janeiro de 2021. 
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0115-0004-8567
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PORTARIA Nº 0014/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, de 13 
de maio de 2020, considerando a Lei nº 1.033/06 de 21/07/06, alterada pela Lei nº 1.081/07 de 16/04/2007, que instituiu 
o Fundo Rotativo dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Assistencial do Interior e Capital do Estado, com objetivo de 
atender as despesas de custeio e considerando o que consta no Prodoc nº 300101.0005.1862.0020/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Fixar os valores do Fundo Rotativo, de que trata a Lei nº 1.081, de 16 de abril de 2007, para o 1º quadrimestre 
do corrente exercício, na forma do disposto na tabela abaixo:
 

Unidade de Saúde 3390-30 3390-39 TOTAL
Unidade Mista de Saúde de 

Calçoene R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 80.000,00

 
Art. 2º Os recursos serão empenhados na Ação Orçamentária 2110, Plano Orçamentário 556, Fonte 107.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
 
Macapá, 15 de janeiro de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0115-0004-8568

PORTARIA Nº 0015/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, de 13 
de maio de 2020, considerando a Lei nº 1.033/06 de 21/07/06, alterada pela Lei nº 1.081/07 de 16/04/2007, que instituiu 
o Fundo Rotativo dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Assistencial do Interior e Capital do Estado, com objetivo de 
atender as despesas de custeio e considerando o que consta no Prodoc nº 300101.0005.1862.0024/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Fixar os valores do Fundo Rotativo, de que trata a Lei nº 1.081, de 16 de abril de 2007, para o 1º quadrimestre 
do corrente exercício, na forma do disposto na tabela abaixo:
 

Unidade de Saúde 3390-30 3390-36 3390-39 TOTAL
Unidade Mista de Saúde 

de Tartarugalzinho R$ 47.500,00 R$ 30.000,00 R$ 2.500,00 R$ 80.000,00

 
Art. 2º Os recursos serão empenhados na Ação Orçamentária 2110, Plano Orçamentário 556, Fonte 107.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
 
Macapá, 15 de janeiro de 2021. 
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0115-0004-8569

PORTARIA Nº 0016/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, de 13 
de maio de 2020, considerando a Lei nº 1.033/06 de 21/07/06, alterada pela Lei nº 1.081/07 de 16/04/2007, que instituiu 
o Fundo Rotativo dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Assistencial do Interior e Capital do Estado, com objetivo de 
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atender as despesas de custeio e considerando o que consta no Prodoc nº 300101.0005.1862.0028/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Fixar os valores do Fundo Rotativo, de que trata a Lei nº 1.081, de 16 de abril de 2007, para o 1º quadrimestre 
do corrente exercício, na forma do disposto na tabela abaixo:
 

Unidade de Saúde 3390-30 3390-36 TOTAL
Unidade Mista de Saúde de 

Ferreira Gomes R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 80.000,00

 
Art. 2º Os recursos serão empenhados na Ação Orçamentária 2110, Plano Orçamentário 556, Fonte 107.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
 
Macapá, 15 de janeiro de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0115-0004-8583

PORTARIA Nº 0017/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, de 13 
de maio de 2020, considerando a Lei nº 1.033/06 de 21/07/06, alterada pela Lei nº 1.081/07 de 16/04/2007, que instituiu 
o Fundo Rotativo dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Assistencial do Interior e Capital do Estado, com objetivo de 
atender as despesas de custeio e considerando o que consta no Prodoc nº 300101.0005.1862.0031/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Fixar os valores do Fundo Rotativo, de que trata a Lei nº 1.081, de 16 de abril de 2007, para o 1º quadrimestre 
do corrente exercício, na forma do disposto na tabela abaixo:
 

Unidade de Saúde 3390-30 3390-36 3390-39 TOTAL
Unidade Mista de Saúde 

de Serra do Navio R$ 50.000,00 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 80.000,00

 
Art. 2º Os recursos serão empenhados na Ação Orçamentária 2110, Plano Orçamentário 556, Fonte 107.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
 
Macapá, 15 de janeiro de 2021. 
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0115-0004-8572

PORTARIA Nº 0018/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, de 13 
de maio de 2020, considerando a Lei nº 1.033/06 de 21/07/06, alterada pela Lei nº 1.081/07 de 16/04/2007, que instituiu 
o Fundo Rotativo dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Assistencial do Interior e Capital do Estado, com objetivo de 
atender as despesas de custeio e considerando o que consta no Prodoc nº 300101.0005.1862.0034/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Fixar os valores do Fundo Rotativo, de que trata a Lei nº 1.081, de 16 de abril de 2007, para o 1º quadrimestre 
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do corrente exercício, na forma do disposto na tabela abaixo:
 

Unidade de Saúde 3390-30 3390-36 3390-39 TOTAL
Unidade Mista de Saúde 

de Mazagão R$ 40.000,00 R$ 32.000,00 R$ 8.000,00 R$ 80.000,00

 
Art. 2º Os recursos serão empenhados na Ação Orçamentária 2110, Plano Orçamentário 556, Fonte 107.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
 
Macapá, 15 de janeiro de 2021. 
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0115-0004-8587

PORTARIA Nº 0021/2021-SESA
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1722, de 13 
de maio de 2020, considerando a Lei nº 1.033/06 de 21/07/06, alterada pela Lei nº 1.081/07 de 16/04/2007, que instituiu 
o Fundo Rotativo dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Assistencial do Interior e Capital do Estado, com objetivo de 
atender as despesas de custeio e considerando o que consta no Prodoc nº 300101.0005.1862.0039/2021;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Fixar os valores do Fundo Rotativo, de que trata a Lei nº 1.081, de 16 de abril de 2007, para o 1º quadrimestre 
do corrente exercício, na forma do disposto na tabela abaixo:
 

Unidade de Saúde 3390-30 3390-36 TOTAL
Unidade Mista de Saúde de Pedra 

Branca do Amapari R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 80.000,00

 
Art. 2º Os recursos serão empenhados na Ação Orçamentária 2110, Plano Orçamentário 556, Fonte 107.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
 
Macapá, 15 de janeiro de 2021.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2021-0115-0004-8578

Secretaria de Meio Ambiente

DECISÃO Nº 009/2021 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 4000.457/2015 - IMAP

PRODOC Nº 0037.0012.2017.0049/2020 - ASSEJUR /SEMA

INTERESSADO(A): JERSOLINO CORREA DA CRUZ

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PRÉVIA À ANALISE TÉCNICA DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL

Trata-se de processo administrativo instaurado para emissão de Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de 
Manejo Florestal Sustentável (APAT), a partir de requerimento formulado por JERSOLINO CORREA DA CRUZ.
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Considerando os elementos nos autos e tendo em vista as atribuições a mim conferidas pelos arts. 10, 10-A, 12 e 
12-A, todos da Lei Complementar Estadual nº 0005/1994, art. 26 da Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal), 
Instrução Normativa MMA nº 04/2006 e Portaria nº 082/2020-GAB/SEMA, combinados com os art. 56 da Lei Estadual nº 
0811/2004, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Estadual nº 2.426/2019, bem assim o art. 5º da Lei  Estadual nº 
2.426/2019 e art. 3º, § 2º, II, da Lei Estadual nº 0165/1994, adoto o relatório e os fundamentos expostos na Manifestação 
ASTECJUR-SEMA/PGE (fl. 97-99);

Considerando o Parecer Técnico de Análise de Sobreposição e Mapeamento da ASSEGO/IMAP (fls. 93-95), o qual 
indica que o imóvel objeto do presente processo está localizado na Gleba Mazagão, de propriedade da União Federal;

Considerando que não há registro da data do protocolo dos documentos no extinto Instituto do Meio Ambiente e de 
Ordenamento Territorial do Amapá (IMAP), mas a data de entrada registrada na capa dos autos físicos (fl. 4) revela 
como data da entrada o dia 08/04/2015, que também foi a data da primeira movimentação do processo dentro do órgão 
(fl. 89), o que leva a crer que esta tenha sido a data da protocolação da documentação;

RESOLVO:

INDEFERIR o pedido de AUTORIZAÇÃO PRÉVIA À ANÁLISE TÉCNICA DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL 
SUSTENTÁVEL (APAT), ante a ausência de diversos requisitos indispensáveis para a aprovação da mencionada 
autorização nos termos da Portaria nº 082/2020-GAB/SEMA, quais sejam:

a) Apresentação de documento de identidade com foto e CPF do interessado, uma vez que a cópia que foi apresentada 
não está autenticada;

b) Apresentação de documento de identidade com foto e CPF do procurador, uma vez que o carimbo de confere com 
original aposto na cópia não contém assinatura, tornando inviável aferir se a certidão foi lavrada por agente público;

c) Apresentação de Procuração do interessado outorgando poderes de representação ao procurador para requerer 
APAT perante esta secretaria, uma vez que a cópia que foi apresentada não está autenticada;

d) Apresentação da Documentação fundiária do imóvel, uma vez que nenhum os documentos protocolados são 
inidôneos para tal fim;

e) Apresentação do Certificado de Cadastramento de Imóvel Rural (CCIR) no Cadastro Nacional de Imóvel Rural 
(CNIR), uma vez que aquele que foi apresentado estava vencido desde 05/10/2014, isto é, antes mesmo do protocolo 
dos documentos

Notifique-se o interessado, encaminhando-lhe cópia desta decisão e informando-lhe sobre a possibilidade de solicitar 
nova APAT, cujo pedido deverá ser instruído em novos autos administrativos, contendo todos os documentos e 
elementos previstos na Portaria nº 082/2020-GAB/SEMA. 

Publique-se esta decisão no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá-Ap, 14 de janeiro 2021
Josiane Andréia Soares Ferreira
Secretária de Estado do Meio Ambiente – Em substituição

HASH: 2021-0115-0004-8545

DECISÃO nº 010/2021 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 4000.003/2011 - IMAP

INTERESSADO(A): CARLOS KACZAM

ASSUNTO: LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA

Trata-se de processo administrativo instaurado para emissão de Licença Ambiental Única (LAU), a partir de requerimento 
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formulado por CARLOS KACZAM.

Considerando os elementos nos autos, e tendo em vista as atribuições a mim conferidas pelos arts. 10, 10-A, 12 e 12-
A, todos da Lei Complementar Estadual nº 0005/1994, combinados com os art. 56 da Lei Estadual nº 0811/2004, com 
a redação que lhe foi conferida pela Lei Estadual nº 2.426/2019, bem assim o art. 5º da Lei Estadual nº 2.426/2019 e 
art. 3º, § 2º, II, da Lei Estadual nº 0165/1994.

Considerando que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a inconstitucionalidade formal 
e material do inciso IV e do parágrafo 7º do artigo 12 da Lei Complementar 5/1994 (Código Ambiental do Estado do 
Amapá), que permitia a concessão de LAU para atividades de agronegócio.

Considerando que o interessado não apresentou documento apto a comprovar a justa posse do imóvel;

RESOLVO:

INDEFERIR o pedido de emissão de Licença Ambiental Única (LAU), ante a declaração de inconstitucionalidade 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal e ausência de comprovação da justa posse do imóvel.

Notifique-se o interessado, acompanhada com cópia desta decisão, informando-o na oportunidade sobre a possibilidade 
de solicitar Licença de Operação, cujo pedido deverá ser instruído em novos autos administrativos, contendo todos os 
documentos e elementos previstos na Portaria nº 001/2020-SEMA.

Publique-se esta decisão no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá-Ap, 14 de janeiro 2021
Josiane Andréia Soares Ferreira
Secretária de Estado do Meio Ambiente – Em substituição

HASH: 2021-0115-0004-8541

DECISÃO Nº 011/2020 – GAB/SEMA

PROCESSO Nº 4.001.666/2017 - IMAP

INTERESSADO(A): JOSÉ FERREIRA BASTOS MONTEIRO

ASSUNTO: LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA 

Trata-se de processo administrativo instaurado para emissão de Licença Ambiental Única (LAU), a partir de requerimento 
formulado por JOSÉ FERREIRA BASTOS MONTEIRO.

Considerando os elementos nos autos, e tendo em vista as atribuições a mim conferidas pelos arts. 10, 10-A, 12 e 12-
A, todos da Lei Complementar Estadual nº 0005/1994, combinados com os art. 56 da Lei Estadual nº 0811/2004, com 
a redação que lhe foi conferida pela Lei Estadual nº 2.426/2019, bem assim o art. 5º da Lei Estadual nº 2.426/2019 e 
art. 3º, § 2º, II, da Lei Estadual nº 0165/1994.

Considerando que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a inconstitucionalidade formal 
e material do inciso IV e do parágrafo 7º do artigo 12 da Lei Complementar 5/1994 (Código Ambiental do Estado do 
Amapá), que permitia a concessão de LAU para atividades de agronegócio.

Considerando que o interessado não apresentou documento apto a comprovar a justa posse do imóvel;

RESOLVO:

INDEFERIR o pedido de emissão de Licença Ambiental Única (LAU), ante a declaração de inconstitucionalidade 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal e a ausência de comprovação da justa posse do imóvel.

Notifique-se o interessado, acompanhada com cópia desta decisão, informando-o na oportunidade sobre a possibilidade 
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de solicitar Licença de Operação, cujo pedido deverá ser instruído em novos autos administrativos, contendo todos os 
documentos e elementos previstos na Portaria nº 001/2020-SEMA.

Publique-se esta decisão no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá-Ap, 14 de janeiro 2021
Josiane Andréia Soares Ferreira
Secretária de Estado do Meio Ambiente – Em substituição

HASH: 2021-0115-0004-8538

PORTARIA ( P ) N.º   004 /2021 - SEMA/AP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, nomeado pelo Decreto nº 3987, de 11 de setembro de 2019 e no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de novembro de 1.997.

Considerando o disposto nos artigos 53 e 55 do Decreto Estadual n°. 3009 de 17 de novembro de 1998;

RESOLVE:

Art. 1º Delegar a competência ao Coordenador da Coordenadoria de Monitoramento e Fiscalização Ambiental da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá para autuar e instaurar processo administrativo de auto de infração 
ambiental.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, em Macapá, 14 de janeiro de 2021.
JOSIANE ANDRÉIA SOARES FERREIRA
Secretária Estadual do Meio Ambiente em Exercício -
Decreto nº 4295, de 17/12/2020

HASH: 2021-0115-0004-8535

Secretaria de Administração

EDITAL N° 031/2021 – CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE EXAME DE SAÚDE – INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA – IAPEN

 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o EDITAL N° 
001/2018 DE ABERTURA, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n°6717 em 10 de julho de 2018, retificado 
pelos Editais nº 002/2018 – Retificação do Edital de Abertura, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 6762, 
de 17 de setembro de 2018 e 006/2019 – Retificação do Edital de Abertura, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Amapá nº 6925, de 24 de maio de 2019;
 
Considerando os Editais nº 027 e 029/2020 - RESULTADO DEFINITIVO DA CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE EXAME 
DOCUMENTAL - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN;

RESOLVE:

I - Convocar os candidatos aos cargos de Educador Social Penitenciário e Agente Penitenciário Nível Médio, 
considerados APTO e APTO CONDICIONAL na Etapa de Exame Documental e constantes no Anexo Único deste 
Edital, para participarem da Etapa de Exame de Saúde, de caráter eliminatório, nos termos do Capítulo 11 do Edital de 
Abertura.
 
II – Informar aos candidatos que será obrigatório o uso da máscara no local que ocorrerá a etapa, atendendo aos 
Protocolos de Segurança e prevenção da disseminação do novo coronavírus (Covid-19).
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1. DA ETAPA DE EXAME DE SAÚDE
1.1 No Exame de Saúde os candidatos serão submetidos ao Núcleo de Perícia Médica do Estado do Amapá, onde será 
avaliada a sua condição física com o objetivo de verificar as condições de saúde e constituição física em relação ao 
desempenho das tarefas inerentes a carreira pleiteada.
1.2 Ao se apresentar para o Exame de Saúde o candidato deverá obrigatoriamente dispor dos seguintes exames:
a)    Eletrocardiograma com laudo;
b)    Exame Oftalmológico com laudo completo (inclusive com avaliação senso cromática);
c)    RX do tórax com laudo;
d)    Exame de urina tipo (1);
e)    Exame de Fezes – parasitológico;
f)     Exame de Sangue: Hemograma, Glicemia (jejum), VDRL, Colesterol total e frações, Triglicerídeos, Lipídios totais;
g)    Exame de Sangue: PSA para candidatos de sexo masculino acima de 40 anos;
h)    ABO+RH;
i)     PCCU para candidatos de sexo feminino;
j)     Audiometria com laudo otorrino;
k)    Exame Antidrogas: exame com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, realizado por meio de amostra de 
queratina para detecção de:
a) maconha;
b) metabólicos do delta-9 THC;
c) Cocaína;
d) Anfetaminas (inclusive metabólitos e seus derivados);
e) Opiáceos.
1.3 A Junta Médica designada poderá exigir outros exames ou avaliação especializada além dos previstos no item 1.2.
1.4 Quando solicitados outros exames ou avaliação especializada, a Junta Médica irá estipular o prazo de retorno do 
candidato para apresentação dos mesmos.
1.5 Os exames médicos previstos no item 1.2, inclusive os complementares (caso solicitados), deverão ocorrer a 
expensas do próprio candidato.
1.6 Em todos os exames deverá constar, obrigatoriamente, (incluindo-se nos complementares, se solicitado), além do 
nome do candidato, a assinatura e o número do registro no órgão de classe específico do profissional responsável.
1.7 O candidato que comparecer será avaliado e julgado APTO ou INAPTO à carreira pleiteada, de acordo com o 
parecer devidamente assinado pela Junta Médica Oficial designada.
1.8 O candidato que comparecer e preencher os requisitos previstos neste Edital será considerado APTO, prosseguindo 
nas demais Etapas do concurso. O candidato INAPTO ou AUSENTE será eliminado.

2. DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 A Etapa prevista neste Edital é de caráter eliminatório e será presencial, não sendo aceito sob nenhuma hipótese 
procurador nomeado para tal finalidade.
2.2 O não comparecimento no dia, local e horário previstos neste Edital, seja qual for o motivo alegado, ensejarão na 
eliminação do candidato.
2.3 Será excluído o candidato que:
a) apresentar-se após o horário ou em horário diferente do que fora estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância;
b) apresentar-se em local e data diferente dos estipulados no Item 3 e Anexo Único deste Edital;
c) não apresentar documento Oficial que bem o identifique;
d) ausentar-se do local durante a aplicação da Etapa sem que tenha sido dispensado;
e) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
2.4 Motivará, ainda, a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de 
burla a quaisquer das normas definidas neste Edital, bem como o tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa 
envolvida na aplicação.
2.5 Será oportunizado ao candidato o prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de recurso junto ao protocolo da 
Secretaria de Estado da administração - SEAD quanto a Etapa de Exame Médico, após a publicação do Resultado 
Preliminar.

3 DO LOCAL E DATA
3.1 Cada candidato terá um horário de atendimento, devendo comparecer com 5 minutos de antecedência conforme 
cronograma disposto no Anexo Único deste Edital, com a finalidade de prevenir aglomerações, atendendo aos 
protocolos de combate ao novo coronavírus (Covid-19).
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LOCAL: NÚCLEO DE PERÍCIA MÉDICA – NPM/SEAD

ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 311 REFERÊNCIA: PROXIMO A 
PRAÇA DO POEIRÃO

BAIRRO: SANTA RITA CIDADE: MACAPÁ ESTADO: AMAPÁ CEP: 68901-260

DATA: CONFORME ANEXO ÚNICO

HORÁRIO: CONFORME ANEXO ÚNICO

Macapá/AP, 15 de janeiro de 2021. 
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração
Decreto nº 1535/2018
 
EDITAL N° 031/2021 – CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE EXAME DE SAÚDE – INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA – IAPEN

 
ANEXO ÚNICO

 
DATA: 08/02/2021

CARGO: IA1 - EDUC. SOCIAL PENITENCIÁRIO MASCULINO.
CLAS. NOME HORÁRIO

1 RURICK LOBATO DE MATOS 8:00h

5 EDILSON SOUSA ALMEIDA 8:15h

6 JIDEAO ROCHA DE ALMEIDA 8:30h

7 JONATAS DIEGO SILVA DA SILVA 8:45h

8 ALDENI ARAUJO DE ALMEIDA 9:00h

10 GEOVAN DA LUZ 9:15h

11 MAX DE OLIVEIRA RODRIGUES 9:30h

CARGO: IA2 - EDUC. SOCIAL PENITENCIÁRIO FEMININO.

CLAS. NOME HORÁRIO

1 JULIANA RODRIGUES AGUIAR 9:45h

2 CRISLENE PONTES DE MELO 10:00h

CARGO: IA3 - AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO

CLAS. NOME HORÁRIO

1 DANILO GUSTAVO PINHEIRO FEIJO 10:15h
  
   

DATA: 09/02/2021
CARGO: IA3 - AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO

CLAS. NOME HORÁRIO
4 MARCOS JUNIOR GEMAQUE JAIME 8:00h

6 GLEITON FELIPE BACELAR SANTOS 8:15h

8 ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS 8:30h

9 JHONATHAN PATRICK VALENTE TAVARES 8:45h

10 JONAS TITARA DE MELO NETO 9:00h

11 EUNUQUE COSTA PACHECO 9:15h

13 ANTONIO DE SOUZA LACERDA 9:30h

14 CHARLES DIEGO PIRES DIAS 9:45h

15 DIEGO DA SILVA OLIVEIRA 10:00h

16 MAYK JONH SILVA DE FARIAS 10:15h
 

DATA: 10/02/2021

CARGO: IA3 - AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO
CLAS. NOME HORÁRIO
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17 MARCIO DOUGLAS MORAES AMANAJAS 8:00h

18 PAULO FRANK BRITO ASSUNCAO 8:15h

19 JOSIMAR DE SOUZA FILHO 8:30h

20 RAIMUNDO SIMOES NOBRE JUNIOR 8:45h

21 IVANILSON LOBATO DA COSTA 9:00h

22 CARLOS AUGUSTO LIMA TOLOZA 9:15h

23 DIEGO ABREU DA SILVA 9:30h

24 DANIEL BARRETO JACARANDA 9:45h

26 JUDA BEN HUR PEREIRA COSTA 10:00h

28 ROBSON RAMOS BATISTA 10:15h
   

DATA: 11/02/2021
CARGO: IA3 - AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO

CLAS. NOME HORÁRIO
29 JHONATAN COSTA DE ALMEIDA 8:00h

30 LEANDRO WENDELL LEITE COLARES 8:15h

31 ELIEL DE SOUZA OLIVEIRA 8:30h

32 JONATAS MARQUES DE LIMA 8:45h

34 REINALDO MADUREIRA BRAGA 9:00h

35 JOAO VICTOR NASCIMENTO DA SILVA 9:15h

36 PAULO ROBSON BRAZ BARBOSA 9:30h

37 JHOSEPH MENDES NOBRE 9:45h

40 GEROLD NELSON DOS SANTOS SILVA 10:00h

41 LEONARDO LUIS DA COSTA E SILVA 10:15h
 

DATA: 12/02/2021
CARGO: IA3 - AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO

CLAS. NOME HORÁRIO
43 CELSO ALESSANDRO FERREIRA FEIJO 8:00h

44 JOSE PAULO DOS SANTOS MONTEIRO 8:15h

45 PIERO JAILON MACHADO TAVORA 8:30h

46 ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA 8:45h

47 RAIMUNDO PACHECO DOS SANTOS 9:00h

48 MICHAEL SARMENTO DOS SANTOS 9:15h

49 RUAN FELIPE DA SILVA COSTA 9:30h

50 JORDAN DE OLIVEIRA SOUSA 9:45h

51 FELIPE HIORRAN FARIAS DA SILVA 10:00h

53 ADNAEL CARVALHO DA COSTA 10:15h
 

DATA: 18/02/2021
CARGO: IA3 - AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO

CLAS. NOME HORÁRIO
55 SIVALDO PACHECO DOS SANTOS JUNIOR 8:00h

56 UERISON GLAUBER DOS SANTOS ROCHA 8:15h

58 OCELIO MENEZES SILVA 8:30h

59 LUCAS GAHMA ALECRIM 8:45h

60 GENIVALDO PEDRO DE LUCENA GOMES 9:00h

63 ALEXSANDER HOLANDA DA CRUZ 
MIRANDA 9:15h

65 WENDE CARVALHO COSTA 9:30h

66 AURELIO DOS SANTOS SILVA 9:45h



Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2021Seção 02• Nº 7.334Diário Oficial

72 de 185

69 ALESSANDRO DE SOUZA MUNIZ 10:00h

70 ANTONIO OLIVEIRA AMORIM NETO 10:15h
   

DATA: 19/02/2021
CARGO: IA3 - AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO

CLAS. NOME HORÁRIO
71 RODRIGO GOMES COSTA 8:00h

72 RONIVALDO SANTANA LADISLAU 8:15h

73 AILSON DAS MERCES MARTINS 8:30h

75 WILLIAN DE ASSIS CUTRIM 8:45h

76 DERIVAN GUIMARAES ALVES 9:00h

77 WELLINGTON LEMOS MOREIRA 9:15h

79 ANDERSON ANTONIO DE SOUZA CATUNDA 9:30h

80 RAFAEL OLIVEIRA VAZ 9:45h

81 ANDRE CORREA DOS SANTOS 10:00h

82 ALISON PEREIRA MELO 10:15h
   

DATA: 22/02//2021
CARGO: IA3 - AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO

CLAS. NOME HORÁRIO
83 BRUNO EDUARDO TAVARES PINTO 8:00h

85 WYLKEN SANDRO MYCAEL LOBATO 
RODRIGUES 8:15h

87 GLENDERSON GLEIK SILVA DE PAULA 8:30h

89 DIONE BARRETO DE ASSIS 8:45h

90 DOUGLAS VINICIUS CUNHA DE JESUS 9:00h

91 MAILAM NASCIMENTO DE CARVALHO 9:15h

92 JONATHAN WILLIAN COSTA CONCEICAO 9:30h

93 BREHMYN KLIZMAN SIQUEIRA NAZARIO 9:45h

94 ANSELMO ALCEU ANTONIO AVILA RAMOS 10:00h

95 RAYKA DE SOUZA GONCALVES 10:15h
  

DATA: 23/02/2021
CARGO: AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO - CANDIDATO COM 

DEFICIÊNCIA
CLAS. NOME HORÁRIO

1 JOSUE DE OLIVEIRA SANTOS 8:15h

3 WILKSON BAIA BRAZAO 8:30h

4 CLEIRIVAN SILVA DE PAULO (M.S nº 
0019695-78.2020.8.03.0001) 8:45h

DATA: 23/02/2021

CARGO: IA4 - AGENTE PENITENCIÁRIO FEMININO

CLAS. NOME HORÁRIO

1 CAMILA BARROS COSTA 9:00h

2 MARYANNE DUTRA MACEDO 9:15h

3 ADRIANA PEREIRA MENDES 9:30h

4 JAKELYNE MONTEIRO FERNANDES 
MENDES 9:45h

5 MERIAN TENTES CORTES 10:00h

6 ELIZIANE DIAS MONTEIRO 10:15h
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DATA: 24/02/2021
CARGO: IA4 - AGENTE PENITENCIÁRIO FEMININO

CLAS. NOME HORÁRIO
7 JULIANA MARCIA MONTEIRO DOS SANTOS 8:00h

8 JOSEMARA FURTADO PEREIRA 8:15h

9 RAISSA ALVES GONCALVES 8:30h

11 ERICA BORGES DE MORAES 8:45h

12 ANDREZA BENTES BARBOSA FERREIRA 9:00h

13 CLERLANI LOPES PEREIRA 9:15h

14 JANAINA PIRIS CORREA 9:30h

15 JANETE DE OLIVEIRA NORMANDES 9:45h

16 DANIELA RAPHAELE DE MORAES 
FERREIRA 10:00h

17 NEIDIANE SUCUPIRA ASSUNCAO 10:15h
  

DATA: 25/02/2021
CARGO: IA4 - AGENTE PENITENCIÁRIO FEMININO

CLAS. NOME HORÁRIO
18 MARY CELIA LIMA CORREA 8:00h

19 AMANDA MENDONCA MONTEVERDE 8:15h

CARGO: AGENTE PENITENCIÁRIO FEMININO -  CANDIDATO COM 
DEFICIÊNCIA

CLAS. NOME HORÁRIO
1 FLAVIA ARINI DOS SANTOS MARTINS 8:30h

  
HASH: 2021-0115-0004-8616

PORTARIA Nº 060/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das  atribuições  que  lhe  
conferem  os  Decretos  nº   1497  de   16/10/1992,   nº   
0422  de 30/01/2019, o disposto no art. 3º do Decreto nº 
0533 de 12/02/2020 e o Decreto nº 1535 de  14/05/2018;

Considerando o cumprimento da  
Decisão Judicial, referente ao Processo                                                                                                                
0016430- 68.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3736490/2020 - TUCUJURISDOC.
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Conceder Progressão Funcional ao(s) servidor(es) 
abaixo relacionado(s) do Grupo Policia Civil, nos termos 
do art. 33, da Lei 0883, de 23 de março de 2005. 
 

Cargo: AGENTE DE POLICIA - 2009

N° Matrícula Nome Classe Padrão 
De / Para

Efeito 
Financeiro

1 0095131-5
ANDRE 

QUARESMA DE 
SOUSA

Esp./I Esp./II 08/07/2019

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Macapá-AP, 15 de janeiro de 2021.
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária  de  Estado  da Administração

HASH: 2021-0115-0004-8615

PORTARIA Nº 061/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das  atribuições  que  lhe  
conferem  os  Decretos  nº   1497  de   16/10/1992,   nº   
0422  de 30/01/2019, o disposto no art. 3º do Decreto nº 
0533 de 12/02/2020 e o Decreto nº 1535 de  14/05/2018;
 
Considerando o cumprimento          da      Decisão      Judicial,     
referente ao      Processo 0015892-87.2020.8.03.0001, 
e contido no documento nº 3734652/2020 - 
TUCUJURISDOC. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Conceder Progressão Funcional ao(s) servidor(es) 
abaixo relacionado(s)  do  Grupo Policia Civil, nos termos 
do art. 33, da Lei 0883, de 23 de março de 2005. 
 

Cargo: AGENTE DE POLICIA - 2007
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N° Matrícula Nome Classe Padrão 
De / Para

Efeito 
Financeiro

1 0091468-1
ADRIANO 

COUTINHO 
SANTOS

Esp./II Esp./III 21/12/2019

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 15 de janeiro de 2021. 
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 
Secretária  de  Estado  da Administração 

HASH: 2021-0115-0004-8614

PORTARIA Nº 062/2021 - SEAD 
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das  atribuições  que  lhe  
conferem  os  Decretos  nº   1497  de   16/10/1992,   nº   
0422  de 30/01/2019, o disposto no art. 3º do Decreto nº 
0533 de 12/02/2020 e o Decreto nº 1535 de  14/05/2018;
  
Considerando o cumprimento da  
Decisão Judicial, referente ao Processo                                                                                                                
0013057- 29.2020.8.03.0001, e contido no documento nº 
3732594/2020 - TUCUJURISDOC.
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Conceder Progressão Funcional ao(s) servidor(es) 
abaixo relacionado(s) do Grupo Policia Civil, nos termos 
do art. 33, da Lei 0883, de 23 de março de 2005.
 

Cargo: AGENTE DE POLICIA - 2008

N° Matrícula Nome Classe Padrão
De / Para

Efeito 
Financeiro

1 0091821-0 DANILO SILVA 
PINHEIRO Esp./II Esp./III 01/04/2020

           
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Macapá-AP, 15 de janeiro de 2021.
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 
Secretária  de  Estado  da Administração

HASH: 2021-0115-0004-8613

PORTARIA Nº 063/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das  atribuições  que  lhe  
conferem  os  Decretos  nº   1497 de  16/10/1992,  nº  
0422 de  30/01/2019,   o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;

Considerando,       o       cumprimento        da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0022598-86.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3733895/2020 - TUCUJURISDOC .
 
RESOLVE:
 
Art. 1º  -  Conceder  Progressão  Funcional,  ao(s)  
servidor(es)  abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos 
termos do art. 20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 
2006:. 
 

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2007

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0090155-5 PATRICK CASCAES 
PENANTE

3ª/IV 3ª/V Sem Efeito 
Financeiro

3ª/V 3ª/VI 18/07/2015

3ª/VI 2ª/I 22/03/2016

2ª/I 2ª/II 22/09/2017

2ª/II 2ª/III 22/03/2019

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Macapá-AP, 15 de janeiro de 2021
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0115-0004-8619

PORTARIA Nº 064/2021 - SEAD 
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das  atribuições  que  lhe  
conferem  os  Decretos  nº 1497 de  16/10/1992,   nº   
0422 de   30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,       o       cumprimento        da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0009773-13.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3739154/2020 - TUCUJURISDOC . 
 
RESOLVE:
 
Art. 1º  -  Conceder  Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos termos do art. 
20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
  

Cargo: TECNICO DE LABORATORIO - 2005

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro
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1 0083482-3
SUELY SANTANA 

VILHENA 
CORDOVIL

2ª/II 2ª/III 28/06/2017

2ª/III 2ª/
IV 28/12/2018

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 15 de janeiro de 2021 
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0115-0004-8620

PORTARIA Nº 065/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das  atribuições  que  lhe  
conferem  os  Decretos  nº   1497 de  16/10/1992,  nº  
0422 de  30/01/2019,   o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;

Considerando,       o       cumprimento        da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0020780-02.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3739158/2020 - TUCUJURISDOC . 

RESOLVE:

Art. 1º  -  Conceder  Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos termos do art. 
20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 1994

N° Matrícula Nome Classe Padrão De / Para Efeito 
Financeiro

1 0027310-
4

ADRIANA 
COIMBRA 

DE MOURA 
BRAGA

1ª/VI ESPECIAL /I 20/12/2017

ESPECIAL 
/I ESPECIAL/II 20/06/2019

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Macapá-AP, 15 de janeiro de 2021
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0115-0004-8618

PORTARIA Nº 066/2021 - SEAD 
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das  atribuições  que  lhe  
conferem  os  Decretos  nº 1497 de  16/10/1992,   nº   
0422 de   30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020; 
 
Considerando,       o       cumprimento        da       Decisão        

Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0024165-55.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3739163/2020 - TUCUJURISDOC .
 
RESOLVE:
 
Art. 1º  -  Conceder  Progressão  Funcional,  ao(s)  servidor(es)  
abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos termos do art. 
20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 2006:.
 

Cargo: TECNICO DE LABORATORIO - 2006

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0088419-7
ANA MARIA 

RODRIGUES DOS 
SANTOS

3ª/VI 2ª/I 01/08/2015

2ª/I 2ª/II 19/01/2017

2ª/II 2ª/III 19/07/2018

2ª/III 2ª/IV 19/01/2020
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
  
Macapá-AP, 15 de janeiro de 2021 
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0115-0004-8617

PORTARIA Nº 067/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das  atribuições  que  lhe  
conferem  os  Decretos  nº 1497 de  16/10/1992,   nº   
0422 de   30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,       o       cumprimento        da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0007617-52.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3734770/2020 - TUCUJURISDOC . 
 
RESOLVE:
 
Art. 1º  -  Conceder  Progressão  Funcional,  ao(s)  
servidor(es)  abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos 
termos do art. 20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 
2006:.
 

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2001

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De 
/ Para

Efeito 
Financeiro

1 0063089-6
MARIA CLARA 
SANTANA DOS 

SANTOS
2ª/V 2ª/VI 08/10/2018

  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Macapá-AP, 15 de janeiro de 2021 
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 
Secretária de Estado da Administração 

HASH: 2021-0115-0004-8624

PORTARIA Nº 068/2021 - SEAD
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das  atribuições  que  lhe  
conferem  os  Decretos  nº   1497 de  16/10/1992,  nº  
0422 de  30/01/2019,   o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,       o       cumprimento        da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0010204-47.2020.8.03.0001, e contido no documento Nº 
3734972/2020 - TUCUJURISDOC . 
 
RESOLVE:
 
Art. 1º  -  Conceder  Progressão  Funcional,  ao(s)  
servidor(es)  abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos 
termos do art. 20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 
2006:. 
 

Cargo: TECNICO DE LABORATORIO - 2013

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0109420-3
BENEDITO 
CORREA 
MORAES

3ª/III 3ª/IV 11/07/2017

3ª/IV 3ª/V 11/01/2019

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 15 de janeiro de 2021
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0115-0004-8621

PORTARIA Nº 069/2021 - SEAD 
 
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das  atribuições  que  lhe  
conferem  os  Decretos  nº 1497 de  16/10/1992,   nº   
0422 de   30/01/2019, o disposto no Decreto nº 1535 de 
14/05/2018 e Decreto nº 0533 de 12/02/2020;
 
Considerando,       o       cumprimento        da       Decisão        
Judicial,       referente                                            ao     Processo 
0002032-16.2020.8.03.0002, e contido no documento Nº 
2643.0002/2020- PJUD/PGE . 
 
RESOLVE:

Art. 1º  -  Conceder  Progressão  Funcional,  ao(s)  
servidor(es)  abaixo  relacionado(s)  do Grupo Saude, nos 
termos do art. 20, da Lei 1.059, de 12 de dezembro de 
2006:.
 

Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - 2007

N° Matrícula Nome
Classe 

Padrão De / 
Para

Efeito 
Financeiro

1 0089938-0
MARCIA 

CARVALHO DA 
SILVA

3ª/IV 3ª/V Sem Efeito 
Financeiro

3ª/V 3ª/VI 22/03/2016

3ª/VI 2ª/I 22/09/2017

2ª/I 2ª/II 22/03/2019
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá-AP, 15 de janeiro de 2021 
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0115-0004-8625

PORTARIA N°070/2021 - SEAD
 
A Secretária de Estado da Administração do Governo do 
Amapá, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
pelos Decretos nºs 1.497, 16 de outubro de 1992, 0422, 
de 30 de janeiro de 2019, 2642, de 18 de junho de 2007 e 
1535, de 14 de maio de 2018, e tendo em vista o contido 
no Processo nº 130101.0005.0279.0003/2021,

RESOLVE:

Designar o servidor Dinaldo Pereira da Trindade – 
Gerente de Núcleo/Núcleo de Folha de Pagamento/NFP/
CGP/SEAD, Código CDS-3, para exercer cumulativamente 
e em substituição o cargo de Coordenador/Coordenadoria 
de Gestão de Pessoas/CGP/SEAD, Código CDS-4, 
durante o impedimento do respectivo titular Astrid Maria 
dos Santos Cavalcante, que se encontra afastado por 
motivo de licença médica, no período de 11/01/2021 a 
23/01/2021.

Macapá-AP, 15 de janeiro de 2021.
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0115-0004-8622

PORTARIA N° 071/2021 - SEAD

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Amapá, usando das atribuições que lhe foram 
conferidas pelos Decretos nºs 1.497, 16 de outubro de 
1992, 0422, de 30 de janeiro de 2019, 2642, de 18 de junho 
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de 2007 e 1535, de 14 de maio de 2018 e tendo em vista 
o contido no Processo nº 130101.0005.0314.0003/2021,

RESOLVE:

Designar a servidora Suzy Pereira do Nascimento, 
Assessora Técnica nível I - Serviço Social/UCMP/NPM/
CGP/SEAD, código CDS-1, para exercer cumulativamente 
e em substituição o cargo de Chefe da Unidade de 
Controle e Monitoramento de Perícias - UCMP/NPM/
CGP/SEAD, código CDS-2, durante o impedimento do 
respectivo titular Marcos Jardel Fernandes da Silva, 
que se afastará para o usufruto de férias no período de 
04/01/2021 a 02/02/2021.

Macapá-AP, 15 de janeiro de 2021.
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração

HASH: 2021-0115-0004-8626

PORTARIA Nº 072/2021-SEAD

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO GOVERNO DO AMAPÁ, no uso das atribuições 
que lhe conferem os Decretos nº 4200, de 25.11.2016, 
alterado pelo Decreto nº 2509, de 05.07.2017, nº 1535, de 
14.05.2018 e nº 0422, de 30.01.2019.

Considerando o contido no EDITAL Nº 001/2017 
ABERTURA - CFSD/QPPMC/PMAP e a necessidade de 
disciplinar a realização das demais etapas do concurso;

Considerando ainda, o contido no Ofício nº 
340101.0008.0195.0020/2021 CMDO – PMAP, de 15 de 
janeiro de 2021; 

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Comissão responsável pela realização 
da 5ª Fase – Exame de Saúde, em conformidade com o 
disposto no item 14 do Edital nº 001/2017 de Abertura.

Art. 2º - A comissão será composta pelos Oficiais de 
Saúde abaixo relacionados para, sob a Presidência do 
primeiro, realizarem os procedimentos relativos a 5ª Fase 
– Exame de Saúde.

MAJ QOPMS CLEMENTINO MARCELO GARCIA 
FERRAZ – Presidente da Comissão

CAP QOPMS LUCIANA OLIVEIRA RAMOS – Vice-
Presidente

CAP QOPMS MARCILENE BRITO DE ALMEIDA – 
Membro

CAP QOPMS MAURÍCIO MOURA DOS SANTOS 
NETTO – Membro CAP QOPMS GLEISON SEBASTIÃO 
DA SILVA PIMENTEL – Membro 2º TEN QOPMS MÁRIO 
KOGA JÚNIOR – Membro 

2º TEN QOPMS LUCAS COELHO GUERREIRO – 
Membro

2º TEN QOPMS DJEANY TRINDADE FERNANDES – 
Membro

2º TEN QOPMS NAIARA CAMPOS PAIXÃO CASTILLO 
– Membro

2º TEN QOPMS ORANILDE MANHONE CASTRO 
SOUZA – Membro

2º TEN QOPMS TASSIO LUIZ DA SILVA FREITAS – 
Membro 

2º TEN QOPMS JEMIMA ROSANA FURSTENBERGER 
– Membro 

2º TEN QOPMS ENNARA NASCIMENTO BORGES – 
Membro

2º TEN QOPMS RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA 
JÚNIOR – Membro 

2º TEN QOPMS HANNAH KARINA RAMOS SANTOS – 
Membro

2º TEN QOPMS BRUNO RAFAEL DA SILVA LOPES – 
Membro

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Macapá/AP, 15 de janeiro de 2021.
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração.
Decreto nº 1535/2018

HASH: 2021-0115-0004-8623
PUBLICIDADE
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PORTARIA Nº 002, DE 15 DE JANEIRO DE 2021
 
O DIRETOR – PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ (Em exercício), 
no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 
0035 de 06 de janeiro de 2021, e Considerando o TED 
n° 001/2020 – SECULT/EAP, bem às contrações de 
serviços de curadoria que dele emanam; Considerando a 
necessidade da efetivação dessas contrações em tempo 
exíguo; RESOLVE:
 
Art. 1º. ELOGIAR a servidora ESTRELA VEG DA CRUZ 
DE ANDRADE, reconhecendo seu alto desempenho nas 
atividades profissionais desenvolvidas com dedicação, 
zelo, responsabilidade, eficiência e comprometimento 
com os serviços prestados pelo Governo do Estado, 
na interlocução e gestão de processos de contratação 
emanados do citado TED, no período de novembro de 
2020 a janeiro de 2021.
 
Art. 2º. Dê-se ciência. Publique-se. Registre-se e Cumpra-
se.
 
PREBEN E. LARSEN NASCIMENTO PICANÇO
Diretor-Presidente/EAP (em exercício)

HASH: 2021-0115-0004-8533

PORTARIA Nº 003, DE 15 DE JANEIRO DE 2021
 
O DIRETOR – PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ (Em exercício), 
no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 
0035 de 06 de janeiro de 2021, e Considerando o TED 
n° 001/2020 – SECULT/EAP, bem às contrações de 
serviços de curadoria que dele emanam; Considerando a 
necessidade da efetivação dessas contrações em tempo 
exíguo;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. ELOGIAR a servidora MICHELE RUFINO 
DA SILVA reconhecendo seu alto desempenho nas 
atividades profissionais desenvolvidas com dedicação, 
zelo, responsabilidade, eficiência e comprometimento 
com os serviços prestados pelo Governo do Estado, 
na interlocução e gestão de processos de contratação 
emanados do citado TED, no período de novembro de 
2020 a janeiro de 2021.
 
Art. 2º. Dê-se ciência. Publique-se. Registre-se e Cumpra-
se.
  
PREBEN E. LARSEN NASCIMENTO PICANÇO
Diretor-Presidente/EAP (em exercício)

HASH: 2021-0115-0004-8534

PORTARIA Nº 004, DE 15 DE JANEIRO DE 2021
 
O DIRETOR – PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ (Em exercício), 
no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 
0035 de 06 de janeiro de 2021, e Considerando o TED 
n° 001/2020 – SECULT/EAP, bem às contrações de 
serviços de curadoria que dele emanam; Considerando a 
necessidade da efetivação dessas contrações em tempo 
exíguo;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. ELOGIAR a servidora SANDRA MARIA 
MALHEIROS PINTO PADILHA reconhecendo seu alto 
desempenho nas atividades profissionais desenvolvidas 
com dedicação, zelo, responsabilidade, eficiência e 
comprometimento com os serviços prestados pelo 
Governo do Estado, na interlocução e gestão de processos 
de contratação emanados do citado TED, no período de 
novembro de 2020 a janeiro de 2021.
 
Art. 2º. Dê-se ciência. Publique-se. Registre-se e Cumpra-
se.
 
PREBEN E. LARSEN NASCIMENTO PICANÇO
Diretor-Presidente/EAP (em exercício)

HASH: 2021-0115-0004-8532

Instituto de Administração
Penitenciária do Amapá

PORTARIA Nº 020 DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Dispõe de Substituição temporária da Coordenadora da 
Coordenadoria da Penitenciária Feminina COPEF/IAPEN.

O Diretor do Instituto de Administração Penitenciária do 
Estado do Amapá, Sr. Lucivaldo Monteiro da Costa, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
nº 0840/2017-GEA.

CONSIDERANDO que a servidora ELIZANGELA 
GOMES DOS PASSOS, COORDENADORA - COPEF/
IAPEN estará afastada por 15 dias para gozo de Férias, a 
partir de 01 a 15 de fevereiro de 2021.

CONSIDERANDO que a ausência do titular ocasiona 
descontinuidade dos trabalhos desenvolvidos na 
Coordenadoria da Penitenciária Feminina COPEF/IAPEN.

RESOLVE:

Art. 1 - Designar a servidora: MARIA ELANES LIRA DA 
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SILVA, Agente Penitenciária – Coordenadora da Casa 
de Albergado / CALBE Matricula nº 0057962-9-01, para 
responder pelo cargo.

Art. 2 - A substituição de que trata o inciso anterior perderá 
seu efeito com o retorno do titular do cargo.
Registre-se e dê-se ciência.

Macapá-AP, 14 de janeiro de 2021.

Lucivaldo Monteiro da Costa
Diretor Presidente/IAPEN.
Decreto nº 0840/2017 – GEA

HASH: 2021-0115-0004-8547

Superintendência de Vigilância
em Saúde

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2020-SRP/SVS/AP

PROCESSO: 300.203.125/2020

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

TIPO DE LICITAÇÃO: Critério de Julgamento o Menor Preço Por Item (Total Do Item).

OBJETO: Registro De Preços Para Aquisição de seringas com agulhas acopladas para atendimento do Programa 
Nacional de Imunização no Estado do Amapá, visando às rotinas e campanhas de vacinação nos 16 municípios, 
conforme disposto no Termo de Referência, para atender a necessidade da UNIDADE DE IMUNOBIOLOGICOS liga a 
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – SVS conforme descrito (s) no anexo do presente Edital e seus 
anexos); foi em toda a sua tramitação atendida à legislação pertinente.

Desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, ADJUDICO a empresa abaixo relacionada, vencedora dos itens 1 e 6 
desse certame nos termos da Ata da sessão pública do pregão juntada aos autos.

EMPRESA VENCEDORA:

EMPRESA REGISTRADA: NEXT MEDICAL LTDA, CNPJ: 32.582.556/0001-20
REPRESENTANTE: JURACY CARDOSO DO RÊGO, CPF: 235.881.362-15

ENDEREÇO: Rua das Estrelas, 985, Salas A, B, C - Jardim Marco Zero– CEP: 68903-396 - Macapá-Ap.
TEL: (96) 3241-1210/ (96) 99970-2232
E-mail: licita.nextmedical@gmail.com

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QUANT. VALOR 
UNIT.

VALOR 
TOTAL

01

ESPECIFICAÇÃO:

FABRICANTE:

MARCA:

REGISTRO ANVISA:

Seringa, material polipropileno, capacidade 1 
ml, tipo de bico central simples ou luer lock, tipo 

vedação êmbolo de borracha, inscrições de 
graduação na escala ui de 0,1 ml a 0,1 ml com 
numeração legível a cada 0,5 ml, com agulha 

acoplada de comprimento e calibre 13 x 3,8mm, 
estéril, descartável, apresentação do conjunto 

em embalagem individual.  

SALDANHA RODRIGUES

 SR

 80026180014

UNID 150.000
R$ 0,60 

(sessenta 
centavos)

R$ 90.000,00 
(Noventa Mil 

Reais)
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06

ESPECIFICAÇÃO:  

FABRICANTE: 

MARCA: 

REGISTRO ANVISA:

Seringa, material polipropileno, capacidade 5 
ml, tipo de bico central simples ou luer lock, tipo 

vedação êmbolo de borracha, inscrições de 
graduação na escala ui de 0,1 ml a 0,1 ml com 
numeração legível a cada 0,5 ml, com agulha 

acoplada de comprimento e calibre 25 x 8 mm, 
estéril, descartável, apresentação do conjunto 

em embalagem individual.  

SALDANHA RODRIGUES 

SR 

80026180014

UNID 100.000

R$ 0,38 
(trinta 
e oito 

centavos)

R$ 38.000,00 
(Trinta e oito 

Mil Reais)

VALOR TOTAL R$ 128.000,00 ( Cento e vinte e oito mil reais)

Macapá-AP, 15 de janeiro de 2020.

Adriana da Silva Lopes
Pregoeira/SVS
Decreto 4338/2017-GEA

HASH: 2021-0115-0004-8563

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2020-SRP/SVS/AP

PROCESSO: 300.203.125/2020

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

TIPO DE LICITAÇÃO: Critério de Julgamento o Menor Preço Por Item (Total Do Item).

OBJETO: Registro De Preços Para Aquisição de seringas com agulhas acopladas para atendimento do Programa 
Nacional de Imunização no Estado do Amapá, visando às rotinas e campanhas de vacinação nos 16 municípios, 
conforme disposto no Termo de Referência, para atender a necessidade da UNIDADE DE IMUNOBIOLOGICOS liga a 
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – SVS conforme descrito (s) no anexo do presente Edital e seus 
anexos); foi em toda a sua tramitação atendida à legislação pertinente.

Desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, ADJUDICO a empresa abaixo relacionada, vencedora dos itens 5 desse 
certame nos termos da Ata da sessão pública do pregão juntada aos autos.

EMPRESA VENCEDORA:
EMPRESA REGISTRADA: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,

CNPJ: 32.364.8222/0001-48
REPRESENTANTE: MARIA FERRARI SPAZZINI, CPF: 883.741.060-34

ENDEREÇO: Rua Machado de Assis, 1355 Bela Vista, Erechim/RS
 TEL: (54) 3712-2155

E-mail: terrasulmedicamentos@gmail.com
 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QUANT. VALOR 
UNIT. VALOR TOTAL
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01

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

Seringa, material polipropileno, capacidade 3 ml, tipo 
de bico central simples ou luer lock, tipo vedação 
êmbolo de borracha, inscrições de graduação na 

escala ui de 0,1 ml a 0,1 ml com numeração legível a 
cada 0,5 ml, com agulha acoplada de comprimento e 
calibre 25 x 7 mm, estéril, descartável, apresentação 

do conjunto em embalagem individual.

SR

UNID 100.000

R$ 0,45 
(quarenta 
e cinco 

centavos)

R$ 45.000,00 
(quarenta e 

cinco Mil Reais)

             
VALOR TOTAL R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco Mil Reais)

Macapá-AP, 15 de janeiro de 2020. 

Adriana da Silva Lopes
Pregoeira/SVS
Decreto 4338/2017-GEA

HASH: 2021-0115-0004-8570

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Pelo presente termo, o Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado do Amapá, através do superintendente, 
torna público para conhecimento dos interessados, o resultado do Processo Administrativo nº 300203.125/2020 – 
Pregão Eletrônico nº 004/2020-SRP/SVS, que teve como objetivo Registro De Preços Para Aquisição de seringas com 
agulhas acopladas para atendimento do Programa Nacional de Imunização no Estado do Amapá, visando às rotinas e 
campanhas de vacinação nos 16 municípios, conforme disposto no Termo de Referência, para atender a necessidade 
da UNIDADE DE IMUNOBIOLOGICOS liga a SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – SVS conforme 
descrito (s) no anexo do presente Edital e seus anexos. Foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente, 
em especial as disposições da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal n.º 10.024/2019 e Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório 
Pregão Eletrônico nº 004/2020-SRP/SVS e ADJUDICO ao proponente: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA, CNPJ: 32.364.8222/0001-48, no valor total de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco Mil Reais). Estando tudo em 
conformidade com a Ata da sessão pública do pregão juntada aos autos.

EMPRESA VENCEDORA:

EMPRESA REGISTRADA: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,
CNPJ: 32.364.8222/0001-48

REPRESENTANTE: MARIA FERRARI SPAZZINI, CPF: 883.741.060-34
ENDEREÇO: Rua Machado de Assis, 1355 Bela Vista, Erechim/RS

 TEL: (54) 3712-2155
E-mail: terrasulmedicamentos@gmail.com

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QUANT. VALOR UNIT. VALOR 
TOTAL

01

ESPECIFICAÇÃO: 

MARCA:

Seringa, material polipropileno, capacidade 3 ml, tipo de 
bico central simples ou luer lock, tipo vedação êmbolo de 
borracha, inscrições de graduação na escala ui de 0,1 ml 

a 0,1 ml com numeração legível a cada 0,5 ml, com agulha 
acoplada de comprimento e calibre 25 x 7 mm,  estéril, 
descartável, apresentação do conjunto em embalagem 

individual.  

SR

UNID. 100.000

R$ 0,45 
(quarenta 
e cinco 

centavos)

R$ 
45.000,00 
(quarenta 
e cinco Mil 

Reais)
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VALOR TOTAL R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco Mil Reais)

Macapá-AP, 15 de janeiro de 2020.

DORINALDO BARBOSA MALAFAIA
Superintendente/SVS
Decreto 2802/2017

HASH: 2021-0115-0004-8574

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Pelo presente termo, o Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado do Amapá, através do superintendente, 
torna público para conhecimento dos interessados, o resultado do Processo Administrativo nº 300203.125/2020 – 
Pregão Eletrônico nº 004/2020-SRP/SVS, que teve como objetivo Registro De Preços Para Aquisição de seringas com 
agulhas acopladas para atendimento do Programa Nacional de Imunização no Estado do Amapá, visando às rotinas e 
campanhas de vacinação nos 16 municípios, conforme disposto no Termo de Referência, para atender a necessidade 
da UNIDADE DE IMUNOBIOLOGICOS liga a SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – SVS conforme 
descrito (s) no anexo do presente Edital e seus anexos. Foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente, em 
especial as disposições da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal n.º 10.024/2019 e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório Pregão 
Eletrônico nº 004/2020-SRP/SVS e ADJUDICO ao proponente: NEXT MEDICAL LTDA, CNPJ: 32.582.556/0001-20, 
no valor total de R$ 128.000,00 (Cento e vinte e oito mil reais). Estando tudo em conformidade com a Ata da sessão 
pública do pregão juntada aos autos.

EMPRESA VENCEDORA:
EMPRESA REGISTRADA: NEXT MEDICAL LTDA, CNPJ: 32.582.556/0001-20

REPRESENTANTE: JURACY CARDOSO DO RÊGO, CPF: 235.881.362-15
ENDEREÇO: Rua das Estrelas, 985, Salas A, B, C - Jardim Marco Zero– CEP: 68903-396 - Macapá-Ap.

 TEL: (96) 3241-1210/ (96) 99970-2232
E-mail: licita.nextmedical@gmail.com

 

 ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QUANT. VALOR 
UNIT.

VALOR 
TOTAL

01

ESPECIFICAÇÃO: 

FABRICANTE:  
MARCA:  

REGISTRO 
ANVISA:

Seringa, material polipropileno, capacidade 1 ml, tipo de bico 
central simples ou luer lock, tipo vedação êmbolo de borracha, 

inscrições de graduação na escala ui de 0,1 ml a 0,1 ml 
com numeração legível a cada 0,5 ml, com agulha acoplada 
de comprimento e calibre 13 x 3,8mm, estéril, descartável, 

apresentação do conjunto em embalagem individual. 
SALDANHA RODRIGUES 

SR 
80026180014

UNID. 150.000
R$ 0,60 

(sessenta 
centavos)

R$ 
90.000,00 
(Noventa 
Mil Reais)

06
ESPECIFICAÇÃO:  

FABRICANTE:  
MARCA:  

REGISTRO 
ANVISA:

Seringa, material polipropileno, capacidade 5 ml, tipo de bico 
central simples ou luer lock, tipo vedação êmbolo de borracha, 

inscrições de graduação na escala ui de 0,1 ml a 0,1 ml 
com numeração legível a cada 0,5 ml, com agulha acoplada 

de comprimento e calibre 25 x 8 mm, estéril, descartável, 
apresentação do conjunto em embalagem individual.  

SALDANHA RODRIGUES 
SR 

80026180014

UNID. 100.000

R$ 0,38 
(trinta 
e oito 

centavos)

R$ 
38.000,00 
(Trinta e 
oito Mil 
Reais)

VALOR TOTAL R$ 128.000,00 ( Cento e vinte e oito mil reais)

Macapá-AP, 15 de janeiro de 2020.
DORINALDO BARBOSA MALAFAIA
Superintendente/SVS
Decreto 2802/2017

HASH: 2021-0115-0004-8573
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Amapá Previdência

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ 
– CEP/AP – ANO DE 2020 – BIÊNIO DE 2019-2021.

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil 
e vinte, na sala virtual google.meet, às quinze horas e 
doze minutos, teve início a Oitava Reunião Ordinária do 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, 
realizada por videoconferência, presidida pelo Senhor 
RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que cumprimentou 
os Conselheiros e os demais presentes. Em seguida, 
passou a palavra a secretária Lusiane Oliveira Flexa que 
apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: 
número onze de dois mil e vinte, o qual convoca os 
membros do Conselho Estadual de Previdência do Estado 
do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente Administrativo, 
Procurador Jurídico, Ouvidora e Auditora Interna da 
AMPREV, para fazerem-se presentes na referida 
Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO DE 
QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, 
ausente, representada pelo seu suplente JOSÉ 
MARLUCIO ALCÂNTARA DE ALMEIDA, presente, 
CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES, presente; MERYAN 
GOMES FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV DE 
QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ 
OEIRAS, presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, 
presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, 
presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, 
presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; 
HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; 
JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; 
LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, presente; PAULO 
DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA 
SILVA, ausente, representado pelo seu suplente IDELMIR 
TORRES DA SILVA,  presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA 
DE AUSÊNCIA: A Conselheira Suelem Amoras Távora 
Furtado e o Conselheiro William Tavares da Silva, 
justificaram suas ausências, abonando-se a falta à 
reunião marcada para hoje. ITEM - 4 - APRECIAÇÃO E 
DELIBERAÇÃO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CEP, REALIZADA NO DIA 29/05/2020: O Presidente 
colocou em discussão a aprovação da ata da 5ª Reunião 
Ordinária de 2020, certificando-se com os Conselheiros 
se todas as correções e inclusões foram realizadas a 
contento. A Secretária do CEP, informou ao Presidente 
que o Conselheiro Edílson Marques apresentou correções 
e acréscimos, que já se encontram na ata apresentada 
aos demais Conselheiros. Nada mais havendo, prosseguiu 
colocando em votação (registrado em vídeo e áudio). 
DELIBERAÇÃO: Aprovada, à unanimidade, a Ata da 5ª 
Reunião Ordinária, realizada em 29/05/2020. ITEM - 5 - 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 6ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 19/06/2020: 
O Presidente Rubens Belnimeque, a pedido da Secretária 
Ad hoc Luana Picanço, que secretariou o CEP na 6ª 

Reunião Ordinária, retirou o ITEM de pauta, e será 
apresentado na próxima reunião. ITEM - 6 - APRECIAÇÃO 
E DELIBERAÇÃO DA ATA DA 1ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CEP, REALIZADA NO DIA 
27/07/2020: O Presidente colocou em discussão a 
aprovação da ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2020, 
certificando-se com os Conselheiros se todas as correções 
e inclusões foram realizadas a contento. A Secretária do 
CEP, informou que não houve apresentação de correções 
ou alterações por parte dos Conselheiros. Nada mais 
havendo, prosseguiu colocando em votação (registrado 
em vídeo e áudio). DELIBERAÇÃO: Aprovada, à 
unanimidade, a Ata da 1ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 27/07/2020. ITEM - 7 - VOTAÇÃO - 
PROCESSO Nº 2019.147.902395PA - RECURSO 
ADMINISTRATIVO CONTRA INDEFERIMENTO DE 
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, 
EM FAVOR DE MANOEL DARCIMAR GONÇALVES 
BARBOSA- PEDIDO DE VISTAS DO CONSELHEIRO 
HORÁCIO BEZERRA COUTINHO: O Presidente Rubens 
Belnimeque, passou a palavra ao Conselheiro Horácio 
Luís Bezerra Coutinho, o qual cumprimentou a todos os 
presentes, e passou a apresentação de seu voto. 
Primeiramente o Conselheiro Horácio Luís, apresentou 
um breve histórico do processo, e pediu vênia para 
utilização de parte do relatório do nobre Conselheiro 
Carlos Luiz Pereira Marques, com ligeiras adaptações, 
acrescido dos fatos subsequentes. “Trata-se de Recurso 
Administrativo impetrado por Manoel Darcimar Gonçalves 
Barbosa, em razão da homologação do Parecer Jurídico 
n° 442/2019, que opinou pelo indeferimento do pedido de 
concessão de pensão por morte em decorrência do 
falecimento da ex-servidora DENIA MARIA FORTUNATO  
BARBOSA. Para melhor compreensão da questão, 
destaco os principais fatos constante no Parecer n° 
422/2019-PROJUR/AMPREV e nos documentos 
constantes dos autos do Processo nº 2019.07.0952P, em 
que constatei: 1. Que a configuração da perda da 
qualidade de dependente, foi provocada por uma denúncia 
anônima, recebida e registrada pela Divisão de Cadastro 
de Benefícios/AMPREV, registrada no item 8, da sua 
Análise de Instrução Processual de Pensão, “8. 
Observação - no decorrer do processo houve uma 
denúncia anônima dizendo que o Senhor Manoel Darcimar 
Gonçalves, não estaria junto com a ex - servidora Dênia 
Maria Fortunato Barbosa há anos que a mesmo já havia 
formado outra família e moraria com a atual companheira 
de nome Jaciara Moura. Para sanar as dúvidas o processo 
foi encaminhado para a investigação social. 2. Que nos 
dias 25.05.2019 e 27.05.2019, foram realizadas visitas 
domiciliar no endereço localizado a Avenida Cora de 
Carvalho, tendo sido apurado que: “(...) não encontramos 
ninguém na residência de forma que não foi possível 
obter mais informações referentes ao vinculo do 
requerente e a ex - servidora no período do óbito. Pois 
houve denúncia anônima de que o requerente diante do 
exposto não foi possível comprovação da relação entre o 
requerente e a ex- segurada no período do óbito. Portanto 
devolve-se o respectivo processo para que seja apreciado 
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e analisado. ”  3. Que foi juntado aos autos do processo 
print da foto da capa do perfil do facebook da Senhora 
Jaciara Moura, datada de 23.05.2019 que, segundo a 
denúncia, retrata o novo núcleo familiar do requerente; 
Petição - Reclamarão Cível datada 15 de maio de 2014, 
onde o requerente, ao se qualificar, declara ser “brasileiro, 
casado, advogado OAB/AP, CI, CPF, residente e 
domiciliado a Rua Pe. Vitório Galianne, bairro Nova 
Brasília; Ficha do Servidor - AMPREV de Jaciara da Silva 
Moura onde consta como sendo seu, o endereço do 
domicilio localizado na Rua Padre Vitório Galianne, bairro 
Nova Brasília, Santana e Certidão de Nascimento do 
menor, filho de Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa e 
Jaciara da Silva Moura. 4. Que diante das evidências, a 
Assistente Social realizou visita domiciliar no endereço 
situado na Rua Padre Vitório Galianne, bairro Nova 
Brasília, e apurou que “no momento da visita o requerente 
não se encontrava na residência, e conversando com 
vizinho que mora em frente à casa do interessado, o qual 
informou que o Sr. Darcimar e a esposa trabalham no 
Fórum de Santana e só retornariam para casa no período 
da tarde, relatando, ainda, que resides na casa o 
requerente, a esposa e o filho do casal e que pode se 
detectar, pelas informações coletadas, que o requerente 
é separado de fato da ex - segurada Dênia Maria Fortunato 
Barbosa. Na oportunidade, foi realizada a juntada da 
Certidão de Nascimento do filho do requerente com a 
Senhora Jaciara da Silva Moura, tendo ocorrido seu 
natalício em 01.12.2007”. 5. Que a Auditoria Interna da 
AMPREV se manifestou nos seguintes termos: “Apesar 
de constar Certidão de Casamento, e ainda, Certidão de 
Óbito, na qual o requerente foi declarante, constam no 
Laudo Social - Visita Domiciliar, relatando denúncia 
anônima de que o requerente vive maritalmente com 
Jaciara Moura, encaminhamos o presente processo para 
manifestação jurídica”. 6. Que diante dos fatos e a luz da 
Lei Estadual nº 0915/2005, a Procuradoria Jurídica da 
AMPREV opinou “pelo indeferimento do pedido do 
interessado, pela comprovação da separação de fato do 
requerente e da instituidora da pensão por morte a época 
do óbito, bem como a ausência de comprovação da 
dependência econômica, não sendo, por estes motivos, 
atendidos os requisitos legais para a concessão do 
benefício”. 7. Que o Parecer Jurídico n° 442/2019-PROJUR/
AMPREV foi homologado no dia 30.06.2019, pelo 
Procurador Jurídico da AMPREV Dr. Weber Mendes 
Fernandes e, no dia 05.08.2019 também foi homologado 
pelo Diretor-Presidente da AMPREV Sr. Rubens 
Belnimeque de Souza. 8. Que no dia 14.08.2019, na 
presença da Chefa da Divisão de Benefícios e Fiscalização 
Senhora Narleia Wanderley Salomão, o requerente Sr. 
Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa firmou o Termo de 
Ciência de Processo, declarando estar ciente e ter 
conhecimento do indeferimento do pedido de concessão 
de pensão por morte, objeto do Processo n° 2019.07.0952P. 
Para enfrentar a decisão administrativa em questão, o Sr. 
Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa se qualificou como 
“viúvo e dependente econômico da instituidora” e 
protocolou no dia 23.09.2019, Requerimento para fins 

diversos, instruído com Recurso Administrativo contendo 
argumentações e cópia de documentos, onde ao final, 
solicita o acolhimento do recurso, com pretensão inicial 
de reconsideração e posterior reforma da decisão 
administrativa e deferimento do pleito de concessão de 
pensão por morte em favor do requerente.” Em voto como 
Relator do Recurso Administrativo, o Nobre Conselheiro 
Carlos Luiz Pereira Marques, votou pelo conhecimento do 
recurso administrativo para no mérito negar-lhe 
provimento, uma vez que o recorrente não fazia jus ao 
benefício da pensão por morte, sob o fundamento de que 
atualmente a concessão do benefício depende dentre 
outras coisas, da comprovação da dependência 
econômica entre o cônjuge separado de fato e o falecido 
servidor, que precisa estar devidamente comprovada, o 
que se faz, demonstrando com a percepção dos alimentos, 
fato que não foi comprovado pelo requerente, conforme 
previsto na Lei n° 0915/2005. Em face do voto do 
Conselheiro Carlos Luiz Pereira Marques, o nobre 
Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara pediu vista dos 
autos e apresentou posteriormente voto-vista, divergindo 
do voto do Conselheiro Relator, questionando a situação 
da denúncia anônima mencionada nos autos, fez ainda 
considerações sobre a denúncia anônima mencionada 
nos autos e sobre a homologação do parecer jurídico pelo 
Diretor-Presidente da AMPREV, bem como dando 
provimento ao Recurso Administrativo impetrado por 
Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, reconhecendo a 
pensão por dependência econômica presumida, de modo 
que este passasse a receber o benefício da pensão por 
morte de sua falecida esposa Senhora Dênia Maria 
Fortunato Barbosa, ocorrido em 16/04/2019, sob o 
fundamento de que o recorrente fazia jus ao benefício da 
pensão por morte em decorrência do falecimento de sua 
esposa Dênia Maria Fortunato Barbosa, tendo em vista 
que o recorrente era casado de direito com a falecida e 
que sempre manteve convivência conjugal com sua 
falecida esposa deste o matrimonio até o derradeiro dia 
da passagem de sua páscoa, sem nenhuma ruptura, nos 
termos do inciso I c/c o § 5°, primeira parte, do artigo 10 
da Lei nº 0915/2005. Pedi vista dos autos para análise 
dos autos. Na qualidade de Conselheiro do CEP juntei 
documentação aos autos para melhor elucidação dos 
fatos. E o resumo apertado dos autos. Fundamentação: 
Inicialmente, adianto, desde logo, que o recurso 
administrativo não merece provimento, pelas razões já 
expostas pelo Conselheiro Relator Carlos Luiz Pereira 
Marques, as quais acresço outras considerações e 
documentos comprobatórios no sentido de que o 
recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa não faz 
jus ao benefício de pensão por morte em decorrência do 
falecimento de sua esposa Dênia Maria Fortunato 
Barbosa, de quem estava separado de fato desde o 
longínquo ano de 2006, bem como vivendo em união 
estável com a Senhora Jaciara da Silva Moura há mais de 
uma década. Mais uma vez peço permissão para utilização 
de parte da fundamentação do nobre Conselheiro Carlos 
Luiz Pereira Marques, com ligeiras adaptações, acrescido 
de considerações pessoais. O recorrente Manoel Darcimar 
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Gonçalves Barbosa interpôs recurso administrativo, 
sustentando em sua defesa que desde o momento da 
celebração do seu casamento, ocorrida em 08/10/1977, 
feito sob o regime de comunhão universal de bens, foram 
mantidas todas as obrigações conjugais, permanecendo 
intocável a coabitação e os deveres matrimoniais sob o 
mesmo teto; que já foi reconhecida a sua condição de 
viúvo, quando da abertura do inventário, onde o mesmo 
foi nomeado inventariante para proceder ao inventário e 
sucessão do espolio de Dênia Maria Fortunato Barbosa; 
que os comprovantes anexados ao processo demonstram 
que ele possui o mesmo endereço da instituidora; que o 
fato de ter tido um filho fora da relação  conjugal,  não  
significa  a  ocorrência  da  separação  de  fato,  pois,  o 
seu casamento e a coabitação permanecem inalteradas; 
que a instituidora não alterou sua condição de casada em 
nenhuma das suas declarações e documentos pessoais; 
que não houve separação e nem divórcio, e que sempre 
que solicitada a instituidora declarava seu estado de 
casada. Alega também que dado ao amor e o estado de 
saúde da instituidora, sempre esteve assistindo a esposa, 
acompanhando-a nas consultas médicas, exames, 
obrigações bancárias, obrigações sociais como festas, 
aniversários, visitas, bem como, nos eventos e obrigações 
religiosas, cultos, cerimônias da igreja e etc., fatos que 
segundo ele, caracterizam e comprovam a convivência 
marital do casal. Para fins de comprovação destas 
alegações, o recorrente apresenta copias: da Certidão de 
Casamento; da Conta de Energia emitida em nome de 
Dênia Maria Fortunato Barbosa; da Conta de Internet - 
Você Telecom emitida em nome de Manoel Darcimar 
Gonçalves Barbosa; da Certidão emitida pela OAB/AP; 
do Termo de Confissão de Dívida com o Hospital São 
Camilo, onde o requerente declara residir no mesmo 
endereço da instituidora; da cópia da página de 
Qualificação Civil da CTPS da esposa e da Escritura de 
Declaração / Prova de Vida onde a Senhora Dênia declara 
ser casada. O recorrente apresentou três Termos de 
Declaração de Testemunhas, onde no primeiro, a Senhora 
Vera Lúcia Ferreira Picanço, declara entre outras coisas 
que “trabalhou para a Senhora Dênia Maria Fortunato 
Barbosa no período de outubro de 2018 até a data do seu 
falecimento e que tem conhecimento que a Senhora 
Dênia sempre foi casada com a Sr. Manoel Darcimar 
Gonçalves Barbosa”; no segundo Termo o Pastor Sr. 
Carlos Alberto de Souza Santa Brígida, declara, sob as 
penas da Lei que “conheceu a Senhora Dênia Maria 
Fortunato Barbosa, já falecida em 16 de abril de 2019 e 
que têm conhecimento que a Senhora Dênia sempre foi 
casada com a Sr. Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa”; 
e no terceiro Termo o casal Fábio Barroso da Silva e 
Emanuela Fortunato Barbosa, na condição de filha e 
genro do requerente, declara “que conviveram com a 
Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa, falecida em 
16.04.2019, que hoje residem no imóvel que pertenceu a 
de cujus e que têm conhecimento que a Senhora Dênia 
sempre foi casada com o Sr. Manoel Darcimar Gonçalves 
Barbosa”. Aduz o recorrente que as “As declarações 
acima, e as demais declarações da mesma testemunha 

ocular, não deixam dúvidas acerca da relação conjugal e 
do convívio marital, demonstrando que não houve quebra 
da relação, pois a coabitação foi mantida intacta. Alega 
também o recorrente que, as provas materiais demonstram 
que a instituidora realizava empréstimos e transações 
bancárias, colocando como seu beneficiário o seu 
cônjuge, fato que segundo ele demonstra a relação 
conjugal intacta e sem alteração, sob o mesmo teto e a 
confiança e boa fé e para tanto, anexou cópia do Contrato 
de Renovação de Consignação do Banco do Brasil e 
Certificado de Seguro Banco do Brasil onde indica como 
beneficiário da apólice seu cônjuge e os filhos do casal. 
Informa o recorrente que “é o único responsável pelas 
dívidas hospitalares da instituidora, pois, dada a eminência 
de ação judicial pelo Hospital São Camilo, como viúvo e 
pelo amor do nome de sua esposa, tem que honrar com a 
obrigação de pagar a dívida no valor de R$ 193.217,19 
(cento e noventa e três mil, duzentos e dezessete reais e 
dezenove centavos) a serem pagos em 193 parcelas, 
conforme Termo de Confissão de Dívida Anexa”, a que 
segundo ele, demonstra que nunca houve quebra de 
relação de fato e nem jurídica - Termo de Confissão de 
Dívida firmado com o Hospital São Camilo, onde o 
requerente é citado como devedor e Recibo de Pagamento 
da Funerária emitidos em seu nome. O recorrente pede a 
nulidade dos Laudos Sociais da visita técnica realizada no 
endereço da Avenida Cora de Carvalho, bairro Santa Rita, 
Macapá/AP, sob a alegação de “ser este o seu endereço 
e domicilio, mas que estranhamente não fizeram nenhuma 
indagação aos vizinhos, muito menos, dizem qual é o 
horário das referidas visitas, citando apenas dias sem 
especificar os horários das referidas visitas, deixando 
uma sombra enorme de dúvidas acerca do Laudo de 
Visita Social, pois, se tivessem colhido informações da 
vizinhança teriam a certeza da morada do requerente no 
referido endereço”. Com relação a visita em Santana 
realizada no dia 14.06.2019, no endereço da Padre Vitório 
Galianne, o interessado requer a nulidade sob a alegação 
de que “os mesmos também não tinha ninguém na casa, 
mas, foram na vizinhança, estranhamente, não 
encontraram o requerente, mas, foram na vizinhança. 
Assim corroborando está a tese da nulidade e fragilidade 
do pleito do requerente”. Pleiteia o requerente, a 
impugnação da foto retirada do perfil da rede social da 
Senhora Jaciara   Moura, datada de 10.09.2019 alegando 
ser esta “uma foto isolada e única entre o filho do 
requerente e sua genitora não tendo o condão de 
isoladamente e dissociado dos demais elementos de 
prova dos autos, não tem o condão de retirar o direito do 
requerente ao reconhecimento do seu direito de 
beneficiário, pois, os demais elementos de prova dos 
autos corroboram a tese do requerente”. Alega o recorrente 
que “dentro das provas carreadas para os autos supra, 
houve declaração equivocada e que não condiz com a 
verdade, pois, o requerente fez tal petição com esse 
endereço dada a necessidade de promover ação judicial 
em Santana, mas, pelas declarações de testemunhas, 
além do que, as provas materiais e as demais provas 
juntadas com o Recurso dão por certo o seu endereço e 
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domicilio na Av. Cora de Carvalho, Santa Rita, Macapá - 
AP, bem como, as petições e processos juntados com a 
presente demanda”. O requerente argumenta que “o 
convívio marital nunca foi rompido, as provas carreadas 
aos autos supram demonstram que houve de maneira 
continua e duradoura relação marital sob o mesmo teto, 
conforme se vê das provas carreadas e dos depoimentos 
de testemunhas oculares, que viviam no meio social e 
familiar do requerente e da instituidora”. O requerente 
argumenta que “a dependência econômica é absoluta e 
não relativa, pois o requerente nunca teve sua relação 
conjugal rompida, destoando as provas da alegação posta 
no Laudo Social, que não abriu contraditório, não 
possibilitou coleta de informações do Requerente e feriu o 
devido processo legal e o contraditório, tornando nulo 
referido laudo desprovido de contraditório, dado que o 
Requerente não pode fornecer informações e provas, 
assistente técnico, dia e hora da perícia. ” O recorrente 
argumenta que “consta nos autos supra, consulta de 
dependentes e ficha do segurado. Declara e ratifica que o 
Requerente é o único dependente da instituidora, por 
relatório de comprovação da condição dos dependentes. 
” O recorrente argumenta que “referido documento 
declarara no item relação de dependentes, como seu 
único dependente o seu filho. Ao analisar os autos, 
verifiquei que o senhor Manoel Darcimar Gonçalves 
Barbosa, embora continue mantendo a condição de 
cônjuge da ex- segurada, conforme certidão de casamento 
acostada nos autos e alegando que ’(...) nunca houve 
separação ou divórcio, a mesma jamais fez qualquer 
alteração ou averbação de documentos para demonstrar 
a quebra de relação (...)” este não logrou êxito em 
comprovar que convivia maritalmente com a de cujus 
pois, os argumentos do Recurso Administrativo e os 
documentos apresentados não são suficientes para 
enfrentar a denúncia de que este já estaria separado de 
fato de Dênia Maria Fortunato Barbosa, fato atestado pelo 
Laudo Social de visita domiciliar e pelo parecer da 
Auditoria Interna da AMPREV. Com relação aos Termos 
de Declaração de Vera Lúcia Ferreira Picanço, Carlos 
Alberto de Souza Santa Brígida, Fábio Barroso da 
Silva e Emanuela Fortunato Barbosa, em que estes 
declaram que o requerente “convivia maritalmente com a 
esposa, cuidando da residência, ajudando a suprir a 
residência, zelando com limpeza e reparos necessários 
(...); que dava assistência a esposa junto a hospitais (...) 
que participava de programações como aniversario de 
familiares, natal e ano novo (...)”, entre outros, destaco 
que de acordo com a lei, as declarações constantes de 
documento assinado presume-se verdadeira em relação 
aos signatários, não eximindo o interessado em sua 
veracidade, do ônus de prova-las. Neste caso, as 
declarações apresentadas são contestadas pelos 
documentos e fatos acima relatados, visto que nenhuma 
prova foi apresentada para comprovar a veracidade das 
declarações prestadas. Quanto aos documentos - faturas 
de serviços de internet, telefonia e Certidão da OAB - 
onde consta o mesmo endereço da de cujus como sendo 
também do requerente, em que pese tais documentos 

possam ser considerados indícios materiais de convivência 
marital entre o requerente e a de cujus - já que indicam a 
provável coabitação e publicidade do vínculo marital -, 
eles não comprovam, por si só, tal convivência, razão 
pela qual desconsideramos esta argumentação. Por fim, 
considerando que espólio significa patrimônio, isto é, 
todos os bens, direitos e obrigações deixadas por alguém 
que veio a falecer e que este, responde por todas as 
dívidas do falecido e até por alguma condenação anterior 
a sua morte, ou por qualquer ação, que seja de sua 
responsabilidade civil e, considerando também, que o 
inventariante do espólio tem entre outras, a 
responsabilidade de pagar as dívidas do espólio, conclui 
que o fato do requerente ter firmado o termo de confissão 
da dívida referente a conta hospitalar decorrente do 
atendimento da paciente Dênia Maria Fortunato Barbosa, 
onde consta entre outros, o compromisso de “usar todo e 
qualquer benefício econômico advindo do resultado dos 
Processos em trâmite na 2ª Vara Cível e de Fazenda 
Pública de Macapá e Processo em trâmite na Secretaria 
Especial de Precatórios do TJAP, para abater o saldo 
devedor objeto do presente Termo de Confissão de 
Dívida” -, se deu única e exclusivamente por conta das 
suas obrigações de inventariante do espólio. O pedido de 
nulidade dos Laudos Social sob a alegação “de ausência 
do devido processo legal e do contraditório, a parte não 
foi ouvida, não pode formular quesitos, não foi intimada 
para dia e hora da colheita de provas (...)” apresentada 
pelo requerente não se sustenta pelo fato de que é de 
responsabilidade do profissional da Assistência Social 
avaliar a necessidade da notificação ou não do prévio 
agendamento da visita domiciliar. No caso em questão, a 
notificação ou prévio agendamento poderia interferir no 
resultado da diligência, visto que a visita domiciliar tem 
por objetivo apurar se a realidade dos fatos tal como ela 
se apresenta está em conformidade com os fatos relatados 
pelo interessado, razão pela qual o argumento do 
requerente não justifica o pedido feito. A foto que retrata 
uma estrutura familiar, publicada no perfil da rede social 
da Senhora Jaciara Moura, combinada com um registro 
espontâneo, feito em petição endereçada a um membro 
do Poder Judiciário, onde o requerente declara ser 
residente e domiciliado no mesmo endereço que, segundo 
a denúncia recebida é o endereço onde o mesmo construiu 
uma nova estrutura familiar, fato confirmado pelo 
depoimento dos vizinhos, registrados no Laudo Social é 
seguramente prova cabal do rompimento da convivência 
marital do requerente com a de cujus, razão pela qual não 
cabe sua anulação. Até pouco tempo atrás, a legislação 
previdenciária só considerava como beneficiário da 
pensão por morte o cônjuge separado judicialmente ou o 
divorciado que estivesse, na data do óbito, percebendo 
alimentos. A norma em vigor, nada falava sobre o cônjuge 
separado de fato, ou seja, aquele que já não mais convivia 
com o servidor, mas ainda se mantinha com ele casado - 
separação de fato e não de direito - abrindo a lacuna para 
que o cônjuge separado de fato, sendo comum que o 
cônjuge separado de fato há anos ou mesmo há décadas, 
oportunisticamente, se habilitasse na pensão por morte, 
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mesmo que não percebesse alimentos, haja vista que a 
sociedade conjugal ainda não havia terminado. No Amapá 
esta questão foi enfrentada através da edição da Lei nº 
0915/2005, que dispõe sobre o regime de Previdência 
Social do Estado do Amapá e sobre a entidade 
previdenciária, que tem no seu bojo a seguinte redação: 
Art.26 A pensão por morte será devida ao conjunto dos 
dependentes do segurado que falecer, aposentado ou 
não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial no 
caso de morte presumida, comprovada a permanente 
dependência econômica financeira, quando exigida. (...) 
§4°. Desde que recebam pensão de alimentos, 
concorrerão em igualdade de condições com os 
dependentes referidos nesta Lei: I - o cônjuge separado 
judicialmente ou de fato. Atualmente, a concessão do 
benefício depende entre outras coisas, da comprovação 
da dependência econômica entre o cônjuge separado de 
fato e o falecido servidor, que precisa estar devidamente 
comprovada, o que se faz, demonstrando a percepção 
dos alimentos, fato não foi comprovado pelo requerente, 
conforme previsto na Lei. Após apresentar pedido de 
vista, o nobre Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara, 
divergiu do Voto do Conselheiro Carlos Luiz Pereira 
Marques, dando provimento ao recurso do Recorrente 
Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa por entender que 
restou demonstrado nos autos que o Recorrente era 
casado de direito com a falecida Dênia Maria Fortunato 
Barbosa, consoante certidão de casamento acostada aos 
autos, além de que sempre viveu em coabitação, no 
mesmo teto, desde o matrimonio até o falecimento de seu 
cônjuge, razão pela qual preenchia todos os requisitos 
para o recebimento do benefício da pensão por morte, eis 
que a dependência econômica é presumida entre 
cônjuges. No seu voto o Conselheiro Lindoval fez ainda 
considerações sobre a denúncia anônima mencionada 
nos autos, bem como sobre a homologação do parecer 
jurídico pelo Diretor-Presidente da AMPREV. “A fim de 
esclarecer de vez os fatos para que não ocorra nenhuma 
dúvida no julgamento pelos Conselheiros do Conselho 
Estadual de Previdência do Amapá - CEP, considerando-
se ainda o compromisso desse Conselheiro em zelar pela 
proteção do Fundo Previdenciário da AMPREV, fiz 
algumas diligências que achei necessárias para 
confirmação do meu pensamento prévio, assim como 
também o fez o Conselheiro do voto- vista. ” Basicamente 
esse processo cinge-se a saber se o recorrente era ou 
não separado de fato da falecida Senhora Dênia Maria 
Fortunato Barbosa e posteriormente se dependia 
economicamente desta, eis que se constatado que a 
recorrente continuava casado de fato (pois era casado de 
direito), bem como que dependia economicamente da 
falecida, faria jus ao benefício da pensão por morte. 
Todavia, a prova constante dos autos já demonstrava de 
forma bem convincente que o réu não se encontrava mais 
vivendo como se casado fosse com a falecida Senhora 
Dênia Maria Fortunato Barbosa, mas sim que vivia em 
união estável há vários anos com a Senhora Jaciara Da 
Silva Moura. Como o recorrente apresentou em grau de 
recurso administrativo, declarações de testemunhas que 

diziam que o réu sempre viveu em coabitação com a 
falecida, desde o matrimonio até o falecimento, solicitei, 
na qualidade de Conselheiro do CEP, documentações 
junto a Instituições Públicas, as quais foram devidamente 
autorizadas pelas autoridades públicas, bem como obtive 
diretamente documentações através das Fontes Abertas 
(facebook, internet, etc., provas estas consideradas 
legais, haja vista que quem publica comentários ou 
imagem nessas mídias sociais está abrindo mão de sua 
privacidade, razão pela qual não há nenhuma ofensa à 
intimidade ou honra de alguma pessoa com a exposição 
de tais imagens/comentários), de modo a aclarar  a 
questão e decidir com plena convicção, sem fazer 
nenhuma injustiça a quem quer que seja. E aí obtivemos 
as seguintes documentações/provas para corroborar 
ainda mais o pensamento prévio de indeferimento do 
pedido de benefício de pensão por morte feito pelo 
recorrente, em consonância com o entendimento anterior 
da AMPREV e do Conselheiro Relator Carlos Luiz Pereira 
Marques: 01- imagens fotográficas obtidas na fonte aberta 
facebook, disponibilizadas no facebook da Senhora 
Jaciara da Silva Moura, companheira do recorrente. 02        
- documento comprovando endereço da Senhora Jaciara 
da Silva Moura, na Rua Padre Vitório Galianne, bairro 
Nova Brasília em Santana/AP, junto ao Ministério Público 
do Estado do Amapá (documentação obtida via solicitação 
ao MPAP); 03 - documentos administrativos obtidos no 
TJAP, devidamente autorizados pela Presidência do 
TJAP; 04 - cópia integral da ação judicial, devidamente 
autorizada pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e 
Sucessões de Macapá; 05 - documentos, disponibilizados 
no sistema Tucujuris do TJAP. E o caso dos autos 
Senhores Conselheiros. As declarações das 
pseudotestemunhas Vera Lúcia Ferreira Picanço 
(denominada como doméstica do casal Dênia x Darcimar), 
Carlos Alberto Souza Santa Brígida (denominado como 
pastor do casal Dênia x Darcimar), Fábio Barroso da Silva 
e Emanuela Fortunato Barbosa (genro e filha do casal 
Dênia x Darcimar), são declarações que apenas 
demonstram que os fatos foram declarados por estes, 
presumindo-se verdadeira apenas a declaração, mas não 
o conteúdo da declaração. Assim, tais declarações não 
comprovam a veracidade dos fatos alegados por estes, 
não eximindo o interessado em sua veracidade, do ônus 
de prova-las, além de que as declarações apresentadas 
são contestadas pelos documentos constantes dos autos, 
que demonstram a inveracidade do conteúdo de tais 
declarações. E flagrante o interesse de algumas dessas 
testemunhas, como o genro e a filha do requerente, no 
caso o Senhor Fábio Barroso da Silva e a Senhora 
Emanuela Fortunato Barbosa em prestar uma declaração 
com o fim de ajudar o recorrente, mesmo sabendo, com a 
mais absoluta certeza, da inverdade dos fatos declarados. 
Quanto à testemunha Emanuela Fortunato Barbosa, 
adiante demonstraremos porque está sendo dito que ela 
tinha plena ciência de que seu pai e sua genitora estavam 
separados de fato há mais de uma década (Pasmem, não 
errei na digitação, falei mesmo mais de uma década). No 
que diz respeito as pseudotestemunhas Vera Lúcia 
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Ferreira Picanço (denominada como doméstica do casal 
Dênia x Darcimar) e Carlos Alberto Souza Santa Brígida 
(denominado como pastor do casal Dênia x Darcimar), 
imagina-se que estes na boa-fé, sem consciência de que 
poderiam responder por falso testemunho, declararam 
tais fatos inverídicos (quanto ao fato que o casal Dênia e 
Manoel Darcimar viveram sempre em coabitação no 
mesmo teto, sem nunca ter havido ruptura da relação 
conjugal, até o falecimento de Dênia), a pedido do 
requerente, com o intuito de ajudá-lo, tendo sido induzidos 
nesse sentido. Caso tenham realmente declarado tais 
inverdades de má-fé, devem responder par seus atos. 
Nesse sentido, vamos então as provas documentais: 
contra fatos, não há argumentos. Com base nas imagens 
fotográficas constantes do facebook da Senhora Jaciara 
da Silva Moura constata-se de forma cristalina, que o 
Recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa vive em 
união estável com a Senhora Jaciara da Silva Moura há 
vários anos, inclusive pode se verificar ainda que referida 
união estável era do conhecimento e pelo visto aprovação 
de sua filha a Advogada Daniela Fortunato, que é sócia de 
seu pai no Escritório de Advocacia “Advocacia & 
Consultoria Dr. Manoel Darcimar & Dra. Daniela 
Fortunato”, a qual “curtiu” a postagens da companheira de 
seu genitor, em foto de demonstração de afeto do casal, 
isso no ano de 2015, portanto, bem antes do falecimento 
de sua genitora Dênia Maria Fortunato Barbosa, que 
ocorreu em 16/04/2019. Ademais, nessa postagem 
romântica, datada de 01/01/2015, cerca de cinquenta e 
sete pessoas curtiram a postagem, numa evidente 
demonstração de que o relacionamento afetivo (união 
estável) existente entre o casal Manoel Darcimar 
Gonçalves Barbosa e Jaciara da Silva Moura era um 
relacionamento público, sem ser as escondidas, sendo 
inclusive do conhecimento e aprovação de familiares do 
recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa. 
Registra-se ainda, que nessa postagem romântica no 
facebook, de 01/01/2015, feita pela Senhora Jaciara da 
Silva Moura, uma das pessoas que curtiu a postagem, 
onde consta o casal Darcimar X Jaciara em momento de 
demonstração de afeto, vem a ser a Senhora Rosane 
Malafaia, Conselheira Suplente do Conselho Estadual de 
Previdência, na vaga dos Servidores do Poder Judiciário 
do Estado do Amapá, demonstrando que até dentro da 
AMPREV, tal relacionamento era do conhecimento senão 
de todos, mas de uma considerável parte do pessoal, pois 
Macapá e Santana, ainda são Municípios pequenos, onde 
grande parte das pessoas se conhecem. Consigna-se 
também, que nessa mesma postagens romântica no 
facebook, de 01/01/2015, feita pela Senhora Jaciara da 
Silva Moura, há várias advogadas que curtiram a 
postagem, onde consta o casal Darcimar x Jaciara em 
momento de afeto, demonstrando também que no meio 
jurídico, haja vista que o Recorrente Manoel Darcimar 
Gonçalves Barbosa é Advogado e a Senhora Jaciara da 
Silva Moura é Analista Judiciária (OficiaIa de Justiça, 
formada em Direito), tal relacionamento era do 
conhecimento de uma considerável parcela do meio 
jurídico, haja vista que o relacionamento era e é as claras 

há mais de uma década. Percebe-se ainda, que essas 
imagens no facebook do casal Manoel Darcimar 
Gonçalves Barbosa e Jaciara da Silva Moura e o filho 
menor do casal, nascido em dezembro/2007, demonstram, 
sem sombra de dúvida, que não houve um relacionamento 
fortuito e isolado entre o casal, com a geração de um filho 
apenas. Na realidade, as fotos falam por si e demonstram 
que o casal vive em união estável na companhia de seu 
filho menor, frequentando ambientes religiosos, eventos 
esportivos, jantar em restaurante, provável curtição de 
réveillon, pois a foto é de 01/01/2015, ou seja, não se trata 
de fatos isolados, mas de uma sequência de fatos 
familiares, numa evidente constatação de união estável 
entre o casal Darcimar e Jaciara. Da demonstração da 
separação de fato existente entre Manoel Darcimar 
Gonçalves Barbosa e Dênia Maria Fortunato Barbosa. O 
Recorrente por diversas vezes afirmou em seu recurso 
administrativo que “o convívio marital nunca foi rompido, e 
que as provas carreadas aos autos supram demonstram 
que houve de maneira continua e duradoura relação 
marital sob o mesmo teto, conforme se vê das provas 
carreadas e dos depoimentos de testemunhas oculares, 
que viviam no meio social e familiar do requerente e da 
Instituidora“. Todavia, tal afirmação é absolutamente 
inverídica, não correspondendo a verdade, demonstrando 
clara má-fé do requerente nos autos, bem como das 
testemunhas que efetuaram declarações nesse sentido 
em benefício do requerente. A prova de que o recorrente 
falseia a verdade, juntamente com as testemunhas, esta 
demonstrada através da ação de separação judicial 
litigiosa que tramitou na 1ª Vara de Família, Órfãos e 
Sucessões de Macapá/AP, anexada aos autos, onde 
consta que a Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa 
ajuizou em 30/01/2007 uma Ação de Separação Judicial 
Litigiosa em desfavor do recorrente Manoel Darcimar 
Gonçalves Barbosa, alegando que o recorrente 
abandonou o lar conjugal ainda em julho de 2006, por 
conta de condutas desleais e adultério, conforme este 
mesmo confessa em mensagens para sua filha. Deflui da 
análise dessa ação de separação judicial litigiosa, que há 
menção nos autos que ainda no ano de 2005 já estava 
havendo um relacionamento afetivo entre o recorrente 
Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa e a Senhora Jaciara 
da Silva Moura, fato este afirmado pelo próprio recorrente 
Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, em diálogo com 
sua filha Emanuela Fortunato Barbosa (agora explica-se 
porque anteriormente foi dito que a Senhora Emanuela 
Fortunato Barbosa emitiu declaração falsa juntamente 
com seu esposa Senhor Fábio Barroso da Silva no sentido 
de afirmar que o casal Manoel Darcimar Gonçalves 
Barbosa  e  Dênia Maria Fortunato Barbosa sempre 
viveram juntos sem nenhuma ruptura da relação conjugal, 
haja vista que tinha plena ciência de que seu pai Manoel 
Darcimar Gonçalves Barbosa estava separado de fato de 
sua genitora Dênia Maria Fortunato Barbosa, desde 
julho/2006, sendo que tinha pleno conhecimento ainda 
que no ano de 2005 o Senhor Manoel Darcimar Gonçalves 
Barbosa já estava relacionando-se afetivamente com a 
Senhora Jaciara da Silva Moura, embora ainda não 
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separado de fato, o que se deu em julho de 2006, quando 
saiu de casa para viver com Jaciara. Essa ação de 
separação judicial litigiosa ajuizada pela Senhora Dênia 
Maria Fortunato Barbosa em desfavor do recorrente 
Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa tramitou por mais 
de 03 anos tendo sido extinta sem julgamento de mérito 
por conta da autora não ter sido localizada, sendo intimada 
então por edital, e como não se manifestou, os autos 
fofam arquivados. Coincidentemente, após o recorrente 
Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa ter abandonado o 
lar conjugal junto à sua esposa Dênia Maria Fortunato 
Barbosa, em julho de 2006, consoante informado pela 
própria Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa, nos 
autos da Ação de Separação Judicial Litigiosa, em 
01/12/2007, nasce o menor, fruto da união estável já 
existente entre Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa e 
Jaciara da Silva Moura. Façam as contas, Senhores 
Conselheiros: nove meses para o nascimento de um filho, 
tendo o recorrente abandonado o lar conjugal em julho de 
2006. Os fatos batem certinho. Com seis/sete meses 
aproximadamente de união estável efetiva o casal 
Darcimar e Jaciara já gerou um fruto desse amor, que 
vingou nove meses depois. Essa prova da ação de 
separação judicial litigiosa intentada pela Senhora Dênia 
Maria Fortunato é uma prova cabal de que o recorrente 
Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa estava separado de 
fato de sua esposa, ainda que continuasse casado de 
direito, isto é, casado apenas no papel. Mas não é só. Ha 
diversas outras provas nos autos demonstrando que o 
recorrente estava separado de fato de sua esposa Dênia 
Maria Fortunato Barbosa desde julho/2006 e que estava 
vivendo em união estável com a Senhora Jaciara da Silva 
Moura, na cidade de Santana/AP. Percebe-se ainda, da 
análise desses 03 (três) alvarás, que tramitaram na 
Comarca de Santana/AP, expedidos entre os anos de 
2015/2018, que em todos eles o endereços do recorrente 
Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa trata-se do seguinte 
endereço: “Rua Padre Vitório Galianne, bairro Nova 
Brasília, em Santana/AP”, o qual coincide também com o 
endereço fornecido por Manoel Darcimar Gonçalves 
Barbosa nos autos da petição inicial de reclamação cível 
ajuizada por ele em causa própria contra o Estado do 
Amapá, junto ao Juízo de Direito da Vara Cível da 
Comarca de Santana/AP, onde declarou por ato próprio, 
em 15/05/2014, que possuía residência e domicílio na 
“Rua Padre Vitório Galianne, bairro Nova Brasília, em 
Santana/AP”. Interessante notar, que o recorrente Manoel 
Darcimar Gonçalves Barbosa no seu recurso 
administrativo argumentou quanto à petição e alvará, de 
que “dentro das provas carreadas para os autos supra, 
houve declaração equivocada e que não condiz com a 
verdade, pois, o requerente fez tal petição com esse 
endereço dada a necessidade de promover ação judicial 
em Santana”. Ora, com essa afirmativa o recorrente deve 
imaginar que os Conselheiros do Conselho Estadual de 
Previdência do Amapá devem ser ingénuos, pois não é 
crível que numa cidade atualmente com mais de cem mil 
habitantes e milhares de domicílios residenciais, o 
recorrente vá indicar justamente, por equivoco, como 

alega, o mesmo endereço da Senhora Jaciara da Silva 
Moura, coincidentemente sua companheira, embora o 
recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa alegue 
que não convive em união estável com tal pessoa. 
Outrossim, caso fosse verdade a alegativa do recorrente 
que cometeu equivoco e que sua intenção era apenas de 
promover ação judicial em Santana, o que não se acredita, 
por todas as provas dos autos, o recorrente teria então 
cometido um crime de falsidade ao declarar endereço em 
que não residia com o fim de burlar a justiça Amapaense, 
o que seria ainda mais reprovável, mas não seria de se 
estranhar, haja vista que apesar das fartas provas nos 
autos em desfavor do recorrente, este insiste em alegar 
fatos inverídicos de modo a tentar obter o indevido 
benefício da pensão por morte, eis que não faz jus a tanto. 
Não bastasse as provas já produzidas nos autos, dando 
conta de que o recorrente Manoel Darcimar Gonçalves 
Barbosa estava separado de fato de sua esposa Dênia 
Maria Fortunato Barbosa desde julho/2006, bem como 
que estava convivendo em união estável com a senhora 
Jaciara da Silva Moura, na cidade de Santana/AP, na rua 
Padre Vitório Galianne, bairro Nova Brasília, em Santana/
AP”, inclusive tendo dessa união estável nascido o menor 
D.L.S.B., em 01/12/2007, foi oficiado ainda ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá solicitando informações 
sobre o estado civil da Senhora Jaciara da Silva Moura, 
tendo sido constatado que a Senhora Jaciara da Silva 
Moura declarou perante o Tribunal de Justiça do Estado 
do Amapá, sob as penas da lei, em 04/09/2008, quando 
do seu recadastramento no senso de 2008, o estado civil 
de união estável com o Senhor Manoel Darcimar 
Gonçalves Barbosa. Tal declaração assinada pelo próprio 
punho da Senhora Jaciara da Silva Moura, em 04/09/2008, 
é prova cabal, portanto, de que o recorrente Manoel 
Darcimar Gonçalves Barbosa vive em união estável com 
a Senhora Jaciara da Silva Moura desde pelo menos 
04/09/2008, ou seja, há mais de uma década, muito antes 
do falecimento de sua esposa (apenas no papel), Senhora 
Dênia Maria Fortunato Barbosa, que ocorreu em 
16/04/2019, desmascarando de uma vez por todas a 
versão inverídica e infundada do recorrente Manoel 
Darcimar Gonçalves Barbosa de que sempre viveu em 
união conjugal com sua esposa Dênia Maria Fortunato 
Barbosa desde o matrimônio ocorrido em 08/10/1977 até 
o falecimento de Dênia acontecido em 16/04/2019. Não 
bastasse a declaração de união estável com o Senhor 
Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, apresentada em 
04/09/2008, por parte da Senhora Jaciara da Silva Moura 
junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na data 
de 15/05/2008 a Senhora Jaciara da Silva Moura também 
informou como seu dependente perante o Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá, o Senhor Manoel Darcimar 
Gonçalves Barbosa, consoante averbamento em seus 
assentamentos funcionais, conforme relatório. A Senhora 
Jaciara da Silva Moura incluiu  ainda o recorrente Manoel 
Darcimar Gonçalves Barbosa como seu dependente 
perante o plano de saúde Unimed do Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, com averbação em maio de 2008 
permanecendo até os dias atuais, tendo ainda como 
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dependente desde então o seu filho nascido em 
01/12/2007, cujos valores das mensalidades são 
descontados diretamente no contracheque da servidora 
Jaciara da Silva Moura, numa clara evidência de que o 
recorrente além de se encontrar separado de fato da 
Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa há mais de uma 
década, portanto, tendo perdido a qualidade de 
dependente da Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa, 
perante a AMPREV, a teor do artigo 16, III da Lei 
n°915/2005, também passou a ser dependente 
economicamente da Senhora Jaciara da Silva Moura, 
desde 15/05/2008, há mais de uma década, o que impede 
ainda a obtenção do benefício da pensão por morte da 
Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa, conforme artigo 
26, § 4°, I da Lei n°915/05. Dessa maneira, a prova 
produzida nos autos é robusta no sentido de demonstrar 
que o recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa 
não faz jus ao benefício da pensão por morte de sua 
esposa (apenas no papel) Dênia Maria Fortunato Barbosa, 
falecida em 16/04/2019, tendo em vista que se encontrava 
separado de fato de seu cônjuge desde julho de 2006, 
portanto, há mais de uma década, vivendo desde então 
em união estável com a Senhora Jaciara da Silva Moura, 
de quem é dependente econômico desde maio de 2008 
(mais de uma década), junta ao Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá. No que se refere â alegativa do 
recorrente de que efetuou o pagamento de despesas 
médicas e do funeral da Senhora Dênia Maria Fortunato 
Barbosa podemos observar ainda que o benefício 
previdenciário mensal bruto que o recorrente almejava 
receber em decorrência do falecimento de Dênia Maria 
Fortunato Barbosa era da ordem de R$15.066,02, sendo 
o valor líquido de R$14.051,10. Assim em aproximadamente 
14 meses o requerente quitaria a dívida assumida, sé 
com os valores da pensão, e depois seria “só alegria”, 
enquanto fosse vivo, o que em termos matemáticos 
compensa bastante tal assunção de dívida. Consigna-se 
ainda, que na qualidade de cônjuge meeiro de direito (não 
de fato), o recorrente quando do inventário tem direito a 
metade dos bens adquiridos pelo casal, e segundo consta 
na ação de separação judicial litigiosa, o casal havia 
adquiridos dois imóveis residenciais em Macapá, um 
terreno rural, localizado em Porto Grande/AP e um terreno 
urbano localizado na Rodovia JK, em Macapá/AP, o que 
demonstra que o valor que o recorrente receberia em 
decorrência do inventário seria mais do que suficiente 
para pagar de uma só vez a dívida contraída e ainda 
sobraria um valor considerável em favor do recorrente, 
sem contar a pensão indevida que este pretendia receber. 
Ademais, observa-se ainda dos autos que não é porque o 
requerente é o inventariante do inventário de sua cônjuge 
(no papel), que este não esteja separado de fato, a teor 
do artigo 617, I do Código de Processo Civil, haja vista 
que conforme prova dos autos, as suas filhas Daniela 
Fortunato e Emanuela Fortunato Barbosa, sabiam da 
sua relação de união estável com a Senhora Jaciara da 
Silva Moura, inclusive não faziam nenhuma oposição, 
pelo contrário davam até “likes”, curtindo a postagem 
social do casal no “facebook”, presumindo-se que não 

seriam contrárias ao pedido indevido de benefício 
previdenciário de pensão por morte feito pelo recorrente 
em decorrência do falecimento de sua genitora, até 
porque os filhos se davam bem com o recorrente, sendo 
Daniela Fortunato, inclusive sócia do recorrente em 
escritório de advocacia, enquanto que Emanuela 
Fortunato apresentou até declaração falsa dizendo que 
seu genitor conviveu em relação marital com sua genitora 
desde o matrimonio até o falecimento sem nenhuma 
ruptura do relacionamento conjugal, quando sabia que há 
mais de uma década que seu pai, ora recorrente, estava 
separado de fato de sua genitora Dênia. Assim, resta 
claro que os filhos do recorrente não iriam tentar fazer 
prova em contrário contra seu genitor de modo que 
impedisse este de receber o benefício previdenciário da 
pensão por morte, eis que sendo pai é bem possível que 
o recorrente ajudasse os filhos com parte dos rendimentos 
do indevido benefício previdenciário que almejava 
receber, somado ainda ao fato de que os herdeiros de 
Dênia Maria Fortunato Barbosa por serem todos maiores 
de idade não faziam jus ao benefício previdenciário de 
pensão por morte. Por outro lado, quanto à alegativa do 
recorrente de que prestou assistência à falecida Dênia 
Maria Fortunato Barbosa, isso não comprova que ainda 
encontrava-se vivendo uma relação marital com seu 
cônjuge no papel, pois apesar da separação de fato, há 
mais de uma década, os dois tinham um relacionamento 
de cordialidade, até porque são civilizados e possuíam 03 
filhos em comum. Não é porque um casal se separa de 
fato que não vão mais se falar. Nesse ponto, é bem 
provável que o recorrente Manoel Darcimar Gonçalves 
Barbosa, apesar de separado de fato de Dênia tenha 
prestado assistência à essa, que possuía deficiências 
visuais e físicas, sendo, inclusive aposentada por 
invalidez. Consta nos autos que o recorrente era até seu 
advogado em causas jurídicas e administrativas, inclusive 
na AMPREV, mas uma coisa não tem nada a ver com a 
outra, inclusive por razões óbvias o recorrente não foi o 
advogado de Dênia Maria Fortunato Barbosa na ação de 
separação judicial litigiosa que essa ajuizou em desfavor 
do recorrente. Registra-se ainda, que apesar de constar 
nos arquivos administrativos da AMPREV, que o recorrente 
estava registrado como dependente da Senhora Dênia 
Maria Fortunato Barbosa, tendo o registro sido feito em 
07/03/2018, estranha-se tal fato (embora pela lei fosse 
perfeitamente possível), eis que desde maio de 2008, o 
recorrente encontrava-se registrado no Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá (e ainda continua até os dias atuais) 
como dependente de Jaciara da Silva Moura, na qualidade 
de companheiro, sendo que somente na data de 
07/03/2018, apenas um ano antes do falecimento de 
Dênia Maria Fortunato Barbosa, ocorrido em 16/04/2019, 
foi que realizou- se o registro do recorrente como 
dependente de Dênia Maria Fortunato Barbosa, sendo 
que o recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, 
por coincidência, era o procurador jurídico de Dênia, 
inclusive na AMPREV, pois esta era cega, com diabetes e 
já apresentava a saúde bastante deteriorada, tanto é que 
um ano depois desse registro na AMPREV, a Senhora 
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Dênia Maria Fortunato Barbosa veio a falecer. O 
Recorrente alegou ainda no seu recurso administrativo 
que não era o fato de ter um filho fora do casamento, que 
isso demonstraria que houve ruptura do relacionamento 
conjugal entre ele e sua esposa, Senhora Dênia Maria 
Fortunato Barbosa. Realmente se fosse apenas por essa 
situação, o recorrente até que teria razão. Todavia, quando 
se soma esse fato as diversas provas produzidas nos 
autos, isto é, o fato do recorrente estar convivendo no 
mesmo teto em Santana/AP, com a Senhora Jaciara da 
Silva Moura, juntamente com o filho menor do casal; que 
postam fotos juntos em momentos românticos, religiosos, 
esportivos, etc., no facebook; que a Senhora Jaciara da 
Silva Moura declara, sob as penas da lei, que o Senhor 
Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa é seu companheiro 
desde maio de 2008, perante o Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá, inclusive o plano de saúde médico e 
odontológico de Manoel Darcimar é descontado do 
contracheque de sua companheira Jaciara, isso há mais 
de uma década; que a Senhora Dênia Maria Fortunato 
Barbosa ajuíza ação de separação judicial litigiosa em 
janeiro de 2007, informando que seu esposo Manoel 
Darcimar Gonçalves Barbosa abandonou o lar conjugal 
em julho de 2006, e que o motivo provável seria pratica de 
adultério, constando ainda nos autos da ação, a 
informação do nome de Jaciara, entre outras provas, 
percebe-se que o somatório desses fatos, comprova de 
forma contundente que houve sim a ruptura do 
relacionamento marital entre Manoel Darcimar Gonçalves 
Barbosa e Dênia Maria Fortunato Barbosa desde julho de 
2006, e que desde esse período o recorrente passou a 
viver em união estável com a Senhora Jaciara da Silva 
Moura. Por fim, quanto à alegativa do recorrente Manoel 
Darcimar Gonçalves Barbosa no sentido de que a 
dependência econômica era absoluta pelo fato deste ser 
casado no papel com a Senhora Dênia Maria Fortunato 
Barbosa, razão pela qual faria jus ao benefício 
previdenciário da pensão por morte, há de ser mencionado 
inicialmente que a dependência em primeiro lugar não é 
absoluta, mas presumida, conforme artigo 10, § 5° da Lei 
n°915/05, sendo que admite prova em contrário como a 
que foi produzida nos autos, haja vista que restou 
demonstrado que o recorrente Manoel Darcimar 
Gonçalves Barbosa encontrava-se separado de fato de 
seu cônjuge Dênia Maria Fortunato Barbosa há mais de 
uma década, tendo perdido a qualidade de dependente, 
até porque também há mais de uma década encontrava- 
se como dependente de Jaciara da Silva Moura junto ao 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, razão pela qual 
não era mais dependente econômico do seu cônjuge no 
papel Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa, não 
fazendo assim mais jus ao benefício previdenciário da 
pensão por morte em decorrência do falecimento de 
Dênia Maria Fortunato Barbosa. Outrossim, faço ainda 
duas considerações quanto às questões levantadas nos 
autos pelo nobre Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara, 
no seu voto-vista. Denúncia Anônima. Quanto a questão 
da denúncia anônima questionada pelo nobre Conselheiro 
Lindoval Queiroz Alcântara, apesar de não aventada no 

recurso administrativo pela parte recorrente, em que o 
Conselheiro questionou a forma como ocorreu o 
processamento da denúncia anônima que não foi 
apresentada por escrito ou reduzida a termo, com a 
devida vênia e respeito que nutro pelo Conselheiro 
Lindoval Alcântara, entendo que tal argumentação carece 
de sustentáculo, haja vista que é dever de todo Funcionário 
da Amapá Previdência - AMPREV, incluindo os 
Conselheiros do Conselho Estadual de Previdência - CEP, 
de zelar pela Defesa do Fundo Previdenciário, sendo que 
qualquer notícia que se tenha nos autos, durante a análise 
de um pedido de benefício previdenciário, seja verbal ou 
por escrito, de forma anônima ou identificada, que possa 
causar prejuízos ao Fundo Previdenciário da AMPREV, 
como é o caso dos autos, onde o recorrente pleiteia 
benefício que não faz jus, deve ser conhecida e averiguada 
pelos servidores através de investigações preliminares 
para saber se existe ou não algum fundo de verdade, o 
que foi efetivamente feito nos autos, até porque não existe 
nenhuma regra de procedimento quanto ao processamento 
de denúncia anônima no âmbito da AMPREV. Senhores 
Conselheiros, se no direito penal é possível a ajuizamento 
de ação penal em decorrência de denúncia anônima de 
crime, precedida de averiguações preliminares, com 
muito mais razão é possível no âmbito administrativo, que 
não importa na restrição da liberdade do indivíduo, em 
decorrência da notícia de denúncia anônima, precedida 
de averiguações preliminares, ensejar o não 
reconhecimento do suposto direito previdenciário 
pleiteado por alguém, como o que ocorreu exatamente 
nos autos, onde após denuncia anônima de que o 
recorrente não faria jus ao benefício previdenciário da 
pensão por morte, por já estar separado de fato há vários 
anos de seu cônjuge, foram feitas averiguações/
investigações preliminares pelos servidores da AMPREV, 
que posteriormente confirmaram a veracidade da 
denúncia anônima, o que resultou no indeferimento do 
pedido de benefício previdenciário. Temos o papel como 
Conselheiros do Conselheiro Estadual de Previdência - 
CEP, de zelar e proteger o nosso Fundo Previdenciário, 
não podendo diante de uma clara intenção de burla ao 
Fundo Previdenciário, por parte de quem não faz jus a 
benefício previdenciário, permitir que tal pessoa tenha 
êxito nos seus propósitos espúrios. Não estamos aqui 
para defender pessoas, amizades, classe ou categoria, 
mas sim para como já dito zelar pela Defesa do Fundo 
Previdenciário da AMPREV, de forma intransigente, esse 
é nosso dever e compromisso. Na hipótese de um 
requerente fazer jus legalmente à algum benefício 
previdenciário que lhe seja concedido o direito, porém 
quando não fizer jus, como é o caso dos autos, não há 
razão nenhuma para que obtenha o benefício indevido. 
Registra-se ainda, que até se louva a intenção do 
Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara quando 
recomenda que se normatize ou se emita Nota Técnica 
quanto aos procedimentos que devem ser observados na 
AMPREV quanto as denúncias, anônimas ou não, mas 
apenas daqui para frente, o que passou, passou, não 
havendo nenhuma ilicitude ou irregularidade nos 
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presentes autos. Desse modo, não se verifica nenhuma 
ilicitude que contamine os autos, até porque não há ainda 
nenhuma forma regular de processamento da denúncia 
anônima, no âmbito da AMPREV, sendo que meras 
irregularidades procedimentais não possuem o condão 
de anular as provas produzidas nos autos, até porque 
como já dito não existe procedimento regulando o trâmite 
de denúncia anônima na AMPREV, não havendo nem que 
se falar também em irregularidades. No caso dos autos 
não havia fumaça, mas sim fogo, labaredas 
incandescentes, enxergáveis à distância, ainda mais num 
pequeno Estado como o Amapá, demonstrando que 
embora casado no papel, o recorrente Manoel Darcimar 
Gonçalves Barbosa estava separado de fato há vários 
anos da Senhora Dênia Maria Fortunato Barbosa, vivendo 
em união estável com a Senhora Jaciara da Silva Moura. 
Nessa oportunidade, faço questão de render elogios 
públicos a todos os servidores da AMPREV, especialmente 
aqueles, que nesses autos, efetuaram diligências com a 
intuito de descobrir a verdade real, de forma a proteger o 
Fundo Previdenciário. A todos eles os meus mais sinceros 
parabéns, pois se não fosse por eles, a recorrente poderia 
vir a receber um benefício indevido de pensão por morte, 
no valor mensal bruto bastante significativo de 
R$15.066,02, em claro prejuízo para o Fundo 
Previdenciário, razão pela qual rejeito veementemente a 
recomendação de instauração de sindicância para apurar 
os fatos relacionados à denúncia anônima, objeto desses 
autos, sugerida pelo Conselheiro Lindoval Queiroz 
Alcântara. Quanto à questão da decisão do Senhor 
Diretor-Presidente da AMPREV homologando o Parecer 
Jurídico n°538/2018-PROJUR, questionada pelo nobre 
Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara, apesar de 
também não aventada no recurso administrativo pela 
parte recorrente, em que o Conselheiro questionou que a 
homologação do Parecer Jurídico n°538/2018-PROJUR, 
para conhecimento e demais providências, conforme a 
conclusão do mesmo, não tem o condão de substituir 
uma decisão que deveria ter sido exarada, tendo 
simplesmente remetido seu despacho à responsabilidade 
da parecerista, sendo que o parecer tem apenas caráter 
opinativo, mas não decisório, mais uma vez com a devida 
vênia e respeito que nutro pelo Conselheiro Lindoval 
Queiroz Alcântara, entendo que tal argumentação não 
merece acolhimento, haja vista que o ato de homologar 
um parecer consiste efetivamente num ato decisório, 
onde a homologação incorpora o sentido e as razões do 
parecer. Portanto, não há nenhuma irregularidade na 
decisão do Diretor-Presidente da AMPREV, que 
homologou o parecer opinativo pelo indeferimento de 
benefício da pensão por morte, pois quando assim o fez 
acolheu o parecer e os fundamentos do parecer passaram 
a fazer parte da decisão homologatória do parecer. Por 
conseguinte, a prova produzida nos autos é robusta no 
sentido de demonstrar que o recorrente Manoel Darcimar 
Gonçalves Barbosa não faz jus ao benefício da pensão 
por morte de sua esposa Dênia Maria Fortunato Barbosa, 
falecida em 16/04/2019, tendo em vista que se encontrava 
separado de fato de seu cônjuge desde julho de 2006, 

portanto, há mais de uma década, vivendo desde então 
em união estável com a Senhora Jaciara da Silva Moura, 
de quem é dependente econômico desde maio de 2008, 
junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. “Diante 
de todo o exposto e do mais que consta dos autos, 
conheço do recurso, para negar-lhe provimento, mantendo 
na sua integra a decisão do Senhor Diretor-Presidente da 
AMPREV que indeferiu o pedido de pensão por morte 
feito pelo recorrente Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, 
em decorrência do falecimento de Dênia Maria Fortunato 
Barbosa, o que fato nos termos das considerações 
esposadas nesse voto, em consonância ainda com os 
fundamentos do voto do Conselheiro Relator. 
Recomendações: a)          Expedição de Portaria de elogio 
pelo Conselho Estadual de Previdência do Estado do 
Amapá - CEP para todos os servidores da AMPREV que 
atuaram nesse procedimento administrativo, os quais 
demonstraram zelo, lealdade e compromisso para com a 
defesa do Fundo Previdenciário da AMPREV, com o 
devido registro nos assentamentos funcionais de cada 
servidor; b)     Encaminhamento de cópia desse 
procedimento administrativo para a Delegacia de Polícia 
Civil competente ou a Promotoria de Justiça de 
investigações Cíveis e Criminais de Macapá para fins de 
instauração de inquérito policial ou procedimento 
investigatório criminal, tendo em vista a presença de 
evidentes indícios de prática de crime de falsidade 
praticados pelo recorrente Senhor Manoel Darcimar 
Gonçalves Barbosa, bem como pelas testemunhas Vera 
Lúcia Ferreira Picanço, Carlos Alberto Souza Santa 
Brígida, Fábio Barroso da Silva e Emanuela Fortunato 
Barbosa, na medida em que fizeram declarações falsas 
dizendo que o Senhor Manoel Darcimar Gonçalves 
Barbosa vivia em relação marital, com coabitação com a 
de cujus Dênia Maria Fortunato Barbosa, desde o 
casamento até o falecimento de seu cônjuge, eis que a 
prova dos autos demonstrou que esse encontrava-se 
separado de fato do seu cônjuge desde julho/2006, 
portanto, há mais de uma década, vivendo em união 
estável desde então com a Senhora Jaciara da Silva 
Moura; c) Divulgação dessa decisão do Conselho Estadual 
de Previdência do Estado do Amapá - CEP no site da 
AMPREV, de modo a servir de exemplo para que outros 
pseudo beneficiários de direito previdenciário não venham 
a ajuizar pedidos improcedentes perante a AMPREV, com 
o intuito de lesão ao Fundo Previdenciário, haja vista que 
decisões dessa natureza possuem caráter preventivo e 
pedagógico. Ato continuo, após a apresentação do voto 
vista do Conselheiro Horácio Luís Bezerra Coutinho, e 
considerando a previsão no inciso IV do artigo 8º do 
Regimento Interno do CEP, o Conselheiro Mário Gurtyev 
de Queiroz, pediu vista dos autos do Processo nº 
2019.147.902395PA, para análise e manifestação de seu 
voto. Ato continuo o Presidente concedeu com fundamento 
no inciso IX do artigo 13 do Regimento. O Presidente 
Rubens, informou que o Conselheiro José Marlúcio está 
presente desde o início da reunião e que não se manifestou 
na hora da verificação de quórum devido problemas de 
áudio em seu equipamento. ITEM - 8 - APRESENTAÇÃO 
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DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS REPASSES E DÍVIDA 
PREVIDENCIÁRIA DOS ENTES PATRONAIS - DIRETOR 
FINANCEIRO E ATUARIAL, DIEGO DA SILVA CAMPOS: 
O Presidente Rubens Belnimeque passou a palavra ao 
Diretor Financeiro e Atuarial, Diego da Silva Campos, o 
qual inicialmente esclareceu que a última apresentação 
foi referente à posição de julho/20. Ato continuo, 
apresentou em forma de planilha o comparativo da receita 
e arrecadação total por Poder de janeiro a agosto/2020, 
sendo: Assembleia Legislativa: Receita R$ 3.587.277,79 
Arrecadação R$ 3.587.277,79 (neste período a 
Assembleia Legislativa está atualizada com os repasses); 
Tribunal de Justiça: Receita R$ 21.954.640,24 
Arrecadação R$ 18.864.421,23; Tribunal de Contas: 
Receita R$ 3.550.008,71 Arrecadação R$ 3.043.254,52 e 
Ministério Público: Receita R$ 8.415.872,67 Arrecadação 
R$ 7.216.494,67. Total da Recita R$ 37.507.799,41 
(100%) Total da Arrecadação R$ 32.711.448,21 (87%) 
Saldo a Arrecadar R$ 4.796.351,20 (13%). Poder 
Executivo: Civil Receita R$ 96.004.680,09 Arrecadação 
R$ 1.352.955,97; Militar Receita R$ 49.538.953,11 
Arrecadação (zero); SEED/FUNDEB Receita R$ 
50.738.998,34 Arrecadação R$ 50.738.99832; SESA 
Receita R$ 36.286.361,08 Arrecadação R$ 2.689.072,59. 
Total da Receita R$ 232.568.992,62 (100%) Total da 
Arrecadação R$ 54.781.026,88 (24%) Saldo a Arrecadar 
R$ 177.787.965,74 (76%). Ato continuo, apresentou 
planilha com os valores dos parcelamentos, 
reparcelamentos de contribuições previdenciárias e 
débitos não previdenciários nos Planos Financeiro e 
Previdenciário, parte segurado e patronal, Civil e Militar 
do Poder Executivo. O Diretor Diego informou que em 
agosto não foi repassado nenhum valor concernente ao 
parcelamento ficando: Total: Valor Parcelado R$ 
2.085.132.251,51 Valor da Parcela R$ 12.500.922,08 
Parcelas Pagas/Compensadas R$ 234.928.748,16 
Parcelas não Repassadas até 25/08/2020 R$ 
115.097.070,08 Valores das Atualizações R$ 
31.582.650,50 Total das Parcelas em Atraso Atualizadas 
até 31/08/2020 R$ 146.679.720,58. Por fim, foi 
apresentado o relatório da dívida do Plano Financeiro - 
Poder Executivo sendo: Dívida Corrente: Segurado R$ 
279.913.324,43 Patronal R$ 212.698.692,85; Dívida 
Parcelada em Atraso: Segurado R$ 11.919.710,30 
Patronal R$ 61.432.174,58; Encargos (atualização e 
juros): Segurado R$ 52.351.770,42 Patronal R$ 
44.126.883,51. Total Plano Financeiro: Segurado R$ 
344.184.80515 Patronal R$ 318.257.750,94. Total Geral 
Dívida Plano Financeiro R$ 662.442.556,09. Plano 
Previdenciário - Poder Executivo: Dívida Corrente: 
Segurado R$ 247.771.012,42 Patronal R$ 201.346.184,72; 
Dívida Parcelada em Atraso: Segurado R$ 4.895.279,08 
Patronal R$ 36.849.906,12; Encargos (atualização e 
juros): Segurado R$ 40.062.033,18 Patronal R$ 
34.581.246,66. Total Plano Previdenciário: Segurado R$ 
292.728.324,68 Patronal R$ 272.777.337,50. Total Geral 
Dívida Plano Previdenciário R$ 565.505.662,18. Totais 
por situação da dívida: Corrente R$ 941.729.214,42; 
Parcelado R$ 115.097.070,08; Encargos R$ 

171.121.933,77; Consolidado R$ 1.227.948.218,27. 
Ressalta-se que os valores atualizados são de até 
31/08/2020 e os valores corrente segurado a partir de 
abril de 2017 e patronal a partir de março de 2018. Após 
apresentação o Diretor da DIFAT, Diego Campos, prestou 
esclarecimentos aos Conselheiros. O Presidente 
informou, que os valores apresentados irão ser 
mensalmente atualizados e disponibilizados a todos os 
Conselheiros. ITEM - 9 - APRESENTAÇÃO DO 
RELATÓRIO CONCERNENTE AO DEMONSTRATIVO 
DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2020 - 
COORDENADOR DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, 
CARLOS DE OLIVEIRA DOS ANJOS: O Presidente 
Rubens Belnimeque, ressaltou que como já havia sido 
acertado no CEP, as apresentações do Diretor Diego e do 
Coordenador do CIAP Carlos Oliveira, seriam feitas de 
forma alternadas, na reunião de hoje, somente o Diretor 
Diego fará apresentação e o relatório concernente ao 
demonstrativo de investimentos do mês de junho de 2020, 
será enviado para todos os Conselhos para conhecimento, 
e na próxima reunião o Coordenador do CIAP, Carlos 
Oliveira irá fazer os esclarecimentos e apresentar o 
relatório concernente ao mês de julho. ITEM - 10 - 
COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente 
Rubens Belnimeque, informou que na data de hoje (26), 
foi assinado o contrato com a SETRAP, concernente a 
área vendida do loteamento Cajarí, que será destinada 
para a construção da rotatória na Rodovia Duca Serra, e 
ressaltou que a Diretoria Executiva da AMPREV está 
cumprindo exatamente o que foi deliberado pelo Conselho 
Estadual de Previdência, e assim que for efetivado o 
pagamento os Conselheiros serão comunicados. O 
Presidente informou ainda, que desde o dia 24, em 
atendimento aos decretos estaduais e municipais 
referente a pandemia, está voltando gradativamente com 
as atividades presenciais na Amapá Previdência, com um 
contingente de aproximadamente 30%, e o atendimento 
está sendo feito por agendamento, com hora marcada, 
para não haver aglomerações e as pessoas ficarem 
esperando. E que o atendimento está sendo realizado 
pela manhã e tarde para conseguir atender o maior 
número de segurados interessados, e o trabalho 
presencial estar sendo feito por escala. ITEM - 11 - 
COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Conselheiro 
Carlos Marques deu informações concernentes ao último 
boletim epidemiológico, e alertou que precisa da ajuda de 
todos para intensificar as mediadas de proteção e higiene, 
porque só com essas medidas irá se conseguir manter 
controlado esse vírus até que se tenha uma vacina e 
tenha uma situação mais segura. Pediu ainda, a 
colaboração de todos os Conselheiros para tentarem 
levar a informação de que se está voltando as atividades, 
mas não podemos por displicência arriscar tudo o que já 
foi conquistado. Ressaltou, que o Estado do Amapá já 
saiu do look down que era o mais crítico na faixa de risco, 
era a faixa roxa, e chegamos na faixa amarela que é a 
segunda faixa, pois a faixa verde é a zero onde a pandemia 
estaria controlada e não tem nenhum estado no Brasil e 
nem no mundo que está nessa situação. Dentro desse 
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critério o Estado estava bem posicionado, mas 
infelizmente, vem um crescente novamente, então não é 
para causar pânico, mas serve como alerta para suscitar 
essa preocupação. O Conselheiro Carlos Marques espera 
contar com a ajudar de cada um dos Conselheiros para 
ajudar a difundir essas informações a fim de manter a 
pandemia sobre controle. Ato continuo o Conselheiro 
Carlos Marques parabenizou o Conselheiro Horácio Luís 
pelo voto-vista apresentado na reunião de hoje. 
Conselheiro Joryosvaldo Oeiras falou que ontem (25) 
participou de uma audiência pública virtual na qual foi 
tratado sobre a Previdência Estadual, e como Conselheiro 
e Deputado Estadual se preocupa muito e sabe que tem 
muitos pontos a serem discutidos, e que terá muitos 
pontos divergentes com o Governo e Sindicatos, mas que 
é necessário essa discussão, porque todos vão ser de 
alguma forma afetados, uns mais outros menos, e outros 
muito mais, e esses muitos mais afetados que temos que 
buscar uma solução mais amenas. O conselheiro 
Joryosvaldo já tem algumas ideias/propostas de alguns 
Sindicatos, e sabe que essa é uma tratativa e quer se 
colocar à disposição do CEP e de cada membro e de cada 
servidor e contribuinte, pois se está montando uma 
Comissão de Deputados, feita pela Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa para fazer a tratativa da 
Previdência Estadual. Informou ainda, que na próxima 
terça-feira (01/10), estrará sendo deliberado na 
Assembleia Legislativa e sendo composta essa Comissão 
Especial e o Conselheiro já pediu para fazer parte dela, e 
o Conselheiro conta com a expertise de cada Conselheiro 
do CEP para ajudar, e fica à disposição de cada um, e 
buscando caminhos para ter um presente e futuro melhor 
para “nossa AMPREV”. Conselheiro Mauro Fernando 
Ressaltou que a Portaria do Ministério da Previdência nº 
18.084/2020 que prorrogou os prazos, ela cita que as 
implementações de medidas de equacionamento do 
déficit atuarial, que possam ser decorrentes, deverão ser 
apurados na avaliação atuarial de 2020, é justamente 
essa documentação que está faltando no processo que 
consta lá relacionado a PEC, que está criando embaraços 
para a própria tramitação desse projeto de lei, porque é 
uma coisa que se espera o cumprimento da própria 
portaria, além de ter essa portaria tem a Portaria nº 1348 
que o Conselheiro já havia citado anteriormente e a 
Portaria nº18.084 que dispensou todos os cálculos 
atuariais anteriores justamente para se forcar no cálculo 
de 2020, e o Conselheiro vê como prioridade nº 1 da 
AMPREV e do CEP, e ter essa avaliação atuarial de 2020 
analisado pelos membros do CEP, devidamente cumprida 
a legislação. O Conselheiro não abre mão do princípio da 
legalidade e não quer que esse princípio seja abandonado. 
Por fim, o Conselheiro Mauro perguntou sobre a previsão 
para estar iniciando a análise da avaliação atuarial de 
2020, com base de 31/12/2019. O Presidente Rubens 
informou que a previsão é para a segunda quinzena de 
setembro/20. O Conselheiro Mauro perguntou ao 
Presidente se há alguma dificuldade de recepção de 
informação ou fornecimento de informação por parte de 
algum ente, que precise ser fornecido, ou já foi suprida 

essa necessidade? O Presidente informou, que todas as 
demandas estão sendo atendidas, e como o atuário não 
tem o histórico anterior, ele solicitou algumas informações 
complementares e a AMPREV está fornecendo. O 
Conselheiro Edílson Marques perguntou ao Presidente se 
já há uma previsão para o fornecimento de margem para 
empréstimos destinado aos beneficiários via banco? O 
Presidente Rubens Belnimeque informou que o sistema já 
está pronto, e já foi acordado com o PRODAP o Termo de 
Cooperação, o qual foi atualizado, e deve ser assinado 
sexta-feira (28), e o PRODAP fica autorizado a fazer a 
cobrança do percentual com os bancos e ao final do ano, 
a metade do percentual dentro de um determinado limite 
o PRODAP irá devolver para AMPREV, como 
equipamentos de tecnologia. A previsão é para que seja 
iniciado no mês de setembro. O Conselheiro Edílson, 
falou a respeito de processos e sua regular tramitação ao 
Presidente Rubens Belnimeque, e recomendou  que fosse 
obedecido sempre nos processos que tramitam no  CEP 
e da AMPREV  a questão do direito constitucional do 
contraditório e ampla defesa as partes envolvidas, para  
que no futuro não aleguem cerceamento de defesa e 
possam trazer nulidade aos Autos , bem como, citou como 
exemplo, o processo de Relatoria do Conselheiro Carlos 
Luiz Pereira Marques com  parecer do voto vista do 
Conselheiro Horácio Luís, apenas referindo se a 
formalidade e rito processual, sem entrar na matéria ou 
mérito da causa. O Conselheiro José Casemiro perguntou 
ao Presidente Rubens se há alguma possibilidade da 
AMPREV efetuar descontos nos benefícios dos 
aposentados, alguns junto a Associação dos Servidores 
da Justiça e outros ao Sindicato, quando eles são 
desligados e são aposentados automaticamente deixa de 
ser descontados e eles perdem o direito, por exemplo a 
voto, para eleger o próprio representante deles na 
AMPREV, e há um movimento junto a Associação, e o 
volume  de aposentados está aumentando bastante, e há 
um projeto de se fazer atividades na associação para 
eles, esportivas, música , cultura, etc., mas para isso eles 
tem que ser filiados. O Presidente Rubens informou que o 
Sindicato e a Associação tem que propor um convenio 
para AMPREV, visto ser possível essa parceria, que já 
existe com outros como, a Associação dos Militares e 
Sindicato dos Policiais Civis.  Ato continuo o Conselheiro 
José Casemiro informou que no dia 04/04/2020 tinha um 
prazo para quem quisesse se inscrever para realizar a 
prova do CPA 10, e dada a pandemia, esse prazo encerrou 
e ninguém fala, há alguma orientação nesse sentido? 
Pois à AMPREV já dispões desse recurso para o 
pagamento dessas inscrições, e falta agora a prestação 
do serviço. A Secretária do CEP, avisou que o Assessor 
da Presidência André, informou que já está disponível 
novamente os prazos para agendamento das provas do 
CPA 10, e que é para o Conselheiro José Casemiro e os 
demais Conselheiros que ainda não realizaram, verificar 
os seus e-mails, que será por esse meio de comunicação 
que estão sendo realizados os novos agendamentos para 
realização das provas. O Presidente pediu se algum mais 
Conselheiro tiver dificuldade em realizar a prova que entre 
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em contato o mais breve possível com a secretaria do 
CEP.  ITEM - 12 - O QUE OCORRER. Nada mais havendo, 
o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a reunião às dezoito horas e trinta minutos, e 
para constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, 
lavrei a presente ata, que lida e conferida será assinada 
pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, vinte e 
seis de agosto de dois mil e vinte.

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA
Rubens Belnimeque de Souza

SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA
Lusiane Oliveira Flexa

HASH: 2021-0115-0004-8608

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO 
ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2020 – 
BIÊNIO DE 2019-2021.

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e 
vinte, na sala virtual google.meet, às quinze horas e dez 
minutos, teve início a primeira Reunião Extraordinária do 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, 
realizada por videoconferência, presidida pelo Senhor 
RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que cumprimentou 
os Conselheiros e os demais presentes. Em seguida, 
passou a palavra a secretária Lusiane Oliveira Flexa 
que apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: 
número seis de dois mil e vinte, o qual convoca os 
membros do Conselho Estadual de Previdência do Estado 
do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente Administrativo, 
Procurador Jurídico, Ouvidora e Auditora Interna da 
AMPREV, para fazerem-se presentes na referida 
Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO DE 
QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, 
presente, CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES, presente; 
MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV 
DE QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ 
OEIRAS, presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, 
presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, 
presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, 
presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; 
HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; 
JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; 
LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, presente; PAULO 
DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA 
SILVA, presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE 
AUSÊNCIA: não houve apresentação de justificativas. 
ITEM - 4 - RELATORIA DO PROCESSO Nº 
2020.61.300836PA- ANÁLISE DO CONSELHO FISCAL 
DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA - DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2019 DA AMPREV, 

RELATORIA DA CONSELHEIRA MERYAN GOMES 
FLEXA. Após a apresentação do item de pauta, o 
Presidente Rubens Belnimeque concedeu a palavra a 
Conselheira Relatora Meryan Gomes, que inicialmente 
cumprimentou a todos os presentes. Ato continuo a 
Relatora esclareceu que conforme demonstrado pelos 
documentos que compõe os autos do processo em tela, o 
relatório analítico da Amapá Previdência, traz elementos 
para análise da gestão orçamentária e financeira, com as 
alterações promovidas no orçamento ao longo do 
exercício, sobre o cumprimento das metas fiscais definidas 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como, as notas 
explicativas do balanço que demonstra as receitas por 
categoria econômica e origem, especificando a previsão 
inicial, a previsão atualizada, a receita arrecadada e o 
saldo, do exercício;  demonstra também as despesas por 
categoria econômica e grupo de natureza da despesa, 
discriminando a dotação inicial e a dotação atualizada 
para o exercício, em decorrência da abertura de créditos 
adicionais; as despesas empenhadas, as despesas 
liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, além 
de demonstração da situação patrimonial e dos 
investimentos pelo RPPS. A Conselheira Relatora 
ressaltou que a Lei nº 2.385 de 18 de dezembro de 2018, 
estimou a receita e fixou a despesa da Amapá Previdência 
para o exercício de 2019, no montante de R$ 
1.084.575.180,00 (um bilhão, oitenta e quatro milhões, 
quinhentos e setenta e cinco mil e cento e oitenta 
reais), assim composto: Plano Administrativo R$ 
32.888.298,00 (Trinta e dois milhões, oitocentos e 
oitenta e oito mil e duzentos e noventa e oito reais), 
Plano Financeiro R$ 766.287.447,00 (Setecentos e 
sessenta e seis milhões, duzentos e oitenta e sete mil 
e quatrocentos e quarenta e sete reais), Plano 
Previdenciário R$ 285.399.435,00 ( Duzentos e oitenta e 
cinco milhões, trezentos e noventa e nove mil e 
quatrocentos e trinta cinco reais). A Conselheira 
Relatora apresentou através de demostrações gráficas a 
Receita Orçada em 2019 e o comparativo da Receita 
Orçada - exercícios de 2018/2019, bem como desmonstrou 
a Despesa Orçada - 2019 e o comparativo da Despesa 
Orçada exercicios de 2018/2019. Esclarecendo ainda, 
que pelo balancete de verificação, se pode aferir que a 
AMPREV, ao apresentar o seu Balanço Patrimonial 
consolidado, procedeu ajustes ncessários para o 
encerramento do exercício de 2019, na demonstração 
dos ativos totais. Os ajustes foram justificados como 
variações que, em linha geral, se tratava de pendências 
que estavam em conciliação bancária, no mês de 
dezembro de 2019, sendo baixados para conciliação. 
Falou ainda, que o Ativo Circulante está composto pelas 
contas: Saldo das Contas Bancárias (Caixa e Equivalentes 
de Caixa); Créditos a Curto Prazo, Investimentos 
Aplicações Temporárias a Curto Prazo, Estoques e 
Benefícios a Pessoal. O saldo das contas bancárias, são 
conciliado em contas correntes ao final do exercício de 
2019, e são oriundos de recursos de contribuição 
previdenciária. O compararativo dos saldos das contas 
bancárias, disponíveis para atendimento de baixos 
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valores, demonstra que no fim do execício de 2018, o 
montante é significativo em relação ao exercício de 2019, 
revendo o Relatório do exercício anterior, se aferiu que os 
montantes descritos podem ser considerados acima da 
média porque foram realizados depósitos no último dia útil 
bancário, impossibilitando que fossem transferidos e 
aplicados em fundos. Quanto aos créditos a curto prazo, 
as contas desse grupo que são direitos a receber de curto 
prazo, estão representadas pelas contribuições 
previdenciárias patronais e pela contribuição dos 
participantes. Os valores estão assim discriminados: 
Créditos Previdenciários a receber de curto prazo: R$ 
419.322.821,88 (Quatrocentos e dezenove milhões, 
trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e um 
reais e oitenta e oito centavos); objeto de Termos de 
Parcelamentos, inscritos em dezembro de 2018: R$ 
294.161.803,26 (Duzentos e noventa e quatro milhões, 
cento e sessenta e um mil, oitocentos e três reais e 
vinte e seis centavos). Total do valor acumulado até 
31/12/2019 é de R$ 713.484.225,14 (Setecentos e treze 
milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos 
e vinte e cinco reis e quatorze centavos). Quanto aos 
Investimentos, as aplicações dos recursos dos segurados 
do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, do Plano 
Financeiro e Plano Previdenciário, obedecem as diretrizes 
e princípios contidos na Política de Investimentos da 
Instituição, aprovada pelo Conselho Estadual de 
Previdência e estabelecida em consonância com os 
dispositivos da legislação específica em vigor, definidas 
pela Resolução no 3.922/2010-CMN e Portaria MPS nº 
519/2011. A Relatora destacou que os dados do relatório 
mensal dos recursos dos segurados investidos no 
mercado financeiro do mês de dezembro de 2019, 
demostram que no exercício de 2019, os recursos 
aplicados evoluíram positivamente em 20,97%, saindo do 
montante em dezembro/2018 de R$ 3.931.696.523,24 
(Três bilhões, novecentos e trinta e um milhões, 
seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte e 
três reais e vinte e quatro centavos), para R$ 
4.756.271.799,92 (Quatro bilhões, setecentos e 
cinquenta e seis milhões, duzentos e setenta e um 
mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e 
dois centavos), um aumento patrimonial de R$ 
824.575.276,68 (Oitocentos e vinte e quatro milhões, 
quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e setenta e 
seis reais e sessenta e oito centavos), com rentabilidade 
positiva acumulada no ano de 20,86%, contra uma meta 
atuarial de 10,73%, o que demonstra o excelente trabalho 
da gestão da AMPREV no período. Ato continuo, a 
Relatora apresentou o resumo de investimentos do ano 
de 2019 em formato de quadro, contendo os segmentos 
de investimentos, segmento de mercadoe os saldos nos 
Planos Financeiro e Previdenciário, tendo um total de 
recursos aplicados + saldo conta o montante de R$ 
3.603.978.202,28 (Três bilhões, seiscentos e três 
milhões, novecentos e setenta e oito mil, duzentos e 
dois reais e vinte e oito centavos) no Plano Financeiro; 
No Plano Previdenciário o montante foi de R$ 
1.152.293.597,64 (Um bilhão, cento e cinquenta e dois 

milhões, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e 
noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos). 
Apresentou ainda, em forma de gráficos o demonstrativo 
de estoque de materiais (consumo 90%, expediente 6% e 
informática 4%) de dezembro de 2019, totalizando uma 
soma de R$ 222.418,74 (Duzentos e vinte e dois mil, 
quatrocentos e dezoito reais e setenta e quatro 
centavos), bem como apresentou o comparativo de 
estoque de materiais dos anos 2018/2019, sendo que o 
total em 2018 era de R$ 160.119,06 (Cento e sessenta 
mil, cento de dezenove reais e seis centavos). Já 
quanto ao benefícios a pessoal que trata-se de variação 
patrimonial diminutiva pagas antecipadamente no valor 
de R$ 1.857,65 (Um mil e oitocentos e cinquenta e sete 
reais e sessenta e cinco centavos), com indicação de 
pagamentos em duplicidade no mês de dezembro/2017. 
Com relação ao grupo ativo não circulante, a conta a 
Receber Longo Prazo: no final do exercício de 2019, 
fechou com o saldo no valor de R$ 2.160.961.843,39 
(Dois bilhões, cento e sessenta milhões, novecentos 
e sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais 
e trinta e nove centavos), e no final do exercício de 2018 
fechou com a quantia de R$ 2.016.111.271,70 (Dois 
bilhões, dezesseis milhões, cento e onze mil, duzentos 
e setenta e um reais e setenta centavos). O montante 
total de R$ 2.160.961.843,39 (Dois bilhões, cento e 
sessenta milhões, novecentos e sessenta e um mil, 
oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove 
centavos), foi assim constiuído: R$ 1.713.768.566,66 
(Um bilhão, setecentos e treze, setecentos e sessenta 
e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e 
sessenta e seis centavos) relativo a parcelamentos 
2018 de Governo do Estado, Polícia Militar e Assembleia 
Legislativa; R$ 447.193.276,73 (Quatrocentos e 
quarenta e sete milhões, cento e noventa e três mil, 
duzentos e setenta e seis reais e setenta e três 
centavos) relativo a transferências de créditos 
previdenciários a receber de curto prazo para longo prazo, 
em 2019, o referido lançamento foi estornado no início do 
exercício de 2020, devido aconselhamento do Conselho 
Fiscal da Amapá Previdência. Os valores de 
reparcelamentos correspondem aos termos de 
parcelamentos nº 0566/2018, 0567/2018, 0574/2018, 
0581/2018, 0583/2018, 0585/2018, 0591/2018, 
0573/2018, 0580/2018, 0582/2018, 0584/2018, 
0592/2018, 0565/2018, 0568/2018, 0575/2018, 
0590/2018, 0569/2018, 0576/2018, 0589/2018. 
0570/2018, 0572/2018, 0577/2018, 0578/2018, 0571/2018 
e 0579/2018, respectivamente. Já no reparcelamento a 
longo prazo o saldo consolidado nessa conta, referente a 
dívida e créditos previdenciários, no final do exercício de 
2019, é de R$1.713.768.566,66 (Um bilhão, setecentos 
e treze milhões, setecentos e sessenta e oito mil, 
quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis 
centavos). Reparcelamento a longo prazo o saldo 
consolidado nessa conta, referente a dívida e créditos 
previdenciários, no final do exercício de 2019, é de R$ 
447.193.276,73 (Quatrocentos e quarenta e sete 
milhões, cento e noventa e três mil, duzentos e setenta 
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e seis reais e setenta e três centavos) sendo, no Plano 
Financeiro o valor de R$ 248.131.214,98 (Duzentos e 
quarenta e oito milhões, cento e trinta e um mil, 
duzentos e quatorze reais e noventa e oito centavos) 
e no Plano Previdenciário, R$ 199.062.061,75 (Cento e 
noventa e nove milhões, sessenta e dois mil, sessenta 
e um reais e setenta e cinco centavos). Quanto a conta 
do imobilizado, é composto pelos bens móveis, bens 
imóveis e depreciação, pertencentes a Amapá Previdência. 
O valor registrado na conta em 2019 com saldo no final do 
exercício de 2019, foi de R$ 26.905.095,82 (Vinte e seis 
milhões, novecentos e cinco mil, noventa e cinco 
reais e oitenta e dois centavos). Já nas contas que 
compõem o passivo da AMPREV, no encerramento do 
exercício de 2019, apresentaram um saldo de R$ 
7.658.257.648,53 (Sete bilhões, seiscentos e cinquenta 
e oito milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, 
seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três 
centavos. O passivo circulante registra as obrigações 
acessórias de ordem previdenciária e operacional 
(administrativa) da Entidade em relação aos pagamentos 
das folhas de benefícios e de salários com seus 
respectivos encargos sociais e totaliza o montante de R$ 
4.092.947,70 (Quatro milhões, noventa e dois mil, 
novecentos e quarenta e sete reais e setenta 
centavos).   A Relatora esclareceu que o passivo não-
circulante, são as obrigações que a Entidade possui a 
longo prazo, entendida como os recursos necessários 
aos pagamentos dos compromissos dos planos de 
benefícios, aferidos pelo Cálculo Atuarial em dezembro 
do exercicio anterior. O grupo de receitas de contribuições 
previdenciárias arrecadadas no exercício de 2019 
apresenta uma queda na arrecadação de 46,92%, no 
comparativo orçado e arrecadado acumulado para o 
período, sendo o maior devedor o Poder Executivo. O 
grupo de contas receita patrimonial, no exercício de 2019 
apresenta um superávit na arrecadação de 108,53% no 
comparativo orçado e arrecadado acumulado para o 
período, em função os rendimentos e rentabilidades dos 
produtos de investimentos da Carteira da AMPREV. Esse 
resultado permitiu que a meta do ano de 2019 fosse 
alcançada, devido ao aumento expressivo das receitas 
patrimoniais. O grupo de contas outras receitas correntes, 
apresenta queda na arrecadação de 64,89% no 
comparativo orçado e realizado acumulado para o período 
correspondente. O grupo receitas de capital apresenta 
queda na arrecadação de 100,00% no comparativo 
orçado e realizado acumulado para o período, ou seja, 
não houve movimentação no período ora analisado. O 
grupo de receitas correntes intra-orçamentária apresenta 
queda na arrecadação de 66,13%, no comparativo orçado 
e realizado acumulado para o período por falta de 
recebimento dos parcelamentos com os Poderes 
Executivo e Legislativo, ou seja, os mesmos não vêm 
pagando os valores acordados em parcelamento 
regularmente, causando déficit na arrecadação da referida 
rubrica. Quanto aos gastos com despesas, verificou-se 
um equilíbrio financeiro, e a observância na programação 
financeira previamente estabelecida, quanto ao 

atendimento do disposto no artigo 108 da Lei Estadual nº 
915/2005. O valor da despesa realizada no exercício de 
2019 corresponde ao montante de R$ 252.139.166,09 
(Duzentos e cinquenta e dois milhões, cento e trinta e 
nove mil, cento e sessenta e seis reais e nove 
centavos), enquanto que o valor orçado para o período 
totaliza o valor de R$ 1.184.575.180,00 (Um bilhão, 
cento e oitenta e quatro milhões, quinhentos e setenta 
e cinco mil e cento e oitenta reais), ou seja, o valor 
gasto representa apenas o percentual de 23,25% do 
gasto total orçado para o exercicio de 2019. A Conselheira 
Relatora Meryan Gomes esclareceu que essa foi a 
primeira parte da análise feita, e dentro dela foi verificado 
a posição do COFISPREV ao analisar as contas da 
AMPREV o qual se manifestou através da  Análise Técnica 
nº 016/2020 - COFISPREV/AMPREV. Prosseguindo em 
sua apresentação, a Relatora registrou que é competência 
do Conselho Fiscal da Amapá Previdência, em dar 
conformidade aos atos da Diretoria da AMPREV quanto a 
execução orçamentária e financeira, bem como, examinar 
e dar parecer sobre as demonstrações contábeis do 
exercício, da Amapá Previdência e submeter à apreciação 
do Conselho Estadual de Previdência. Da análise do 
COFISPREV, verificou-se a constatação ao longo do 
exercício, dos grupos de contas contábeis de Caixa e 
Equivalente de Caixa; no grupo de contas a receber de 
curto prazo; no grupo de contas contábeis de Investimentos 
e aplicações temporárias a curto prazo; No grupo de 
contas contábeis de estoque; da variação patrimonial 
diminutiva paga antecipadamente, que registrou o valor 
de valor de R$ 1.857,65 (um mil e oitocentos e cinquenta 
e sete reais e sessenta e cinco centavos), com 
indicação de pagamentos em duplicidade; da conta de a 
receber longo prazo; da conta imobilizado; do passivo 
circulante; do demonstrativo da Avaliação Atuarial e do 
Patrimônio Líquido. Da análise das Contas de Resultado, 
foram abordados: Variação Patrimonial Aumentativa 
Arrecadada, cujo resultado permitiu que a meta do ano de 
2019 fosse alcançada, “devido ao aumento expressivo 
das receitas patrimoniais”; Receitas Correntes; Receitas 
Correntes Intra - Orçamentárias; Variação Patrimonial 
Diminutiva paga; Pessoal a Pagar; Benefícios 
Previdenciários a Pagar; Encargos Sociais a Pagar; 
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo; Obrigações 
Fiscais a Curto Prazo; Demais Obrigações a Curto Prazo 
e Obrigações por Danos a Terceiros. Assim, o COFISPREV 
recomendou à AMPREV, as seguintes providências: 1 
“Medidas administrativas e legais”, para o recebimento 
dos créditos previdenciários de curto e longo prazos que 
ficaram em aberto no encerramento do exercício de 2019; 
2 Reitera que os Relatórios dos demonstrativos de 
investimentos sejam disponibilizados imediatamente ao 
COFISPREV; 3 Reitera realização imediata do inventário 
do Ativo Estoque e suas Flutuações; 4 Reitera 
regularização do saldo de Variação Patrimonial Diminutiva 
pagas antecipadamente no valor de R$ 1.857,65 (Um mil 
e oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e 
cinco centavos); 5 Reitera “imediata produção de 
informações sobre a composição e critérios de mensuração 
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do Ativo Imobilizado e Depreciação”; 6 Reitera que seja 
realizado estudo sobre a composição e critérios de 
mensuração do Passivo Não-Circulante, advindas das 
provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo; 7 
Que sejam tomadas “as medidas administrativas e 
judiciais cabíveis para que minore o pagamento de 
sentenças judiciais”. Conforme o parecer dos conselheiros 
relatores, fazendo referência à documentação analisada, 
o COFISPREV aferiu como resultado do Balanço 
Patrimonial 2019, da AMPREV, de que as Demonstrações 
Contábeis do Exercício de 2019, estão fundamentadas 
dentro dos princípios da contabilidade e da sua 
competência, e que “as contas patrimoniais de ativo e de 
passivo apresentam situação de equilíbrio, sendo esses 
atos elementares aos procedimentos contábeis”. Após as 
análises e recomendações, o Conselho Fiscal da Amapá 
Previdência, fundamentado pelo voto, dos conselheiros 
Relatores, recomendaram pela desaprovação do Balanço 
Patrimonial de 2019 da Amapá Previdência, em 31 de 
março de 2020, sendo, o voto, aprovado por unanimidade 
pelos membros do Conselho Fiscal da AMPREV, na 3ª 
Reunião Ordinária do COFISPREV. A Relatora ressaltou 
que foi pedido  revisão do parecer que desaprovou o 
balanço de 2019, e que no dia 16 de junho de 2020, na 7ª 
Reunião Extraordinária do COFISPREV, realizada por 
meio da plataforma zoom, que contou com  a presença da 
Diretoria da AMPREV, foi solicitado pelo Senhor Diretor 
Presidente, Rubens Belnimeque de Souza, que o 
COFISPREV revisse o resultado da Análise Técnica nº 
016/2020 - COFISPREV/AMPREV acerca do Balanço 
Patrimonial 2019, que se refere ao processo nº 
2020.61.300836PA. A AMPREV firmou um Termo de 
Responsabilidade no dia 13 de julho de 2020, confirmando 
total conhecimento sobre as reiteradas recomendações 
emitidas pelo COFISPREV,  se comprometendo  a sanar 
as pendências, em especial as que deram causa a 
desaprovação do balanço patrimonial, e as apontadas 
nas análises dos Balancetes e Balanço do exercício de 
2019, até 30 de novembro de 2020, elaborando um Plano 
de Ação com sete recomendações que foram elencadas,  
identificando os setores administrativos responsáveis 
pelo saneamento. Da Análise Técnica nº 028/2020 - 
COFISPREV/AMPREV - Parecer sobre a revisão do 
Parecer Contábil da AMPREV de 2019, ante as 
considerações feitas pela AMPREV e após firmar o Termo 
de Compromisso com a apresentação do Plano de Ação 
para atender às recomendações elencadas nos Pareceres 
do COFISPREV, os relatores votam, pela aprovação do 
balanço patrimonial de 2019 da AMPREV com ressalvas. 
O  relatório foi submetido para apreciação na 9ª Reunião 
Extraordinária  realizada no dia 20/07/2020, sendo 
aprovado por unanimidade pelos demais  membros 
titulares do Conselho Fiscal da Amapá Previdência. As 
ressalvas, apontadas na Análise Técnica em comento, 
foram: 1 Ausência do Relatório da Política de Investimentos 
decorrentes de investimentos e aplicações temporárias a 
curto prazo; 2 Ausência do inventário do ativo estoque e 
suas flutuações; 3 Ausência da produção de informações 
sobre a composição e critérios de mensuração do ativo  

imobilizado e depreciação, pertinentes ao acervo 
patrimonial e de resultado operacional e 4 Ausência do 
estudo sobre a composição e critérios de mensuração do 
passivo não-circulante, advindas das provisões 
matemáticas previdenciárias a longo prazo. Quanto ao 
Plano de Trabalho, elaborado pela AMPREV, será 
apresentado relatório contendo o status de cada ação 
para  acompanhamento pelo COFISPREV, mensalmente, 
até  o décimo dia útil do mês subsequente. Parecer e 
Voto. Do exame ralizado nas Demonstrações Contábeis 
da Amapá Previdência, referente ao exercício de 2019, 
temos a considerar: 1 A estrutura e a composição do 
Balanço Geral de 2019 estão de acordo com as bases 
propostas pelas práticas contábeis brasileiras, previstas 
na Lei Federal nº 4.320/64 e no Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público - MCASP, retratando os fatos 
orçamentários, financeiros e patrimoniais ocorridos no 
exercício; 2 Identificou-se melhoria no processo de 
planejamento das despesas orçadas com as realizadas, 
bem como, o aprimoramento do processo de gestão, 
ressaltando-se que as despesas administrativas foram 
realizadas dentro do percentual legalmente definido, 
seguindo o planejamento orçamentário de 2019. 3 
Entretanto, no exercício em exame, problemas recorrentes 
mostraram-se presentes, como já apontados nos 
Pareceres dos Conselheiros, referentes aos processos  
2019.61.701660PA - Balancete Contábil da AMPREV 1º 
Quadrimestre de 2019, tendo como Relator, o Conselheiro 
William Tavares; 2019.61.902406PA - Balancete Contábil 
da AMPREV referente ao 2º Quadrimestre de 2019, tendo 
como Relatora, a Conselheira Meryan Flexa; 
2019.61.902406PA - Balancete Contábil da AMPREV 
referente ao mês de setembro de 2019, tendo como 
Relatora, a  Conselheira Carla Chagas; 2019.61. 
1103000PA - Balancete Contábil da AMPREV referente ao 
mês de outubro de 2019, tendo como Relator, o 
Conselheiro José Casemiro, todos aprovados com 
ressalvas e consignados em Atas das Reuniões do 
Conselho Estadual de Previdência, tendo as respectivas 
ressalvas e recomendações sido conhecidas a partir de 
então, assim, não se apresenta razoável mencionar no 
presente Relatório, a reincidência dessas ressalvas e 
recomendações. 4 O Termo de Compromisso firmado 
pela Diretoria da AMPREV e apresentado ao COFISPREV, 
é parte integrante do Processo de Prestação de Contas e 
está devidamente considerado pela Relatora; 5 Além das 
Ações corretivas apresentadas, recomendamos a adoção 
de medidas para prevenir a reincidência das situações de 
não conformidade, sendo revisto sistematicamente o 
processo por meio de açoes corretivas sempre que 
necessário e visando atender inclusive, a melhoria da 
Gestão preconizada pelo Pro-Gestão, certificação que 
detém a Amapá Previdência-AMPREV; 6 Feitas essas 
considerações, sob a ótica da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial, as Demostrações Contábeis que 
compõem o Balanço Geral da AMPREV, exercício 2019, 
examinadas pela Relatora, estão aptas a receber o voto 
pela Aprovação, com ressalvas às determinações e 
recomendações indicadas pelos Conselheiros Relatores 
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e Conselho Fiscal da AMPREV. Com a palavra o 
Presidente Rubens Belnimeque esclareceu que os 
balanços e balancetes todos, são enviados para o 
Conselho Fiscal, que vinha reinterando e pedindo, e a 
AMPREV tentando buscar soluções e dentro do tempo e 
dos demais acontecimentos não foi possivél sanar, 
inclusve algumas são de conhecimento dos Conselheiros 
do CEP, e o Conselho Fiscal resolveu como citado no 
excelente Relatório da Conselheira Relatora Meryan 
Gomes, desaprovar os balanços. Particularmente foi 
tentado várias conversas com o Conselho Fiscal, e 
infelismente nessa composição do Conselho Fiscal não 
existe um contador, existem outras formações que se 
somam com a contabilidade ou estudaram algumas 
disciplinas contabeis mas não são contadores. E o 
Presidente Rubens tentou várias vezes colocar, não 
tirando a responsabilidade de fazer as devidas correções, 
que inclusive o Presidente assinou o Termo de 
Compromisso junto com os Diretores da AMPREV, e 
arrolou os demais setores em um cormograma para 
resolver até o final do ano, porem os fatos contabeis, que 
foi tentado colocar no COFISPREV e eles não entederam, 
os fatos contabeis, os balanços  e os balancetes eles 
estão sob a otica da legalidade da contabilidade corretos, 
mas se colocar, que realmente que o inventário que o 
valor não está, é um procedimento a parte, que quando 
ele for feito, ele vai ser ajustado na contabilidade. O 
Presidente tentou mostrar para o COFISPREV que por 
mais que as coisas estejam interligadas e as soluções 
afetem o balanço, é muito sério se tomar uma atitude de 
se não aprovar um balanço que está correto, com os 
devidos fatos contabeis apresentados pelos setores, por 
mas que uma informação do inventário não seja fidedigna 
mas o setor mandou inventario conforme está, inclusive 
historicamente dentro dos balanços que vem sendo feitos, 
e essas correções podem ser feitas sem estar atrelada a 
uma desaprovação. O Presidente e principalmente o 
Diretor Diego Campos ficaram muito tristes, pois são 
contadores também, e tentaram conversar, mas o 
Presidente não  sabe se eles entenderam, e a solução foi 
essa, e pelo compromisso que o Presidenre tem com a 
Amapá Previdência e pelo cargo que lhe foi confiado, o foi 
reunido com a Diretoria Executiva da AMPREV e com os 
chefes dos setores, onde foi feito um cronograma e foi 
colocado como meta dentro desse cronograma, onde 
todos assinaram, resolver essas pendencias. Por fim, o 
Presidente ratificou que o balanço inclusive citado pela 
Conselheira Relatora Meryan Gomes, está dentro de 
todas as conformidades legais, o resto é ajuste. Após o 
Presidente agradeceu o trabalho realizado pela 
Conselheira Meryan Gomes, Relatora da matéria, bem 
como a toda equipe da AMPREV que ficou à disposição 
para ajudar. Em seguida, colocou em discussão o 
Relatório conforme apresentado (registro gravado em 
vídeo e áudio). Após discussão e esclarecimentos 
concernentes a matéria o Presidente prosseguiu 
colocando em votação (registro gravado em vídeo e 
áudio). Votação: Os (as) Conselheiros (as): Carlos Luiz 
Pereira, Lindoval Queiroz, Mário Gurtyev, Joryosvaldo 

Oeiras, Carla Ferreira, Horácio Luís Bezerra, Suelem 
Amoras, Mauro Fernando Parente, Edilson Pereira, 
Helielson do Amaral, José Casemiro, William Tavares, 
Micherlon Mendonça, votaram com a Conselheira 
Relatora Meryan Gomes Flexa. O Conselheiro Paulo de 
Santana se absteve de votar, justificando que é Relator da 
contabilidade do mês de novembro e que não seria 
coerente de sua parte aprovar o balanço geral, uma vez 
que é Relator do balancete do mês de novembro de 2019. 
DELIBERAÇÃO: O Plenário do Conselho Estadual de 
Previdência do Estado do Amapá, após apresentação, 
discussão e por maioria dos votos, APROVOU o Balanço 
Geral - Prestação de Contas da Amapá Previdência - 
AMPREV, referente ao exercício de 2019, com ressalvas. 
Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença 
de todos e deu por encerrada a reunião às dezoito horas 
e dezesseis minutos, e para constar eu, Lusiane Oliveira 
Flexa, Secretária, lavrei a presente ata, que lida e 
conferida será assinada pelos Conselheiros presentes. 
Macapá, Amapá, vinte e sete de julho de dois mil e vinte.

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Rubens Belnimeque de Souza

SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA
Lusiane Oliveira Flexa

HASH: 2021-0115-0004-8609

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO 
ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2020 – 
BIÊNIO DE 2019-2021.

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil 
e vinte, na sala virtual google.meet, às quinze horas e 
nove minutos, teve início a Segunda Reunião 
Extraordinária do Conselho Estadual de Previdência do 
Estado do Amapá, realizada por videoconferência, 
presidida pelo Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE 
SOUZA, que cumprimentou os Conselheiros e os demais 
presentes. Em seguida, passou a palavra a secretária 
Lusiane Oliveira Flexa que apresentou o ITEM - 1 - 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: número nove de dois mil e 
vinte, o qual convoca os membros do Conselho Estadual 
de Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, 
Gerente Administrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e 
Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-se presentes 
na referida Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO 
DE QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, 
presente, CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES, presente; 
MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV 
DE QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ 
OEIRAS, presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, 
presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, 
presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, 
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presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; 
HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; 
JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; 
LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, presente; PAULO 
DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA 
SILVA, presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE 
AUSÊNCIA: Não houve apresentação de justificativas. 
ITEM - 4 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO 
REQUERIMENTO APRESENTADO PELO 
CONSELHEIRO MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, NO 
QUAL SOLICITA DILIGÊNCIA CONCERNENTE AO 
PROCESSO Nº 2020.71.601064-PA - VERSA SOBRE AS 
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DA DÍVIDA 
PREVIDENCIÁRIA, REFERENTE AO PODER 
EXECUTIVO: O Presidente Rubens Belnimeque, passou 
a palavra ao Conselheiro requerente Mário Gurtyev de 
Queiroz, o qual fez a leitura do requerimento nos seguintes 
termos: “O Conselheiro Mário Gurtyev de Queiroz, relator 
por avocação do PA nº 2020.71.PA601064PA, concernente 
à dívida do Poder Executivo do Estado do Amapá para 
com a Amapá Previdência – AMPREV, levando em 
consideração as peculiaridades e o alcance do caso 
versado nos autos, vem à digna presença de Vossa 
Senhoria, respeitosamente, expor e ao final requerer na 
forma a seguir. De início, esclarece que os autos 
administrativos em tela são compostos por um conjunto 
de relatórios e respectivas peças instrutórias, cujos 
conteúdos, embora se mostrem valiosos para o fim de 
dimensionar o “quantum” devido pelo Poder Executivo 
Estadual e as medidas administrativas e judiciais já 
adotadas, não são suficientes para instruir várias outras 
providências judiciais também possíveis e necessárias 
para responsabilizar, administrativa, civil e criminalmente, 
os verdadeiros causadores dessa dívida e dos prejuízos a 
esta instituição previdenciária, dela decorrentes. 
Buscando esse objetivo e considerando o longo histórico 
e as inúmeras particularidades desse crédito 
previdenciário, foram convidados os ilustres Conselheiros 
Lindoval Queiroz Alcântara, Horácio Luís Bezerra 
Coutinho, Edilson Pereira Marques, Joryosvaldo Queiroz 
Oeiras, Mauro Fernando Parente de Oliveira e William 
Tavares da Silva, para, contribuindo com seus 
conhecimentos sobre o tema e com a vasta experiência 
acumulada, ajudarem a relatar este processo. Pois bem. 
Reunidos presencialmente no Plenário do Conselho 
Estadual de Previdência, em 15.07.2020, este Relator e 
os Conselheiros retro nominados decidiram por submeter 
ao CEP, na reunião prevista para 30.07.2020, a concessão 
do prazo de 15 (quinze) dias úteis à administração da 
AMPREV, a fim de que, sob pena de responsabilidade, 
forneça a esta Relatoria a matriz de responsabilidade, 
detalhadamente, de sorte que fiquem identificados, em 
cada exercício, a partir de 1999, ano de criação do Regime 
Próprio de Previdência do Estado do Amapá, quais os 
administradores do Poder Executivo do Estado do Amapá 
(Governador e Secretário da Fazenda) deixaram de 
recolher aos cofres da AMPREV as verbas previdenciárias 
descontadas dos servidores do Executivo e a respectiva 

obrigação previdenciária patronal. Como sabemos, o não 
recolhimento das verbas previdenciárias descontados 
dos contribuintes, no prazo e forma legal, por força   do    
que dispõe, com clareza, o art.168-A do Código Penal, 
configura o Crime de Apropriação Indébita Previdenciária, 
apurável em sede de ação penal pública, punível com 
pena de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos e multa. 
Por outro lado, também é do conhecimento de todos que 
o não recolhimento pelo empregador da verba 
previdenciária patronal caracteriza, no mínimo, ato de 
improbidade administrativa, sujeito às inúmeras sanções 
previstas na Lei nº 8.429/1992. Ademais, sabemos ainda 
que a legitimidade para requerer buscas e apreensões e 
para propor ação penal pública e também, em caso como 
o dos autos, a imprescritível ação de improbidade 
administrativa é do Ministério Público Estadual. Com 
efeito, de posse das informações supra referidas ou da 
recusa em fornecê-las, as repassaremos ou 
comunicaremos o não atendimento à Procuradoria Geral 
de Justiça deste Estado, solicitando as providências 
pertinentes, inclusive buscas e apreensões de documentos 
e proposição de ações penais em desfavor dos 
responsáveis, respeitada a prescrição, assim como das 
imprescritíveis ações de improbidade administrativa. 
Assim, pede a submissão do presente requerimento à 
apreciação do Conselho Estadual de Previdência na 
reunião prevista para 30.07.2020; NESTES TERMOS, 
PEDE DEFERIMENTO”. Ato continuo, o Conselheiro 
Mário Gurtyev solicitou que o requerimento apresentado 
seja submetido ao Colegiado. O Presidente Rubens 
Belnimeque, informou que já foi enviado ofício à Secretaria 
de Fazenda, solicitando os nomes dos gestores da SEFAZ 
por período, e já houve resposta indicando os nomes dos 
gestores correspondente a cada período solicitado, e que 
o levantamento dos nomes dos Governadores é mais 
simples. Informou ainda, que o mais trabalhoso é associar 
a matriz de valores a cada nome levantado. Às 15:19 o 
Presidente Rubens Belnimeque registrou a presença do 
Conselheiro Helielson do Amaral Machado. O Presidente 
apresentou aos Conselheiros o ofício resposta enviado 
pela Secretaria de Fazenda, informando ainda, que em 
seguida será encaminhado à Comissão presidida pelo 
Conselheiro Mário Gurtyev. Após a apresentação e 
discussão da matéria, o Presidente prosseguiu colocando 
em votação (registro em áudio e vídeo). DECISÃO: O 
Plenário do Conselho Estadual de Previdência do Estado 
do Amapá - CEP/AP, após apresentação e discussão da 
matéria, à unanimidade, aprovou o requerimento 
apresentado pelo Conselheiro Mário Gurtyev de Queiroz. 
ITEM - 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROCESSO 
Nº 2019.63.801996PA - PROPOSTA DE TROCA DE 
IMÓVEIS ENTRE À AMAPÁ PREVIDÊNCIA E O 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - RELATORIA 
CONSELHEIRO LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA. O 
Presidente Rubens Belnimeque passou a palavra ao 
Conselheiro Relator Lindoval Queiroz Alcântara, o qual 
cumprimentou a todos os presentes. O Conselheiro 
Lindoval, iniciou a leitura de seu Parecer, fazendo uma 
breve introdução, e esclarecendo que a matéria se trata 
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de proposta de permuta entre dois imóveis, um 
parcialmente ocupado pelo Centro de Referência de 
Doenças Tropicais, da Secretaria de Estado da Saúde/
GEA, de propriedade da Amapá Previdência, e, outro 
ocupado totalmente pela Amapá Previdência, de 
propriedade do Governo do Estado do Amapá, segundo a 
peça inaugural “para fins de regularização”. Lançada a 
premissa meritória condutora, ao final opinaremos pela 
solução mais adequada, entre outras, a serem submetidas 
à douta apreciação e deliberação do colendo Conselho 
Estadual de Previdência. O Relator ressaltou que a 
Amapá Previdência, CNPJ 03.281.445/000185, criada 
pela Lei Estadual nº 0915, de 18 de agosto de 2005, 
dispõe sobre o regime próprio de previdência social do 
Estado do Amapá e sobre a entidade de previdência e dá 
outras providências, possui como atividade principal a 
Seguridade Social Obrigatória, dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob a forma 
de serviço social autônomo, ente de interesse coletivo e 
de cooperação com o poder público, com a finalidade de 
gerir o Sistema de Previdência do Estado do Amapá, 
administrativa e financeiramente descentralizadas, operar 
e administrar os planos de benefícios e de custeio, bem 
como os processos e procedimentos a eles vinculados. A 
Amapá Previdência, para fins de controle finalístico ao 
Estado do Amapá, vincula-se à Secretaria de Estado da 
Administração, bem como jurisdicionada ao controle 
externo do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. 
Como entidade denominada por lei de serviço social 
autônomo, a AMPREV, pessoa jurídica de direito privado 
constituída pelo Estado para o desempenho de atividades 
delegadas de interesse público e social, sob o princípio 
da descentralização por cooperação emanada da 
entidade política matriz (Estado do Amapá), dotada de 
autogestão. DOS BENS IMÓVEIS ENVOLVIDOS. O 
imóvel de propriedade da AMPREV, encontra-se 
devidamente registrado no Cartório de Imóveis do 1º 
Ofício “Eloy Nunes”, de Macapá-AP, Matrícula nº 5392 - 
Ficha 1 - Livro 2, conforme fl. 75 do supramencionado 
processo. O Laudo de Avaliação, elaborado por perito 
avaliador, Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil 
Silvio César Barreto Trigueiro, CREA nº 0181262008-0, 
membro do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de 
Engenharia - IBAPE/AP, concluindo por avaliar o imóvel 
para venda no valor de R$ 7.216.946,52 (Sete milhões, 
duzentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e 
seus reais e cinquenta e dois centavos). O Imóvel de 
propriedade do Governo do Estado do Amapá, encontra-
se devidamente registrado no Cartório de Imóveis do 1º 
Ofício “Eloy Nunes”, de Macapá-AP, Matrícula nº 6130 - 
Ficha 1 - Livro 2. Laudo de Avaliação, referência de 
outubro de 2019, elaborado por perito avaliador, 
Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Silvio 
César Barreto Trigueiro, CREA nº 0181262008-0, membro 
do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia 
- IBAPE/AP, concluindo por avaliar o imóvel no valor de 
R$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais). 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE DOS 
BENS DA AMPREV. A Amapá Previdência possui 7 (sete) 

imóveis, sendo que apenas 1 (um) está sendo utilizado, 
conforme segue: 1 - Av. FAB 743 - Centro Macapá-AP, 
patrimônio nº 1765, valor R$ 851.489,95, utilização NÃO 
operacional. 2 - Av. Mendonça Furtado n e 1226 - Centro 
Macapá-AP, patrimônio nº 1766, valor R$ 1.750.000,00, 
utilização NÃO operacional. 3 - Av. Procópio Rola n e 1130 
- Centro Macapá-AP, patrimônio nº 1759, valor R$ 
721.336,68, utilização SIM. Operacional DIBEF. 4 - 
Passagem Atlântica s/n Santana-AP, patrimônio nº 1760, 
valor R$ 86.132,42, utilização NÃO operacional. 5 - Rua 
Professor Tostes ne 2212 - Santa Rita Macapá-AP, 
patrimônio nº 1761, valor 7.216.946,52, utilização NÃO 
operacional (CRDT). 6 - AV. das Nações 1178 (terreno 
murado) Santana-AP, patrimônio nº 1779, valor R$ 
93.654,00, utilização NÃO operacional. 7 - Rod. Duca 
Serra - Loteamento Cajarí Cabralzinho, Macapá-AP, 
patrimônio nº 1785, valor R$ 12.676.435,20, utilização 
NÃO operacional. Ad argumentandum tantum, apesar de 
possuir sete imóveis, a sede administrativa da AMPREV, 
localizado na Rua Binga Uchôa, 10, pertence ao patrimônio 
do Governo do Estado do Amapá. Dessume-se que a 
AMPREV, proprietária dos imóveis relacionados acima, 
pode usar, gozar e dispor dos mesmos, evidentemente, 
na forma das normas aplicáveis, com ressalva daqueles 
bens instrumentais ou operacionais, como por exemplo 
do imóvel localizado na Av. Procópio Rola nº 1130, que 
abriga suas atividades da área de benefícios. Os demais 
bens imóveis, registrados no Cartório de Imóveis, podem 
ser alienados obtendo-se renda, porque os bens 
patrimoniais fazem parte do cálculo atuarial, dos recursos 
garantidores do Fundo Previdenciário, exegese do art. 5º, 
inciso II da Lei nº 0915/2005. DAS RAZÕES DA NÃO 
RECEPÇÃO DA HIPÓTESE MERITÓRIA – PERMUTA. 
De plano, afasta-se a opção da PERMUTA para ceder 
lugar a VENDA. Não há outra alternativa, no momento. O 
instituto da permuta permite a troca de uma coisa por 
outra. Há uma transferência recíproca de coisas ou bens 
entre duas pessoas físicas ou jurídicas, porém, não cabe 
nesta espécie de transação, para qualquer das partes, o 
uso de dinheiro porque não seria permuta, mas transação 
de venda, operando como duas verdadeiras vendas, 
servindo para coisas ou bens trocados como preço e 
compensação recíproca. Todas as coisas ou bens, 
dotados de valor econômico, podem ser objeto de trocas. 
O objeto da troca há de ser, necessariamente, entre dois 
bens. A venda de um bem imóvel impõem-se por sua 
substância essencial, nunca a permuta, para se atender 
as exigências de previsibilidade e segurança jurídicas, 
dado a prevalência do princípio da legalidade que foi 
cunhado, no âmbito do Direito Público, ex vi do art. 37, 
caput, da Constituição Federal, também chamado, por 
último, pelos estudiosos de lentes mais avançadas, de 
princípio da juridicidade administrativa, para se demonstrar 
que a submissão da função administrativa não é somente 
à lei, às suas regras jurídicas, mas as normas constantes 
da Constituição. Nessa visão mais aberta do princípio da 
legalidade administrativa, como princípio da juridicidade 
administrativa, compreende-se que o dever de respeito à 
lei, é o dever de respeito às normas que dimanam da 
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ordem jurídica considerada, em todos os seus escalões 
normativos e ramos do Direito; de normas cuja natureza 
seja de regra ou princípio; cujo conteúdo revele normas 
de competência, normas materiais ou normas processuais; 
normas de direito público ou normas de direito privado; 
normas de cunho constitucional, legal, infralegal ou 
contratual. Cada ato jurídico praticado pela Administração 
Pública, incluindo-se aqui a Amapá Previdência, por sua 
diretoria, conselheiros ou servidores, sejam atos 
contratuais ou não contratuais, atos administrativos ou 
meros atos de administração, atos praticados entre 
órgãos de Estado, devem respeito, em cada caso, a um 
bloco de legalidade, a um bloco de juridicidade, que, 
muitas vezes, pode considerar normas constantes de 
Constituição Federal ou Estadual, normas que estão no 
Código Civil ou na legislação civil extravagante, normas 
de natureza puramente administrativa, produzidas para 
regular o Direito Administrativo. O princípio da juridicidade 
administrativa reclama que antes da prática de algum ato 
ou negócio jurídico, se verifiquem todas as suas 
formalidades como exige o Código Civil (arts. 104, 107, 
108, 166, IV, V e VII), ou mesmo a Lei de Ação Popular - 
Lei nº 4.717/1965, como normas materiais, o art. 2º, letras 
“b” e “c l ‘, parágrafo único, letras “b” e “c”. Cristalino, 
então, que a alienação dos bens públicos se encontra 
condicionada às formalidades previstas em lei, 
instrumentos de direito privado (comuns de alienação), 
que rendem ensejo à alienação dos bens públicos, tais 
como: Venda, ou compra e venda, corresponde ao ajuste 
pelo qual uma pessoa transfere sua propriedade a outrem 
mediante certo preço. Este mecanismo encontra-se 
regulado pelo artigo 481, do Código Civil; Permuta, 
operação fundada no artigo 533 e segs., do Código Civil, 
contratualmente materializada em que um dos 
contratantes transfere a outrem bem de seu patrimônio, 
recebendo outro bem equivalente na troca, ou seja, é a 
troca de bem entre os permutantes. Na realidade, a 
permuta constitui-se em alienação e aquisição 
simultâneas. São requisitos à permuta de bens públicos: 
a) autorização legislativa; b) interesse público justificado; 
c) avaliação prévia dos bens a serem permutados. Dispõe 
a Lei nº 8.666/93, em sua Seção VI, intitulada “Das 
Alienações”, quanto a necessidade de lei para alienação 
de bens imóveis: “Art. 17. A alienação de bens da 
Administração Pública, subordinada à existência de 
interesse público devidamente justificado, será precedida 
de avaliação e obedecerá às seguintes normas: I - quando 
imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos 
da administração direta e entidades autárquicas e 
fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades 
paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação 
na modalidade de concorrência, dispensada está nos 
seguintes casos: a) dação em pagamento; b) doação, 
permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade 
da Administração Pública, de qualquer esfera de governo; 
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos 
constantes do inciso X do art. 24 desta Lei; d) investidura; 
e) venda a outro órgão ou entidade da administração 
pública, de qualquer esfera de governo; (redação dada 

pela Lei nº 8.883/94) f) alienação, concessão de direito 
real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis 
construídos e destinados ou efetivamente utilizados no 
âmbito de programas habitacionais de interesse social, 
por órgãos ou entidades da administração pública 
especificamente criados para esse fim; Art. 24. É 
dispensável a licitação: X - para a compra ou locação de 
imóvel destinado ao atendimento das finalidades 
precípuas da administração, cujas necessidades de 
instalação e localização condicionem a sua escolha, 
desde que o preço seja compatível com o valor de 
mercado, segundo avaliação prévia. Assim sendo, diante 
de valores que, em tese, poderiam ser permutados, mas 
que não apresentam equivalência, necessariamente, 
haveria reposição pecuniária à parte prejudicada, para 
que não haja lesão ao patrimônio público e enriquecimento 
ilícito de qualquer dos contratantes, no caso, 
principalmente, do fundo previdenciário dos servidores 
civis e militares do Estado do Amapá. CONCLUSÃO. 
Diante dessas brevíssimas considerações, voltamos à 
tese meritória lançada no Item 2.1, transcrição abaixo: 
“Trata-se de proposta de permuta entre dois imóveis, um 
parcialmente ocupado pelo Centro Regional CRTT, da 
Secretaria de Estado da Saúde/GEA, de propriedade da 
Amapá Previdência, e, outro ocupado totalmente pela 
Amapá Previdência, de propriedade do Governo do 
Estado do Amapá, segundo a peça inaugural “para fins de 
regularização”. Tudo sopesado, chama atenção a 
solicitação do Chefe do Gabinete do Governador, quanto 
a permuta: “para fins de regularização”. Decerto o 
solicitante não está dizendo que existe alguma 
irregularidade, porém, numa abordagem tangencial, 
indica que alguma coisa pende de regularização. De um 
lado, o imóvel da Amapá Previdência encontra-se ocupado 
pelo Governo do Estado/Secretaria de Estado de Saúde 
(CRDT); de outro lado, a Amapá Previdência ocupa um 
prédio que não lhe pertence. Como consequência lógica, 
pode-se afirmar que o solicitante tem razão, pois, em 
última análise, estamos diante de uma grave pendência 
impondo seu enfretamento, no sentido de sua 
regularização, que não pode ser mais postergada, aliás, 
questão devidamente analisada e deliberada na Sexta 
Reunião do CEP realizada no dia 6 de agosto de 2015, 
determinando a devolução do prédio localizado na Rua 
Professor Tostes, nº 2212, ocupado pelo Centro de 
Referência Doenças Tropicais da Secretaria de Saúde do 
Estado, ficando decidido, à unanimidade, a construção da 
sede da AMPREV no local, prazo exaurido desde agosto 
de 2017. Não se pode olvidar que a deliberação deste 
colendo Conselho é para ser cumprida. No mais, como 
registrado, as avaliações de mercado dos bens 
demonstram os seguintes valores: IMÓVEL DE 
PROPRIEDADE DA AMPREV: R$ 7.216.946,52 (Sete 
milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e 
quarenta e seus reais e cinquenta e dois centavos). 
IMÓVEL DE PROPRIEDADE GOVERNO DO ESTADO: 
R$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais). 
Diferença de valores: R$ 3.716.946,52 (Três milhões, 
setecentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e 
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seis reais e cinquenta e dois centavos). Com efeito, os 
dois bens imóveis não apresentam equivalência de 
valores, restando prejudicada a permuta, pena de lesão 
ao patrimônio previdenciário dos servidores civis e 
militares do Estado do Amapá. RECOMENDAÇÕES: a) 
dar cabal cumprimento as deliberações do colendo 
Conselho Estadual de Previdência tomadas na Sexta 
Reunião realizada no dia 6 de agosto de 2015, que decidiu 
à unanimidade, na retomada do prédio localizado na Rua 
Professor Tostes, nº 2212 - Santa Rita, estabelecendo o 
prazo de 18 meses, encerrado no mês de fevereiro de 
2018; b) iniciar imediatamente os estudos necessários à 
reforma do imóvel acima, tendo como objetivo a instalação 
da sede da Amapá Previdência, já decidido pelo CEP, tais 
como o projeto de arquitetura e os demais projetos 
necessários à execução da obra, se cabível, como: 
estrutura, fundação, elétrico, hidrossanitário, drenagem, 
telefônico, lógica, sonorização, proteção contra incêndio e 
pânico, acústica, paisagismo, climatização, pararraio, 
etc., culminando com o anteprojeto que deverá abranger 
os seguintes aspectos: concepção, dimensionamento e 
caracterização dos pavimentos, contendo a definição de 
todos os ambientes, a volumetria do prédio e a definição 
do esquema estrutural e das instalações gerais; c) 
inaugurar procedimento de alienação dos demais bens 
imóveis, conforme decidido pelo CEP; d) fazer a entrega 
do imóvel atualmente ocupado pela AMPREV, localizado 
na Rua Binga Uchôa nº 10, ao Governo do Estado do 
Amapá, seu proprietário; se necessário, logo após a 
entrega do imóvel constante da alínea “a”, mudar a sede 
da AMPREV para o móvel localizado na Av. Mendonça 
Furtado º  1226 - Centro - Macapá-AP. Importante.  Para a 
consecução das recomendações assinaladas nas alíneas 
“b” e “c”, criar duas Comissões Especiais de Licitação - 
CEL, uma para cada evento licitatório, em caráter de 
URGÊNCIA. VOTO

Ante todo o exposto, tenho como prejudicada a proposta 
da permuta aventada pela Chefia de Gabinete do 
Governador do Estado, ante incompatibilidade absoluta 
dos valores de mercado aferidos por laudos técnicos 
subscritos por peritos gabaritados, sendo o imóvel de 
propriedade da AMPREV, localizado na Rua Professor 
Tostes, nº 2212 - Santa Rita, estimado em R$ 7.216.946,52 
(Sete milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e 
quarenta e seus reais e cinquenta e dois centavos), e o 
imóvel de propriedade do Governo do Estado do Amapá, 
localizado na Av. Binga Uchoa, 10, Centro, estimado em 
R$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais), 
cuja diferença perfaz o valor de R$ 3.716.946,52 (Três 
milhões, setecentos e dezesseis mil, novecentos e 
quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 
que, a toda evidência, não apresentam equivalência de 
valores, pena de lesão ao patrimônio previdenciário dos 
servidores civis e militares do Estado do Amapá. É como 
o Conselheiro Relator Lindoval Queiroz Alcântara VOTA. 
Ato continuo o Presidente Rubens Belnimeque abriu a 
palavra para discussão. Conselheiro Edílson Marques 
cogitou a possibilidade do Governo do Estado do Amapá 

desafetar o imóvel da rua Binga Uchôa e repassar para 
AMPREV, caso contrário, se a AMPREV tiver que devolver 
o imóvel onde funciona sua sede administrativa, deverá 
ser feito um contrato, tendo como umas das condições 
a devolução integral do prédio da rua Professor Tostes 
onde funciona o Centro de Tratamento de Doenças 
Tropicais, que hoje é ocupado pelo Governo do Estado 
do Amapá. O Conselheiro Edílson Marques antecipou 
seu voto acompanhando o relator. O Conselheiro Mauro 
Fernando fez uma observação referente a um destaque 
feito pelo Relator Conselheiro Lindoval, destaque esse 
que não consta no relatório, que é quanto à possibilidade 
de haver dentro da permuta, aquisição, uma troca de 
mais imóveis, invés de ser só um bem, para compensar 
o valor do imóvel da rua Professor Tostes de propriedade 
da AMPREV. O Conselheiro Mauro chama atenção para o 
que estabelece a Portaria nº 402, do antigo Ministério da 
Previdência que ainda está em vigor, em seu artigo 7º, diz 
que é vedada a dação de bens, direitos e demais ativos 
de qualquer natureza para o pagamento de débitos com 
o RPPS, excetuada a amortização do déficit atuarial, de 
qualquer imóvel. O Conselheiro ratifica que tem que ser 
observado o que trata à Portaria para não correr o risco de 
o Conselho deliberar de forma a infringir a legislação. O 
Conselheiro Relator Lindoval, esclareceu que a restrição 
que o Conselheiro Mauro apresentou não foi tratada no 
relatório, o que foi abordado é que a permuta poderia ser 
realizada com o prédio da rua Binga Uchôa, mais o prédio 
onde funcionava a escola de francês Danielle Mitterrand, 
todo esse conjunto avaliado, se compatível com o valor do 
imóvel da rua Professor Tostes, cumpria-se o requisito da 
permuta, é só troca de bens imóveis com bens imóveis. 
O Conselheiro Paulo Vaz ressaltou que a função da 
AMPREV não é ter bens, e que a manutenção desses 
bens gera muitas despesas, chegando a dar prejuízos. O 
Conselheiro Paulo falou ainda, que à AMPREV tem que 
ter um prédio onde comporte toda a sua estrutura e os 
demais imóveis tem que ser alienados, para poder aplicar 
esses valores, que é o fim da AMPREV, a aplicação 
de dinheiro dos servidores, e não cuidar de terreno. O 
Conselheiro Paulo Vaz antecipou seu voto acompanhando 
o relator. O Conselheiro Micherlon Mendonça falou que 
desde a época do antigo IPEAP, com a reformulação da 
Lei nº 4408 de 07 de julho de 1999, o prédio da rua Binga 
Uchôa era da AMPREV “se eu não estou enganado”, não 
teve dentro do patrimônio a regularização do mesmo, 
e a AMPREV acabou perdendo, hoje se está decidindo 
sobre um prédio que era da Amapá Previdência, e agora 
está sendo passado para o Governo do Estado pela 
incompetência na época do administrador, dentro do 
relatório, bem como dentro do levantamento  era para 
ter sido feito. O Conselheiro Micherlon gostaria de saber 
se o Relator procurou buscar esse histórico patrimonial 
da AMPREV, que até hoje, o Conselheiro Micherlon 
vem cobrando e aguardando, as informações sobre o 
patrimônio total da Amapá Previdência, todos os bens, 
porque à AMPREV já pagou pela terceira vez empresas 
para fazer esse levantamento, tinha se um relatório com 
todos os dados dos bens patrimoniais, isso vai fazer com 
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que também fomente o cálculo atuarial, o Conselheiro 
não sabe como está andando o levantamento desse 
patrimônio, mas fica preocupado, se outros bens foram 
regularizados, se foi colocado no patrimônio, se está 
com a documentação na íntegra. A AMPREV perdeu um 
patrimônio que era dos servidores, o Governo do Estado 
simplesmente regularizou e hoje pede de volta aquilo que 
não era dele, mas para isso o Conselho tem autonomia 
e deve fazer esse levantamento e cobrar de quem foi o 
responsável que não fez esse patrimônio. Outro ponto é 
quanto a sede única, hoje se está passando por problemas 
com relação ao andamento de processos, em virtude do 
órgão e das diretorias estarem separadas desse trabalho, 
porque esse trabalho poderia ser dinâmico, o Conselho 
deliberou para tomada de decisões desde 2015, e até 
hoje não foi tomada. O Conselheiro Micherlon ressaltou 
que a AMPREV precisa de um prédio digno para dar 
assistência ao servidor, porque é o servidor que vai usufruir 
dessa situação.  Após a apresentação e discussão da 
matéria, o Presidente prosseguiu colocando em votação 
(registro em áudio e vídeo). DECISÃO: O Plenário do 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 
- CEP/AP, após apresentação e discussão da matéria, 
à unanimidade, aprovou o relatório apresentado pelo 
Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara, no qual Resolve: 
1º Considerar prejudicada a proposta de permuta requerida 
pela Chefia do Gabinete do Governador do Estado do 
Amapá, ante a incompatibilidade absoluta dos valores 
de mercado aferidos por laudos técnicos subscritos por 
peritos gabaritados, sendo o imóvel de propriedade da 
Amapá Previdência localizado na Rua Professor Tostes, 
nº 2212 - Santa Rita, Macapá-AP, estimado no valor de 
R$ 7.216.946,52 (sete milhões, duzentos e dezesseis 
mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta 
e dois centavos) e o imóvel de propriedade do Governo 
do Estado do Amapá, localizado na Av. Binga Uchôa, 
nº 10, Centro - Macapá-AP, estimado no valor de R$ 
3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), 
cuja diferença perfaz o valor de R$ 3.716.946,52 (três 
milhões, setecentos e dezesseis mil, novecentos e 
quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 
que, a toda evidência, não apresentam  equivalência 
de valores, pena de lesão ao patrimônio previdenciários 
dos servidores civis e militares do Estado do Amapá. 
O permutante interessado poderá reapresentar nova 
proposta mediante oferecimento de bens imóveis com 
preços equivalentes entre os bens objeto da transação, 
ex vi do art. 17, I, c, c/c o art. 24, todos da Lei nº 8.666/93; 
2º. Ficam aprovadas as recomendações propostas pelo 
relator enumeradas a seguir: a) dar cumprimento à 
retomada do prédio localizado na Rua Professor Tostes, 
nº 2212 - Santa Rita-Macapá-AP, conforme deliberação 
do Conselho Estadual de Previdência – CEP, realizada 
na reunião de 6 de agosto de 2015; b) autorizar a reforma 
do imóvel acima, tendo como objetivo a instalação da 
sede da Amapá Previdência - AMPREV; c) inaugurar 
os procedimentos para imediata alienação de todos os 
bens imóveis de propriedade da Amapá Previdência - 
AMPREV, salvo aqueles operacionais; d) proceder a 

entrega do imóvel atualmente ocupado pela AMPREV, 
localizado na Rua Binga Uchôa nº 10, ao Governo do 
Estado do Amapá, seu proprietário. Nada mais havendo, 
o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta e seis 
minutos, e para constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, 
Secretária, lavrei a presente ata, que lida e conferida será 
assinada pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, 
dezessete de agosto de dois mil e vinte.

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Rubens Belnimeque de Souza

SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Lusiane Oliveira Flexa

HASH: 2021-0115-0004-8598

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO 
ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2020 – 
BIÊNIO DE 2019-2021.

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte, na sala virtual pelo Microsoft Teams, disponibilizado 
pela equipe técnica do Banco do Brasil, às quinze horas e 
quatorze minutos, teve início a Terceira Reunião 
Extraordinária do Conselho Estadual de Previdência do 
Estado do Amapá, realizada por videoconferência, 
presidida pelo Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE 
SOUZA, que cumprimentou os Conselheiros e os demais 
presentes. Em seguida, passou a palavra a secretária 
Lusiane Oliveira Flexa que apresentou o ITEM - 1 - 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: número dez de dois mil e 
vinte, o qual convoca os membros do Conselho Estadual 
de Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, 
Gerente Administrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e 
Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-se presentes 
na referida Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO 
DE QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, 
presente, CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES, presente; 
MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV 
DE QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ 
OEIRAS, presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, 
presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, 
presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, 
presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; 
HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; 
JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; 
LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, presente; PAULO 
DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA 
SILVA, presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE 
AUSÊNCIA: não houve apresentação de justificativas. O 
Presidente Rubens Belnimeque registrou a presença do 
Conselheiro Carlos Luiz Pereira Marques às 15:19. ITEM 
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- 4 - APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO RELATÓRIO 
DE AVALIAÇÃO ATUARIAL DOS RPPS E RPPM DO 
ESTADO DO AMAPÁ, DATA-BASE DEZEMBRO DE 2018 
- APRESENTAÇÃO ATUÁRIO DO BANCO DO BRASIL: 
Com a palavra o atuário do Banco do Brasil, Felipe Araldi, 
responsável pela elaboração e apresentação do Relatório 
da Reavaliação Atuarial 2019, dos RPPS e RPPM do 
Estado do Amapá. Inicialmente o atuário fez uma breve 
introdução sobre os métodos e dados utilizados na 
elaboração da Avaliação Atuarial de 2019, falando ainda 
sobre fluxo de despesas; valor atual dos benefícios, e 
fluxo de receitas; valor atual das contribuições e data 
base da avaliação atuarial.  Falou sobre o custo 
previdenciário, custeio previdenciário que é o somatório 
de todas as receitas projetadas para o plano, do equilíbrio 
atuarial, do fluxo ideal do DRAA, da importância da 
consistência da base de dados. Quanto ao fluxo ideal do 
DRAA seguiria com a obtenção, crítica e homologação 
dos dados; estudos, proposição e aprovação das 
hipóteses atuariais; realização da avaliação atuarial; 
aprovação dos resultados pelos órgãos estatutários; 
obtenção do fluxo atuarial e o envio do DRAA. Explicou 
ainda a importância das consistências dos dados, com 
definição das hipóteses, otimização do custo 
previdenciário, custeio correto, equilíbrio financeiro e 
atuarial, controle prévio da concessão de benefícios e a 
utilização dos resultados na política de investimentos. 
Falou ainda que o estudo teve ter como premissa/
hipótese: taxa de juros previdenciário 6% a.a; tábua de 
mortalidade do IBGE-2017; entrada em invalidez de 
Álvaro Vindas; rotatividade 0,0% a.a; crescimento salarial 
1,0% a.a.; início da fase de contribuição 25 anos; família-
padrão civil com esposa 2 anos e 11 meses mais jovem e 
militar com esposa 4 anos e 6 meses mais jovem; entrada 
em aposentadoria civil 5 anos e 2 meses a elegibilidade e 
militar primeira elegibilidade. Falou ainda sobre o custeio 
dos benefícios previdenciários, no plano financeiro, 
fazendo um comparativo entre as despesas e receitas do 
civil e do militar sendo: Despesas CIVIL - VP dos 
Benefícios Futuros a Conceder R$ 20.807.293, VP dos 
Benefícios Futuros Concedidos R$ 1.917.277 Total de R$ 
22.724.570. MILITAR - VP dos Benefícios Futuros a 
Conceder R$ 6.206.439, VP dos Benefícios Futuros 
Concedidos R$ 360.519 Total de R$ 6.566.958. Valor 
consolidado de R$ 29.291.528. Receitas CIVIL - VP das 
Contribuições Futuras R$ 1.910.845, VP da Compensação 
Financeira a Receber R$ 1.549.450, Patrimônio Líquido e 
Parcelamentos R$ 4.813.926 Total R$ 8.274.221. MILITAR 
- VP das Contribuições Futuras R$ 703.109, VP da 
Compensação Financeira a Receber R$ 69.863 e 
Patrimônio Líquido e Parcelamentos R$ 220.258, 
Consolidado R$ 9.267.45. Resultado - Déficit/Superávit 
Atuarial CIVIL R$ -14.450.349 MILITAR R$ -5.573.728 
CONSOLIDADO R$ -20.024.077. Apresentou ainda um 
comparativo de despesas e receitas do Plano Financeiro 
dos anos 2018/2019. Despesas - VP dos Benefícios 
Futuros a Conceder 2018 R$ 19.900.673, 2019 R$ 
27.013.732. VP dos Benefícios Futuros Concedidos, 2018 
R$ 2.003.438 2019 R$ 2.277.796. TOTAL 2018 R$ 

21.904.111 e 2019 R$ 29.291.528. Receitas - VP das 
Contribuições Futuras 2018 R$ 1.133.406, 2019 R$ 
2.613.954, VP da Compensação Financeira a Receber 
2018 R$ 1.544.143, 2019 R$ 1.619.313, Patrimônio 
Líquido e Parcelamentos 2018 R$ 3.585.242, 2019 R$ 
5.034.184. TOTAL 2018 R$ 6.262.791 e 2019 R$ 9.267.45. 
Resultado - Déficit/Superávit Atuarial 20118 R$ - 
15.641.320 e 2019 R$ - 20.024.077. Plano Previdenciário 
- Despesas CIVIL - VP dos Benefícios Futuros a Conceder 
R$ 3.015.898 MILITAR R$ 703.703, VP dos Benefícios 
Futuros Concedidos CIVIL R$ 45.254, MILITAR R$ 9.208. 
Consolidado R$ 3.774.063. Receitas - VP das 
Contribuições Futuras CIVIL R$ 1.654.796, MILITAR R$ 
415.576, VP da Compensação Financeira a Receber 
CIVIL R$ 306.115, MILITAR R$ 47.304, Patrimônio Líquido 
e Parcelamentos CIVIL R$ 981.500, MILITAR R$ 95.943. 
Consolidado R$ 3.501.235. Resultado - Déficit/Superávit 
Atuarial CIVIL R$ - 118.740, MILITAR R$ - 154.087 e 
CONSOLIDADO R$ - 272.828. Comparativo de despesas 
e receitas do Plano Previdenciário Despesas - VP dos 
Benefícios Futuros a Conceder 2018 R$ 2.612.384, 2019 
R$ 3.719.600, VP dos Benefícios Futuros Concedidos 
2018 R$ 46.166, 2019 R$ 54.462. TOTAL 2018 R$ 
2.658.550 e 2019 R$ 3.774.063. Receitas - VP das 
Contribuições Futuras 2018 R$ 1.121.845, 2019 R$ 
2.070.372, VP da Compensação Financeira a Receber 
2018 R$ 258.656, 2019 R$ 353.419, Patrimônio Líquido e 
Parcelamentos 2018 R$ 922.878 e 2019 R$ 1.077.444. 
TOTAL 2018 R$ 2.403.379 e 2019 R$ 3.501.235. 
Resultado Déficit/Superávit Atuarial 2018 R$ - 255.171 e 
2019 R$ -272.828. O Atuário apresentou planilha 
demonstrando o equacionamento do déficit sendo: Ano 
2019, Alíquota 0,00%, Folha Anual R$ 1.107.327.819,57, 
Pagamento R$ 0,00, Juros R$ 16.369.658,15 e Saldo R$ 
289.197.294,05. Ano 2020, Alíquota 1,08%, Folha Anual 
R$ 1.146.011.829,46, Pagamento R$ 12.333.660,85, 
Juros R$ 17.351.837,64 e Saldo R$ 294.215.470,84. Ano 
2021, Alíquota 1,08%, Folha Anual R$ 1.187.974.455,90, 
Pagamento R$ 12.785.272,95, Juros R$ 17.652.928,25 e 
Saldo R$ 299.083.126,14. Ano 2029, Alíquota 1,08%, 
Folha Anual R$ 1.802.339.727,12, Pagamento R$ 
19.397.222,93, Juros R$ 19.206.752,21 e Saldo R$ 
319.922.066,17. Ano 2051, Alíquota 1,08%, Folha Anual 
R$ 2.799.989.218,03, Pagamento R$ 30.134.171,85, 
Juros R$ 4.879.926,96 e Saldo R$ 56.077.871,07. Ano 
2052, Alíquota 1,08%, Folha Anual R$ 2.828.266.287,39, 
Pagamento R$ 30.438.496,61, Juros R$ 3.364.672,26 e 
Saldo R$ 29.004.046,72. Ano 2053, Alíquota 1,08%, Folha 
Anual R$ 2.856.679.848,00, Pagamento R$ 30.744.290,33, 
Juros R$ 1.740.242,80 e Saldo R$ -0,81. O Atuarial 
destacou as adequações da Emenda Constitucional nº 
103/2019, dentre elas as alterações nas alíquotas dos 
segurados, transferência do pagamento dos benefícios 
temporários do RPPS para o Tesouro, ampliação da base 
de cálculo dos inativos e a implementação da Previdência 
Complementar para os futuros servidores. Finalizou 
ressaltando que tais adequações terão um impacto 
atuarial de R$ 3.8 bilhões de reais. Ato continuo o Atuário 
do Banco do Brasil, Felipe Araldi, respondeu aos 
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questionamentos dos conselheiros e prestou alguns 
esclarecimentos. O Presidente Rubens Belnimeque, após 
consulta ao Plenário do CEP, e de consenso, informou 
que será agendado uma próxima reunião para deliberar 
sobre a matéria. Nada mais havendo, o Presidente 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
reunião às dezesseis horas e trinta e sete minutos, e para 
constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, lavrei a 
presente ata, que lida e conferida será assinada pelos 
Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, dezoito de 
agosto de dois mil e vinte.

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Rubens Belnimeque de Souza

SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Lusiane Oliveira Flexa

HASH: 2021-0115-0004-8599

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ 
– CEP/AP – ANO DE 2020 – BIÊNIO DE 2019-2021.

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil 
e vinte, no Plenário do Conselho Estadual de Previdência 
do Estado do Amapá Conselheiro Fernando Cézar Pereira 
da Silva, sito à Rua Binga Uchôa, número dez, Centro, 
Macapá-AP, às quinze horas e vinte e um minutos, teve 
início a terceira Reunião Ordinária do Conselho Estadual 
de Previdência do Estado do Amapá, presidida pelo 
Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que 
cumprimentou os Conselheiros e o conselheiro João 
Florêncio do Conselho Fiscal presente, equipe técnica 
AMPREV e fez referência à situação de saúde pública em 
que o mundo se encontra, por conta do novo coronavírus. 
Em seguida, a secretária Luana Picanço de Sousa 
Braga apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: 
número três de dois mil e vinte, o qual convoca os 
membros do Conselho Estadual de Previdência do Estado 
do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente Administrativo, 
Procurador Jurídico, Ouvidora e Auditora Interna da 
AMPREV, para fazerem-se presentes nesta reunião. 
ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO DE QUORUM: SUELEM 
AMORAS TÁVORA FURTADO, presente, CARLOS LUIZ 
PEREIRA MARQUES, presente; MERYAN GOMES 
FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, 
presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, presente; 
HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, presente; 
MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, 
presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; 
HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; 
JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; 
LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, presente; PAULO 
DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA 

SILVA, presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE 
AUSÊNCIA: não houve apresentação de justificativas. 
ITEM - 4 – APROVAÇÃO DA ATA DA 2ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 18/02/2020:  O Presidente colocou em 
discussão a aprovação da minuta da Ata apresentada 
pela então secretária substituta do CEP. DELIBERAÇÃO: 
Sem manifestações de alteração pelos conselheiros, foi 
aprovada a Ata da reunião realizada no dia dezoito de 
fevereiro de dois mil e vinte. ITEM - 5 – DISTRIBUIÇÃO 
DO PROCESSO 2020.61.1000203PA-  Balancete 
Contábil da AMPREV, referente ao mês de dezembro de 
2019; O Presidente realizou o sorteio para escolha de 
relatoria, sendo contemplado o Conselheiro Mauro 
Gurtyev.  Ato contínuo sendo designado pelo presidente, 
para relatar a matéria objeto do Processo 
2020.61.1000203PA. ITEM - 06 – VOTAÇÃO- Processo 
nº 2019.147.902395PA- Recurso Administrativo contra 
indeferimento de pedido de concessão de pensão por 
morte, em favor de Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa- 
Relatoria do conselheiro Carlos Luiz Marques. O 
conselheiro Carlos Marques inicia a explanação de seu 
relatório que trata-se de Recurso Administrativo impetrado 
por MANOEL DARCIMAR GONÇALVES BARBOSA, em 
razão da homologação do Parecer Jurídico Nº 442/2019, 
que OPINOU PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 
CONCESSÃO DE PENSÃOPOR MORTE em  decorrência 
do falecimento da ex-servidora DENIA MARIA 
FORTUNATO BARBOSA. O conselheiro elencou os 
principais fatos constantes no Parecer Jurídico e os 
documentos presentes nos autos para melhor 
compreensão da questão, em que constatou: 1.que a 
configuração da perda da qualidade de dependente, foi 
provocada  por uma denúncia anônima, recebida e 
registrada pela Divisão de Cadastro de Benefícios /
AMPREV, registrada no item 8, da sua Análise de Instrução 
Processual de Pensão; 2. que nos dias 25.05.2019 e 
27.05.2019, foram realizadas visitas domiciliar no 
endereço localizado a Avenida Cora de Carvalho, nº 3436, 
tendo sido apurado que não havia ninguém na residência 
para obter informações referente ao vínculo do requerente 
e a ex servidora no período do óbito. 3- que foi juntado 
aos autos do processo print da foto da capa do perfil do 
facebook da Sra. Jaciara Moura, datada de 23.05.2019 
(fl.21 nos autos) que, segundo a denúncia, retrata o novo 
núcleo familiar do requerente; Petição - Reclamação Cível 
datada 15 de maio de 2014, onde o requerente, ao se 
qualificar, declara ser “brasileiro, casado, advogado OAB/
AP nº 514, CI-230.028-SSP/AP, CPF 041.726.122-53, 
residente e domiciliado a Rua Pe. Vitório Galianne nº 
1181, bairro Nova Brasília, CEP 689276-302” (fl.24 nos 
autos); Ficha do Servidor – AMPREV de Jaciara da Silva 
Moura onde consta como sendo seu, o endereço do 
domicilio localizado na Rua Padre Vitório Galianne nº 
1181, bairro Nova Brasília, Santana (fl.38) e Certidão de 
Nascimento do menor Daniel Lucas Moura Barbosa, filho 
de Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa e Jaciara da 
Silva Moura (fl.29 nos autos). 5. que a Auditoria Interna da 
AMPREV se manifestou nos seguintes termos: “Apesar 
de constar Certidão de Casamento (fls.14 dos autos), e 
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ainda, Certidão de Óbito, na qual o requerente foi 
declarante, constam no Laudo Social – Visita Domiciliar, 
relatando denúncia anônima de que o requerente vive 
maritalmente com Jaciara Moura, encaminhamos o 
presente processo para manifestação jurídica”. 6. que 
diante dos fatos e a luz da Lei Estadual 0915/2005, a 
Procuradoria Jurídica da AMPREV opinou “PELO 
INDEFERIMENTO do pedido do interessado, formulado 
às fls.02 dos autos, pela comprovação da separação de 
fato do requerente e da instituidora da pensão por morte à 
época do óbito, bem como a ausência de comprovação 
da dependência econômica, não sendo, por estes motivos, 
atendidos os requisitos legais para a concessão do 
benefício” (fls.48). 7. que o Parecer Jurídico Nº 
442/2019-PROJUR/AMPREV foi homologado no dia 
30.06.2019, pelo Procurador Jurídico da AMPREV Dr. 
WEBER MENDES FERNANDES e, no dia 05.08.2019 
pelo Diretor Presidente da AMPREV Sr. RUBENS 
BELMINEQUE DE SOUZA. 8. que no dia 14.08.2019, na 
presença da Chefa da Divisão de Benefícios e Fiscalização 
Sra. NARLEIA WANDERLEY SALOMÃO, o requerente 
Sr. MANOEL DARCIMAR GONÇALVES BARBOSA firmou 
o TERMO DE CIÊNCIA DE PROCESSO, declarando 
estar ciente e ter conhecimento do INDEFERIMENTO do 
pedido de concessão de pensão por morte, objeto do 
Processo Nº 2019.07.0952P. Após o relato, o conselheiro 
Carlos Marques, apresentou sua manifestação com 
destaques pontuados em seu relatório baseado em 
comprovações apontadas nos autos, citando ainda como 
referência, os artigos na Lei 0915/2020, que dispõe sobre 
o Sistema de Previdência Social dos servidores do Estado 
do Amapá, sobre os dependentes legais e requisitos para 
pensão por morte e diante do exposto, apresentou voto 
pelo indeferimento do recurso. DELIBERAÇÃO: Na 
abertura da votação pelos conselheiros, inicialmente o 
conselheiro Micherlon Mendonça manifestou sobre a 
necessidade de uma reflexão a todos de que se trata de 
um beneficiário e não criminoso e que não cabia uma 
denúncia anônima, demonstrando preocupação quanto 
ao tempo que o servidor contribuiu, em que há uma 
relação de custeio financeiro entre os cônjuges, “negando-
lhe direito de dependente que tem direito. ” O Presidente 
Rubens Souza se posicionou quanto a reflexão de que é 
necessário ser justo nas decisões, em que o mérito não 
se trata de negar o pagamento, mas se fazer jus ao 
beneficio, perante a Lei. O conselheiro Lindoval Alcântara 
em sua manifestação, solicitou vistas do processo. Ato 
contínuo sendo designado pelo presidente, objeto do 
Processo 2019.147.902395PA. ITEM - 07–VOTAÇÃO– 
Processo nº 2019.61.1103000PA- Análise do Balancete 
Contábil Amprev, referente ao mês de outubro de 2019- 
Relatoria do Conselheiro José Casemiro de Souza Neto 
concedida a palavra, o conselheiro José Casemiro iniciou 
a apresentação de seu relatório Tomando-se como base a 
ANÁLISE TÉCNICA Nº: 071/2019-COFISPREV/AMPREV, 
“que detalha de maneira pormenorizada os dados das 
contas, trâmites, documentações, gastos, investimentos, 
créditos, aplicações, resultados e recomendações do 
Balancete objeto desta relatoria, apura-se que o relatório 

apresentado demonstra uma situação de equilíbrio de 
saldo entre Ativo e Passivo do mês de Outubro de 
2019.”Podendo constatar-se o referido equilíbrio, por 
exemplo baseado nos dados do item 3- DO BALANCETE 
CONTÁBIL (folhas. 08 e verso dos autos). Da mesma 
forma pode-se aferir o equilíbrio de saldo nas NOTAS 
EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 
em 31 de outubro de dois mil e dezenove, que consta e 
mídia digital nos autos. A formação das contas que formam 
o ativo e passivo foram descritas e detalhadas em forma 
de tabela lidas na íntegra pelo conselheiro relator, 
apresentadas em suma a seguir: Total do Ativo Circulante 
R$ 5.536.102.936,18, Total do Ativo Imobilizado R$ 
26.905.095,82, Total do Ativo Não-Circulante R$ 
1.891.845.015,00, Total Geral do Ativo (Financeiro + 
Permanente) R$ 7.427.947.951,18. No quadro 1 de seu 
relatório, o conselheiro José Casemiro apresentou o 
gráfico demonstrativo do Ativo total de outubro de 2019 e 
em suas observações, explanou que “quanto ao grupo de 
contas contábeis de Investimentos e Aplicações 
Temporárias a curto prazo, verificou-se que todos os 
investimentos obedecem às diretrizes e princípios 
contidos na política de investimentos da AMPREV para o 
exercício de 2019, aprovada pelo Conselho Estadual de 
Previdência – CEP e estabelecida em consonância com 
os dispositivos da legislação específica em vigor, definidas 
pela Resolução nº 3922/2010 do Conselho Monetário 
Nacional – CMN cujos valores encontram-se conciliadas, 
com saldos de acordo com os extratos bancários em 31 
de outubro de 2019, totalizando o montante de R$ 
4.652.714.980,96 (quatro bilhões, seiscentos e 
cinquenta e dois milhões, setecentos e quatorze mil, 
novecentos e oitenta reais e noventa e seis centavos)” 
conforme apresentado no quadro 1.7 de seu relatório. Em 
suas considerações, Em análise ao relatório, o conselheiro 
considerou que existem também incoerências a serem 
sanadas no Balancete como a falta de possiblidade da 
mensuração de alguns dados que integram todo e 
qualquer Balanço ou Balancete. O conselheiro relatou 
que quanto a ausência de informações sobre a composição 
e critérios de mensuração do Ativo Imobilizado e 
Depreciação, “até o presente momento a Divisão de 
Material, Patrimônio, Compras, Contratos e Convênios – 
DMPCCC/AMPREV não finalizou o levantamento e 
atualização dos bens patrimoniais pertencentes à Amapá 
Previdência – AMPREV para análise e ajustes na Divisão 
de Contabilidade - DICON, cuja previsão inicial seria final 
de junho de 2018, fato não ocorrido”. Informou ainda que 
no dia 14 de agosto de 2018, foi protocolado na Divisão 
de Contabilidade, o Memorando nº 023/2018 – DMPCCC/
AMPREV, encaminhado à Gerência Administrativa para 
providências quanto a regularização do sistema de 
patrimônio da Amapá Previdência – AMPREV. Segundo o 
relator, a necessidade de se regularizar a questão do 
inventário também foi observado em vários registros (EM 
TEXTO) no RELATÓRIO CONTÁBIL, aportado a estes 
Autos pelo Conselho Fiscal. Em suas palavras, o 
conselheiro relator José Casemiro, registrou as 
recomendações efetuadas neste e em balancetes 
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anteriores, alertando quanto a necessidade da atualização 
do CALCULO ATUARIAL. “As provisões matemáticas 
correspondem em 31.12.2018, conforme Parecer Atuarial 
na obrigação da Amapá Previdência – AMPREV com 
todos os servidores públicos do Estado do Amapá, 
contabilizados no mês de dezembro de 2018”. No item 3, 
em seu relatório, o conselheiro relator José Casemiro 
apresentou as seguintes recomendações: “Quanto a 
questão da impossibilidade da mensuração de dados 
essenciais a um Balanço ou Balancete, trata-se de falha 
sanável, corrigidas tão somente com medias tomadas em 
âmbito administrativo interno da Instituição, não se 
justificando as reiteradas recomendações efetuadas em 
Balancetes mensais. Faz-se crer que com a instalação de 
um Setor de inventários ou a criação/lotação do Cargo de 
inventariante subordinado a um Setor já existente, 
resolverá o problema. O que não se justifica é uma 
instituição Previdenciária reconhecidamente austera, que 
busca melhorar suas Certificações, continue inerte diante 
de uma necessidade “primária” em qualquer instituição 
pública ou privada minimamente organizada”; Quanto ao 
CÁLCULO ATUARIAL, que se acelere os procedimentos 
para a efetivação da atualização da avaliação atuarial;  
reitera-se que com a maior brevidade, sejam tomadas as 
devidas providências para sanar as questões levantadas 
pelo Conselho Fiscal em suas “RECOMENDAÇÕES” 
inseridas em seu relatório. “Haja visto que outras 
considerações importantes e também rotineiras em 
Balancetes desta Instituição continuam a ser levantadas; 
Existem informações importantes, dados e gráficos 
ilustrativos de fácil interpretação e compreensão (inclusive 
por leigos) que deveriam estar impressos para que de 
forma rápida, prática e didática, pudessem informar a 
qualquer interessado, MENSALMENTE, a real situação 
financeira da AMAPÁ PREVIDÊNCIA. Esta medida 
impediria, por exemplo, que Conselheiros se “assustem” 
quando tomam conhecimento do volume das dividas dos 
credores da instituição em alguma de suas reuniões 
ordinárias (informação que deveria ser de conhecimento 
dos Conselheiros mês a mês). Deve-se considerar que os 
Conselheiros são profissionais atarefadíssimos em seus 
orgãos de origem, portanto medidas que facilitem as 
consultas a informações que lhes é necessária e peculiar, 
devem ser adotadas. Podemos notar que informações 
“CLARAS” sobre estas dívidas, são encontradas no “DVD-
RW” retro citado, somente depois de explora-lo, quase 
que integralmente, ou seja, entre as páginas 309 A 315 de 
total de 328”. Então, o conselheiro relator José Casemiro 
recomenda selecionar e transcrever para o texto impresso 
dos balancetes mensais, as informações, dados e gráficos 
importantes, extraídos das NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 
DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, que poderá estar 
inserido em um pequeno resumo ao final dos Autos, com 
atualizações mensais das dívidas dos credores desta 
instituição”. Após análise e explanação da apreciação 
feita, o conselheiro relator José Casemiro manifestou voto 
pela aprovação com as devidas ressalvas. O Presidente 
parabenizou a relatoria e reafirmou que as recomendações 
recorrentes já estão sendo ajustadas pela Diretoria 

Financeira com o setor de contabilidade. O Conselheiro 
William Tavares, atentou quanto a dificuldade em analisar 
as contas, no que diz respeito às informações prestadas e 
ressalvas recorrentes, e sugeriu converter o relatório 
como diligência para que no âmbito da administração, as 
ressalvas sejam sanadas e estipulando prazos, 
principalmente para a finalização do cálculo atuarial. O 
conselheiro José Casemiro ressalta que a iniciativa é que 
as recomendações sejam submetidas à administração da 
Amprev e que nas próximas reuniões já apresente o 
andamento das ações. O Presidente Rubens Souza 
ressaltou que as informações prestadas pela contabilidade 
já estão fechados refletidos nos balanços e que as 
recomendações devem ser tratadas com ações futuras e 
que já estão sendo tratadas administrativas. As correções 
poderão ser encontradas nos próximos balanços, sem 
que fique no esquecimento, estipulando prazos viáveis. O 
Conselheiro Mauro Parente manifestou suas 
considerações: 1- quanto à necessidade de constar nos 
balanços as atualizações financeiras sobre os valores a 
receber; observação já alinhada com o Conselho Fiscal 
para se atentar quanto a essa informação em suas 
análises. Por questão de ordem, o conselheiro José 
Casemiro manifestou-se quanto ao conselheiro Mauro 
olhar o arquivo em mídia do Balancete, em que contam 
arquivos completos e na íntegra. O Presidente do 
Conselho Rubens Souza, sugeriu então que o contador 
responsável se comprometa a submeter apresentação ao 
Conselho, baseado nos questionamentos apresentados 
por eles. Dando continuidade em suas considerações, o 
conselheiro Mauro Parente solicitou que constasse no 
relatório a ressalva da necessidade apontada quanto a 
atualização do crédito a receber a curto prazo. O 
Conselheiro Edílson Marques solicitou que as ações em 
andamento requeridas pelo CEP sejam comprovadas por 
meio de expedientes internos da AMPREV e que seja 
estabelecido prazo para sanar as pendências apontadas 
com compartilhamento imediato a este Conselho de 
Previdência. A conselheira Meryan Flexa, apontou que 
está analisando processo sobre balanço do II quadrimestre 
e detectou que não verificou por parte do COFISPREV, 
cumprimento de Diligências para que essas reiteradas 
ressalvas fossem sanadas. Manifestou ainda a perspectiva 
de apresentar seu relatório na próxima reunião e que 
acompanha o relator, desde que conste a aprovação com 
as ressalvas. A Conselheira Carla Chagas, enumerou 
sobre os balanços distribuídos aos demais conselheiros, 
referente a 2019 e ressaltou que as correções são feitas 
subsequentes e que a avaliação seja feita do início ao fim, 
para garantir a continuidade das informações. O 
Presidente Rubens Souza, ponderou quanto a 
apresentação das análises e relatórios para apreciação e 
ressaltou ao Diretor Financeiro quanto ao compromisso 
de compartilhar o andamento das correções com notas 
explicativas atualizando o conselho quanto as resoluções. 
A situação patrimonial da AMPREV já está sendo 
resolvida, descartando a opção de contratação de 
consultoria para avaliar o bem móvel no valor de quase 
meio milhão de reais, utilizando os técnicos certificados 



Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2021Seção 02• Nº 7.334Diário Oficial

109 de 185

da AMPREV para a realização da ação. DELIBERAÇÃO: 
a proposta de acréscimo do item da correção monetária e 
dos juros, sugerida pelo conselheiro Mauro Parente, foi 
unificada às ressalvas do relator José Casemiro. Os 
conselheiros presentes na reunião aprovaram, 
apresentando voto divergente apenas o conselheiro 
Paulo Vaz. ITEM - 8 – APRESENTAÇÃO- Informações 
atualizadas concernentes aos repasses e parcelamento 
da dívida previdenciária (Poder Executivo, Poder 
Judiciário, Pode Legislativo, Ministério Público e Tribunal 
de Contas- Diretor Financeiro e Atuarial Diego da Silva 
Campos. Que iniciou a explanação sobre a receita e 
arrecadação, que a partir de janeiro as informações dos 
Poderes já fecham, sem constar a compensação 
financeira, devido a mudança da legislação sobre o 
custeio dos benefícios temporários com Emenda 103-
2019. No quadro comparativo apresentado, nota-se  que 
a Receita e arrecadação total do Poder Executivo de 
novembro 2019 a fevereiro de 2020 fechou com 21% do 
total de arrecadação, com 79% de saldo a arrecadar. Dos 
demais poderes, o total de arrecadação fechou com 79% 
de arrecadação. O Diretor finalizou que quanto ao 
parcelamento, acrescentou o item com quantidade de 
parcelas pagas e não pagas, sendo 3 parcelamentos em 
dias, conforme tabela apresentada para consulta, 
fechando o total atualizado (até 29/2020) de 77 milhões a 
receber do Poder Executivo. Após apresentação, o 
conselheiro Mauro Parente frisou que as manifestações 
feitas não caracterizam ofensa ao Governo, que seu 
posicionamento não é pessoal e sim quanto a sua postura 
de conselheiro quanto ao seu papel de representante dos 
servidores ativos. Continua sua manifestação quanto à 
uma preocupação que tem consigo, quanto as regras 
impostas pela Emenda Constitucional 103/2020, que 
estabelecem quanto aos parcelamentos da Dívida 
Previdenciária, que somados à Divida corrente, o Estado 
não teria condições de repassar o valor estimado de 65 
milhões de reais mês. Submeteu a questão para reflexão 
dos conselheiros sobre o caso exposto, para que 
encontrem uma solução junto ao Executivo, para que os 
mesmos não sejam responsabilizados. ITEM - 9 - 
COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente 
Rubens justificou a impossibilidade de apresentação do 
Coordenador de Investimentos e proferiu leitura do 
Memorando encaminhado pelo senhor Carlos, Chefe da 
DICAM-AMPREV com exposição de motivos. Continuou 
lendo o Comunicado emitido pelo Comitê de Investimentos 
da AMPREV que apontou as previsões do mercado diante 
a crise devido à pandemia do novo coronavírus e cenário 
econômico desfavorável para este ano de 2020, que 
requer prudência quanto à movimentação e alocação 
financeira. Finalizou que o comitê de Investimentos da 
AMPREV permanecerá acompanhando o cenário do 
mercado financeiro e apresentando o panorama das 
carteiras. O presidente Rubens comunicou que diante 
das recomendações postas pelo Decreto Estadual, com 
as medidas de restrição de aglomerações de pessoas, 
dispensando os colaboradores com mais de 60 anos e 
alguns setores para atuarem em regime de teletrabalho e 

que está em fase de elaboração o plano de ação quanto à 
redução do atendimento e estratégias para aliviar o fluxo 
de pessoas no prédio anexo. ITEM 10- COMUNICAÇÃO 
DOS CONSELHEIROS: Dada a palavra aos conselheiros 
inscritos, o conselheiro Micherlon Mendonça indagou 
quanto ao pagamento da venda da área Cajari ao Governo 
do Estado e a proposta de permuta entre o prédio 
localizado na avenida Professor Tostes e solicitou 
informações quanto a viagem de servidor recente para 
tratar sobre visita técnica para realização de concurso 
público, considerando a natureza jurídica da Amprev e 
que este estudo já foi realizado anteriormente através de 
comissões, inclusive relatório já apresentado ao plenário 
e em seguida arquivado. Outra manifestação do 
conselheiro Micherlon Mendonça, foi sobre a proposta de 
aumento de alíquota a partir de março, o qual solicitou 
informações sobre o andamento da proposta já discutida 
no plenário e enviada ao Chefe do Poder Executivo. O 
presidente Rubens Souza discorreu sobre a decisão 
administrativa do envio do colaborador ao estado do 
Amazonas que está com legislação mais recente e plano 
de cargos e salários, atendendo à necessidade de estudo 
mais atualizado. Quanto aos outros questionamentos 
apontados, o presidente solicitou que o conselheiro 
encaminhe por escrito no aplicativo whatsapp ou outro 
documento para que seja esclarecido. O conselheiro 
Micherlon Mendonça questionou ainda sobre a finalização 
do processo de cálculo atuarial. Presidente Rubens Souza 
esclareceu que está em trâmite no âmbito administrativo, 
a contratação para o calculo atuarial mais recente 
referente a 2020, dado o tempo hábil e que o atuário que 
está prestando consultoria referente ao de 2019, deve 
apresentar em breve o novo estudo. Porém, por conta da 
pandemia do coronavírus, deve ser adiada por conta dos 
cancelamentos de voos. O conselheiro Edilson Marques 
sugeriu que a apresentação do atuário seja por 
videoconferência, acatada pelo senhor presidente. O 
Conselheiro Micherlon Mendonça finalizou sua 
participação, registrando na reunião o convite realizado 
para a sua participação na audiência pública que estava 
agendada para o dia 25 de março na Assembleia 
Legislativa, para falar sobre a dívida previdenciária, e 
disse não se sentir a vontade para explanar sobre o 
assunto, dado o seu papel de conselheiro e a 
responsabilidade do conselho na tratativa da questão. O 
Presidente Rubens ressaltou sobre a necessidade de 
desassociar o aumento da alíquota para 14% com a 
dificuldade econômica e obrigação do patronal em pagar, 
sendo papel do conselho e quanto a figura dele de Diretor-
Presidente responsável em analisar, propor alternativas 
para que se encontre uma solução mais viável, sendo 
necessário deliberar em reunião sobre o assunto. O 
conselheiro Paulo Vaz se manifestou complementando 
sobre a posição do conselho diante ao fato dos valores 
que não estão sendo arrecadados, e que seja realizado 
em breve uma deliberação. O conselheiro Edilson 
Marques se manifestou informando sobre o cancelamento 
das provas de certificação do CPA10 e de eventos 
previdenciários. Questionou ainda o plano de ação da 
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Amprev para o atendimento, sugerindo o pré-agendamento 
para evitar aglomeração de pessoas no prédio da Amprev 
e quanto a necessidade de se emitir eletronicamente a 
margem consignável aos beneficiários. O Presidente 
Rubens esclarece que internamente já há um fluxo 
planejado e que com a parceria com o PRODAP a 
intenção é automatizar, para que tudo se resolva via 
aplicativo ou site. Sendo o último inscrito, o conselheiro 
Carlos Marques socializou sobre as ações do Governo do 
Estado, no combate ao Coronavírus, que iniciou no Brasil 
em fevereiro e o Estado segue os protocolos do Ministério 
de Saúde, tendo como preocupação o município de 
Oiapoque por ser canal de entrada ao Estado, bem como 
Santana e Macapá que recebem as pessoas das ilhas do 
Pará. Ressaltou sobre a mobilização das Prefeituras 
trabalhando integradas com o Governo do Estado, para 
definir medidas quanto às restrições de funcionamento e 
preparando a estrutura de saúde, no que diz respeito a 
leitos para receber a demanda que surgir para prestar 
atendimento de qualidade. Sendo as Unidades Básicas 
de saúde, as referências para o primeiro atendimento e 
que o maior trabalho é combater o fake News evitando o 
pânico na população. O Conselheiro Carlos fez referência 
ainda ao gerenciamento de crise que iniciou com o 
naufrágio do navio Anne Karoliny e que passa a ser 
preocupante o surto do novo coronavírus, mesmo o 
Estado não apresentando no momento nenhum caso. 
Frizou ainda que os Decretos Estaduais com as medidas 
adotadas foram compartilhados no grupo de whatsapp do 
conselho. ITEM - 12 - O QUE OCORRER: Não houve 
manifestação. Nada mais havendo, o Presidente 
agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a 
reunião às dezoito horas e trinta e cinco minutos, e para 
constar eu, Luana Picanço de Sousa Braga, Secretária, 
lavrei a presente ata, que lida e conferida será assinada 
pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, 
dezessete de março de dois mil e vinte.

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Rubens Belnimeque de Souza:

SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Luana Picanço de Sousa Braga

HASH: 2021-0115-0004-8605

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO 
ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2020 – 
BIÊNIO DE 2019-2021.

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois 
mil e vinte, na sala virtual google.meet, às quinze horas e 
treze minutos, teve início a Quarta Reunião Extraordinária 
do Conselho Estadual de Previdência do Estado do 
Amapá, realizada por videoconferência, presidida pelo 

Senhor RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que 
cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes. 
Em seguida, passou a palavra a secretária Lusiane 
Oliveira Flexa que apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO: número doze de dois mil e vinte, o qual 
convoca os membros do Conselho Estadual de 
Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, 
Gerente Administrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e 
Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-se presentes 
na referida Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO 
DE QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, 
presente, CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES, presente; 
MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV 
DE QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ 
OEIRAS, presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, 
presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, 
presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, 
presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; 
HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; 
JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; 
LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, presente; PAULO 
DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA 
SILVA, presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE 
AUSÊNCIA: Não houve apresentação de justificativas. 
ITEM - 4 - PROCESSO Nº 2020.140.901485PA - 
POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO 
RELACIONAMENTO COM A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, CONFORME OFÍCIO Nº 
150101.0008.0531.0579/2020 SEPLAN. (RELATORIA 
CONSELHEIRA MERYAN GOMES FLEXA). O Presidente 
Rubens Belnimeque, registrou a presença do Secretário 
de Estado do Planejamento, senhor Eduardo Corrêa 
Tavares, agradecendo sua participação, logo após passou 
a palavra a Conselheira Relatora Meryan Gomes Flexa, a 
qual cumprimentou a todos os presentes. A Conselheira 
Meryan, iniciou a leitura de seu Parecer/Voto, fazendo 
uma breve introdução, e esclarecendo que a matéria se 
trata de proposta apresentada pelo Ofício nº 
150101.0008.0531.0579/2020-SEPLAN, de 01 de 
setembro de 2020, firmado pelo Senhor Secretário de 
Estado de Planejamento, Eduardo Corrêa Tavares, que 
propõe a ampliação do relacionamento com o Banco 
Caixa Econômica Federal. Ato continuo, a Conselheira 
Relatora destacou que as aplicações dos recursos dos 
segurados do Regime Próprio de Previdência Social e 
Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado 
do Amapá, do Plano Financeiro e Plano Previdenciário, 
constante no  relatório mensal de investimento do mês de 
julho, elaborado com base  no  Demonstrativo  de  
Consolidação  dos  Ativos  da  Carteira  de  Investimentos 
dos Recursos dos Segurados do RPPS/ RPPM  do Estado 
do Amapá,  na posição de julho de 2020  e nos dados dos 
produtos de investimento que compõem a carteira da  
AMPREV,  dão  conta  do  Patrimônio  da  AMPREV,  no  
montante  de  R$ 4.912.779.566,65  (quatro bilhões, 
novecentos e doze milhões, setecentos e setenta e 
nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e 
sessenta e cinco centavos), sendo R$  3.671.944.333,72  
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(três  bilhões,  seiscentos  e  setenta  e  um  milhões, 
novecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e  trinta 
e três reais e setenta e dois centavos) do Plano 
Financeiro e R$ 1.240.835.232,93 (um bilhão, duzentos 
e quarenta milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, 
duzentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos) 
do Plano Previdenciário. A demonstração de aplicação 
por Instituição Financeira, destaca os que os bancos 
públicos:  Bancos do Brasil S/A e Caixa Econômica 
Federal os quais representam uma parcela importante do 
mercado bancário do país, detém também, participação 
significativa quanto ao gerenciamento desses recursos 
financeiros, no que se refere as opções de investimento 
em Renda Fixa, Carteiras Administradas de Títulos 
Públicos Federais. A delegação da administração dos 
recursos do patrimônio do Fundo, a terceiros, deve ter 
critérios cuidadosamente observados, tais como a 
profissionalização da gestão, com capacidade que permita 
se obter bons retornos, o que é fundamental num cenário 
dinâmico de atuação, fortemente regulado. A AMPREV, 
por meio do seu Comitê de Investimento, adotou uma 
metodologia de avaliação de desempenho e resultados 
das Instituições financeiras, que tem sido referência para 
outros RPPS, dentre outras, as reuniões de monitoramento 
nas sedes das Instituições, “objetivando dialogar com 
economistas, gestores e administradores do Fundo que 
compõem a carteira da AMPREV”, assim, avaliando a sua 
estrutura física, técnica e operacional.  O resultado dessa 
avaliação tem sido fundamental para subsidiar decisões, 
bem como, permitir a mensuração das performances 
dentre esses bancos. A Conselheira Relatora apresentou 
tabela com informações extraídas do Demonstrativo de 
Consolidação dos Ativos de Julho de 2020, avaliado e 
aprovado pelo CIAP, o qual demonstra o desempenho dos 
Fundos da Carteira da AMPREV, do Banco do Brasil S/A 
e Caixa Econômica Federal, na posição de 31/07/2020. E 
ressaltou que quando observado as rentabilidades dos 
produtos, os que possuem melhor desempenho no ano 
de 2020 e em 12 meses são os da Caixa Econômica 
Federal. Esclarecendo ainda, que ao analisar o teor do 
Ofício nº 150101.0008.0531.0579/2020-SEPLAN, que 
propõe a ampliação do relacionamento com a Caixa 
Econômica Federal, justificado por àquela Secretaria de 
Governo por “uma série de agendas estruturantes com a 
Caixa Econômica Federal” que identificou possibilidade 
de acesso a benefícios para o sistema previdenciários, 
destacamos: 1. Possibilidade de ampliação do prazo de 
crédito consignado para os beneficiários da AMPREV, 
para 120 meses, oferta proposta pela Caixa Econômica 
Federal, sendo adequado o Convenio nº 39777 com a 
Amapá Previdência; 2.  Estruturação do Projeto Imobiliário 
para o bem imóvel da AMPREV, área Cajari. O assunto 
tem sido recorrente na pauta das reuniões do Conselho 
Estadual da Previdência, que têm solicitado à Unidade 
Gestora AMPREV, medidas que definam o aproveitamento 
adequado daquele patrimônio, que possibilite garantir 
ingresso de novos recursos para o regime próprio, uma 
vez que é fato, que a AMPREV não tem vocação  e  nem  
estrutura  organizacional  para  a  gestão  eficiente  

daquela  área patrimonial, sendo, portanto, uma 
oportunidade há muito aguardada e que,  conforme 
pesquisas anteriores acompanhadas pelo CEP, são 
viáveis apenas com instituições como a CEF. 3.  Proposta 
e realização de Estudos Atuariais, atendendo a legislação 
vigente quanto as regras gerais para a organização e o 
funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência 
Social, bem como, como forma de garantir e perenizar o 
Equilíbrio Financeiro e Atuarial do Sistema. Nesse 
contexto, imperioso destacar, o que tem sido tratado no 
Plenário do CEP, de que o Banco do Brasil S/A, foi 
contratado pela AMPREV, para a realização da Avaliação 
Atuarial do exercício de 2019 - data base: 2018, bem 
como, foram feitas tratativas para a Avaliação Atuarial do 
exercício de 2020 -  data base: 2019, sendo que, conforme 
registros em reuniões do CEP, o Banco do Brasil desistiu 
de realizar os últimos estudos, por discordar publicamente 
das normas vigentes.  A ausência da realização da 
avaliação atuarial trouxe uma série de prejuízos não só 
para os Regimes, como para a Unidade Gestora. Assim, 
voltando à proposta da Caixa Econômica Federal, 
encaminhada pela Secretaria de Estado do Planejamento,  
sobre a ampliação  do relacionamento com a AMPREV,  
que de antemão,  reputamos  que  apresenta vantagens 
comparativas,  na busca da competitividade, confirma o 
clima organizacional com que a Instituição vem se  
destacando,  seja  no  pronto  atendimento  das  demandas  
da  AMPREV,  seja  por ocasião  da  avaliação  “in  loco”,  
que  dentre  outros  objetivos,  avalia  os  critérios 
qualitativos e quantitativos da instituição, atendendo todas 
as exigências do Comitê de  Investimento  da  AMPREV, 
inclusive  com  a apresentação  de  toda  a  equipe  de  
profissionais  envolvidos  no  desempenho  da carteira  
administrada  de  títulos  públicos  federais  (economistas,  
administradores, gestores e outros). Observando-se o 
patrimônio consolidado da Carteira da AMPREV, e dos 
produtos administrados pelos Bancos do Brasil S/A e 
Caixa Econômica Federal, entendemos que há 
necessidade de se buscar um equilíbrio saudável na 
aplicação desses recursos, uma vez que a Instituição em 
questão, tem demonstrado bons resultados e elevados 
níveis de governança, ambiente qualificado de controle e 
de gestão de recursos terceiros. Destaque-se que o 
equilíbrio das Carteiras, possibilitará melhor avaliação do 
modelo de gestão das aplicações dos recursos financeiros 
da AMPREV e a segurança, rentabilidade, solvência e 
liquidez dessas aplicações e da instituição, sempre com 
foco nas melhores políticas de gestão para os segurados. 
Para melhor subsidiar a análise a Conselheira Relatora, 
solicitou junto à Diretoria da AMPREV / Divisão de 
Controle Atuarial e Mercado – DICAM, manifestação 
quanto a possibilidade de: 1.  Contratar com a CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL a abertura de Carteira 
Administrada de Títulos Públicos Federais, no Plano 
Financeiro. Ao analisar o Patrimônio dos Planos 
Financeiros e Previdenciário constatou-se que não há 
investimento junto à Caixa Econômica Federal, no Plano 
Financeiro. Sobre a consulta, à DICAM emitiu a 
Manifestação Técnica nº 001/2020, com a seguinte 
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informação: “O processo é de assinatura de contrato entre 
as partes para Contrato de Administração Recursos de 
Terceiros, entre a Caixa  Econômica  Federal  
(administrador)  e  a  AMPREV (investidor),  com  objetivo  
de  administrar  carteira  de  títulos  e valores  mobiliários,  
nesse  caso  títulos  públicos  federais,  de titularidade  da  
AMPREV,  de  acordo  com  a  legislação  de mercado de 
capitais relacionada ao RPPS”. Também, se manifestou 
quanto a taxa de administração dos atuais contratos 
(Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco BTG 
Pactual), que atualmente, é de 0,10% ao ano, afirmando 
que essa, deverá ser a taxa máxima a ser cobrada em um 
contrato novo, bem como, o índice de referência deverá 
ser a meta atuarial do RPPS, além de informações quanto 
a tramitação, concluindo ser “possível um contrato dentro 
do Plano Financeiro a qualquer tempo”.2.  Proceder a 
transferência de Títulos Públicos da Carteira Administrada 
pelo Banco do Brasil, S/A, para a Caixa Econômica 
Federal, desde que não incidam em prejuízos para o 
Fundo Previdenciário. Na  mesma  Manifestação  Técnica,  
à  DICAM/AMPREV,  citou  o    Manual  do Usuário  do  
Selic-MUS,  versão  de  04/09/2020,  da  Divisão  de  
Administração  do SELIC  –  DICEL,  do  Departamento  
de  Operações  do  Mercado  Aberto  do  Banco Central do 
Brasil –  DEMAB, para o usuário do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia,  onde  demonstra  que  “é  
possível  realizar  a  transferência  de  títulos públicos 
federais em contas de custódia normal, que aceitam a 
compra e a venda de  títulos  em  operação  definitiva  ou   
compromissada, à  vista  ou  a  termo, e transferências de 
títulos sem movimentação financeira. Orienta que a 
operação a ser realizada é de “transferências de custódia 
sem movimentação financeira”...  “que  é  uma  
transferência  de  títulos  sem mudança da propriedade 
dos mesmo, já que os TPF de cada carteira administrada, 
do Banco do Brasil  e Caixa Econômica Federal, são de 
propriedades de um único titular, do mesmo CNPJ, nesse 
caso a AMPREV”.A proposta apresentada pela Secretaria 
de Estado do Planejamento, no que diz respeito  a  
ampliação  do  relacionamento  com  a  Caixa  Econômica  
Federal,  se apresenta  vantajosa  para  o  Sistema  
Previdenciário  do  Estado  do  Amapá,  pelas oportunidades 
que a Caixa está apresentando, sendo acatada na íntegra. 
PARECER E VOTO: 1. Recomendar à Unidade Gestora 
da AMPREV que proceda as tratativas com a Caixa 
Econômica Federal, visando a elaboração de estudos 
tendo como objeto a Estruturação do Projeto Imobiliário 
para o bem imóvel da AMPREV, área Cajari, o qual deverá 
ser acompanhado pelo CEP; 2.  Recomendar à Unidade 
Gestora da AMPREV que analise a proposta da Caixa 
Econômica Federal quanto a disponibilidade de promover 
estudos para a Avaliação Atuarial de exercícios vindouros; 
3.  Aprovar a Proposta da Superintendência Executiva de 
Governo da Caixa Econômica Federal ampliando para 
120 (cento e vinte) o prazo de concessão de empréstimo 
consignado para os beneficiários da AMPREV, devendo 
ser tomadas as providências quanto à alteração do 
Convenio nº 39777, entre àquela Instituição e a Amapá 
Previdência; 4.  Autorizar a Unidade Gestora da AMPREV, 

a solicitar proposta da Caixa Econômica Federal, a ser 
submetida ao Comitê de Investimentos – CIAP, visando 
contratar dentro do Plano Financeiro, a abertura de uma 
Carteira Administrada de Títulos Públicos Federais, de 
Gestão da Caixa Econômica Federal. 5. Autorizar a 
AMPREV, após cumpridos os requisitos da legislação e 
tramitação interna, a  transferência  de custódia  de  Títulos 
Públicos da Carteira Administrada pelo  Banco  do  Brasil,  
S/A,  para  a  Caixa  Econômica  Federal,  no  valor  de  R$ 
500.000.000,00  (quinhentos  milhões  de  reais),  
equiparando  a  distribuição  dos títulos  públicos  entre  os  
Bancos  Públicos  e  preservando  o  relacionamento  com  
o Banco do Brasil, S/A, cuja operação não deverá incidir  
em nenhum prejuízo para o Fundo Previdenciário, nos 
termos preconizados pelo Banco Central do Brasil. Após 
apresentação do relatório/voto da Conselheira Relatora 
Meryan Gomes, o Presidente Rubens Belnimeque, 
informou que dentro do pacote de relacionamento que a 
Caixa Econômica Federal propõe, seria a isenção ou 
desconto bem significante quanto a elaboração do Cálculo 
Atuarial, oferece também o serviço de prova de vida a 
serem realizados nas agências da Caixa com um custo 
mínimo de 50% da tabela do banco, havendo também a 
possibilidade de se fazer recadastramento dos 
aposentados e pensionistas que moram fora do Estado 
do Amapá, a Caixa informou se houvesse realmente essa 
intensão, eles isentariam ou  trabalhariam com um custo 
abaixo de 50% da tabela, bem como a possibilidade de 
ser fornecido um cartão para recebimento do benefício, 
da mesma forma como é pago o benefício aos aposentados 
do INSS, através de uma conta benefício. Essas serias 
algumas situações de relacionamento administrativo que 
estaria no pacote, oferecido pela Caixa, e será solicitado 
que a Caixa enviei a proposta de forma oficial, mas 
inicialmente essas foram as propostas que foram 
conversadas. O Presidente Rubens, passou a palavra ao 
Conselheiro Lindoval Alcântara o qual falou que a muito 
tempo o Banco do Brasil não vem tratando à AMPREV 
como deveria tratar, “em primeiro lugar eu tive essa 
frustação e sei que os colegas tiveram também, e eu 
acompanhei o sofrimento do Diretor Presidente Rubens, 
quando o Banco aqui na nossa frente falou em alto bom 
tom, que encerrou o estudo atuarial, e nesse  ponto eu 
lembro que o Conselheiro Mauro, que vem 
permanentemente, recorrentemente  ele traz à baila essa 
questão, inclusive de fundamental importância para a 
reforma da previdência, e já se deslanchou no Estado do 
Amapá, e ele cobra, cobra e nós dê repente o Banco do 
Brasil por não aceitar critérios legais, critérios técnicos 
deixou de elaborar o nosso estudo atuarial”. O Conselheiro 
Lindoval, falou que independente da transferência do 
valor para Caixa Econômica que é uma questão de 
mercado, e pelo que se vê tem que ser assim e existem 
critérios muitos sérios, e “em última análise vamos cumprir 
o item 5 que é a transferência desse montante, que na 
verdade essa transferência é uma transferência em 
custodia sem movimentação financeira, não significa que 
haverá resgate, e portanto o investidor que é à AMPREV, 
ele continua, só muda o Banco do Brasil para Caixa 
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Econômica, e a política, e isso vai passar pelo crivo do 
nosso Comitê de Investimentos e ninguém vai fazer aqui, 
nada que esteja fora da lei”. O Conselheiro Lindoval, 
ressaltou que discorda do ponto número 1, discordar no 
sentido que não pode ser apreciado essa questão neste 
momento, de recomendar a Unidade Gestora da AMPREV 
que proceda as tratativas com a Caixa Econômica Federal 
visando a elaboração de estudos tendo como objeto a 
estruturação do projeto imobiliário para o bem imóvel da 
AMPREV, da área do Cajari, o qual deverá ser 
acompanhado pelo CEP. “ É porque nós, esse Conselho 
e o anterior, à unanimidade, decidiu que todos os imóveis 
da AMPREV, não operacional sejam alienados, se nós já 
decidimos, nós não podemos tomar uma decisão 
contraria, a uma decisão deste colendo Conselho, então 
é o único ponto que eu gostaria que houvesse uma 
reflexão, porque já há uma decisão nesse sentido. ” A Lei 
não permite mais ter, o Regime Próprio de Previdência 
Social, bens imóveis só aqueles operacionais que servem 
a administração. O Conselheiro Lindoval, falou ainda que 
os demais itens, “não era nem para recomendar os 
estudos, isso tem que ser aprovado de qualquer maneira, 
seja pela AGENDA, seja pela Caixa Econômica, só que 
pela Caixa Econômica pelo que parece o custo será 
menor, e ele haverá de assumir o compromisso com a 
elaboração desses estudos, que já tem sido muito 
debatido. ” Com a palavra o Conselheiro Horácio Luís, o 
qual falou que com relação ao assunto “ seria interessante 
que, no caso de ser aprovado  que a Unidade Gestora ao 
solicitar a proposta da Caixa Econômica que a taxa de 
administração fosse reduzida, a taxa de administração 
está em torno de 1%, as tratativas da AMPREV em reduzir 
a taxa de administração da Carteira de Títulos Públicos 
com Banco do Brasil até agora não lograram êxito, o 
Banco do Brasil está só postergando e é uma valor 
bastante significativo, no valor de R$ 500 milhões, e o 
BTG já tinha proposto fazer uma Carteira com a redução 
da taxa de administração, e com valor desse bem 
significativo, é bem plausível que a Caixa Econômica 
possa reduzir sua taxa de administração, haja vista que 
vai aumentar o aposte de valores, que vai administrar em 
relação à AMPREV. Caso seja transferido esses R$ 500 
milhões, a Caixa Econômica vai ficar com mais valores 
aplicados da AMPREV, do que o Banco do Brasil. Porque 
o que foi considerado para equiparar são apenas os 
valores da Carteira de Títulos Públicos, mas também tem 
os investimentos em renda variável, portanto com esses 
R$ 500 milhões a Caixa Econômica vai ficar com um valor 
superior ao Banco do Brasil, o que deve ser levado em 
conta para poder reduzir a taxa de administração. Com 
uso da palavra Conselheiro Micherlon Mendonça, falou 
que já havia por diversas vezes solicitado que à AMPREV, 
solicitasse ao Banco do Brasil, como da Caixa Econômica 
que viesse mostrar o cenário dos investimentos ao CEP, 
e “essa tomada de decisão por parte do próprio Secretário 
que não deveria sair dele, mas sim do nosso órgão gestor 
que é a Amapá Previdência, e agora foi colocado em 
pratica, isso já deveria ter acontecido já há muito tempo 
senhor Presidente, mas antes tarde do que nunca, hoje a 

gente sabe que o cenário político do que tá, é a situação 
do mercado, e hoje a gente tem como fazer gestão para 
ter diretamente, como o nosso tão sonhado cálculo 
atuarial, a ai como proposta não, como determinação, eu 
coloco assim, com o aval da nossa própria procuradoria 
jurídica em uma análise mais técnica, para ver que essa 
tomada de decisão feita pelo CEP, que seja reformulado 
parecer técnico dentro da própria procuradoria para não 
induzir ao erro, se vier acontecer algum erro, que no futuro 
a gente seja responsabilizado. E eu fico muito preocupado 
quando se fala em recurso, e recurso previdenciário, a 
gente tem que ter cautela, muita cautela né, a gente tem 
umas propostas muito boas, e nós já tivemos dentro 
desse Conselho feito alguns remanejamentos desse 
recurso, nós tivemos vários benefícios diretamente né, 
dentro da nossa instituição, e como todos os senhores 
sabe, transformaram em bens, eu não sei aonde estar 
esses bens, e seja feito na avaliação, qual foi dado 
destino, a gente tinha micro-ônibus, tinha outros benefícios 
que foram cedidos pela instituição financeira, mas o 
reconhecimento maior é com relação que vai beneficiar 
diretamente ao servidor com relação do aumento dos 
meses da situação dos empréstimos isso é um ponto 
positivo, e fora outras gestões que a gente vai ter que 
fazer, na própria rentabilidade né, que a gente vai solicitar, 
e também a baixa dessa taxa de administração que agora 
o nobre Conselheiro Horácio acabou de informar, que 
tinha uma proposta e a gente lança como contraproposta 
do próprio estudo né, que o banco vai analisar e a gente 
tem como fazer gestão para que essa taxa seja um pouco 
menor do que estar sendo aplicado no mercado financeiro. 
E diante mão eu comungo com o posicionamento do 
Conselheiro Lindoval enquanto a situação do nosso 
residencial Cajari, já teve inclusive decisões por esse 
Conselho, a tomada de decisão tem que respeitar, e se for 
em uma outra situação que traga também um trabalho 
mais minucioso né, se a gente pode ou não revidar ou 
reformular a decisão do residencial Cajari, essa é minha 
posição agora, e torno ratificar, essa tomada de decisão 
com relação que foi apresentado pela Secretaria de 
Planejamento do Estado do Amapá já deveria ter sido 
feito pela nossa gestão, porque eu sinceramente, não 
estamos submisso a uma instituição financeira, e ela veio 
afrontou o Conselho, e disse que infelizmente não ia fazer 
o nosso cálculo atuarial, mesmo porque não tinha como 
fazer, e agora a gente tem o poder de barganha junto a 
nossa instituição que quer abraçar essa causa e a gente 
fecha isso em um contrato, que seja dado celeridade, e 
quanto mais rápido a gente colocar a transparência do 
que vem ocorrendo em nossa instituição é melhor para 
todos nós Conselheiros e para própria instituição e o para 
o senhor como dirigente e Presidente da Amapá 
Previdência. Com a palavra o Conselheiro Casemiro 
Neto, o qual falou “ que está um pouco confuso com 
relação a proposta da Caixa Econômica em alguns 
sentidos, me perdoe, talvez por inexperiência eu não 
esteja bem situado, mas pelos colegas Conselheiros 
comentaram a questão do cálculo atuarial salvo o melhor 
juízo, já está amarrado com o Banco do Brasil a questão 
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do ano de 2020, com base no ano de 2019, mesmo 
porque eu creio que não haveria tempo de contratar outro 
instituição de imediato para fazer uma coisa que já deveria 
ser feita a bem tempo, pelo que sei já estar amarrado com 
o Banco do Brasil. Outra, a Caixa Econômica passaria a 
fazer o cálculo atuarial 2021, creio que é por aí não tenho 
certeza, gostaria de esclarecimentos depois. E por quê 
que a Caixa Econômica provocou a SEPALN e não à 
AMPREV, porque isso nos coloca sem qualquer soberania, 
e nós não temos qualquer garantia de dependência nem 
nada, o Governo do Estado é quem faz gestão na 
AMPREV, fica uma coisa um tanto estranha, a interesse 
do Estado, isso ficou claro, a uma serie de obras 
desenvolvidas pela Caixa Econômica e contrapartida, eu 
não vejo desvantagem na AMPREV em fechar com a 
Caixa, mas vejo os modos os instrumentos utilizados e 
não estou entendendo bem. A questão da distribuição do 
processo, eu não vi esse processo ser distribuído não sei 
porque se é diferenciado também, eu creio que o Estado 
tem outras prioridades com relação a nossa AMREV 
também, que tem coisas que todos nós sabemos que 
deveriam estar na Assembleia, que deveriam estar sendo 
mudados algumas coisas, e ele não tem essa pressa 
toda. A questão do consignado oferecido 120 vezes para 
aposentado em 10 anos, eu creio que não será viável, é 
dez anos uma pessoa já aposentada para pagar um 
consignado, vai ter uma taxa de seguro bem alta, taxa 
também de administração, porque é um público já com 
idade avançada eu creio, não sei, mas a princípio para 
mim não é negócio nem para o segurado nem aposentado 
e nem para AMPREV. Quanto a questão do imóvel que o 
Conselheiro Lindoval apresentou, eu concordo com ele, 
há não ser que, a Caixa assuma o terreno e transforme 
em liquidez o terreno e assume lá, a questão do imóvel, 
do loteamento, do residencial seja lá o que for, desde que 
converta o valor real do imóvel em ações, renda fixa, o 
Comitê de Investimentos que vai decidir, mas não questão 
de dividir imóveis com à AMPREV, eu gostaria que depois 
ficasse anotados esses questionamentos, e que o 
Presidente se manifestasse, é isso”. O Presidente Rubens 
esclareceu que quanto a provocação o Presidente da 
Caixa já esteve no Amapá por três vezes, e de forma geral 
a Caixa entende que precisa e tem feito em outros Estados 
uma aproximação mais, melhorias, contribuindo para que 
o serviço público aconteça financiando digamos assim, 
mas é como um jogo de negócio e de mercado, onde a 
pessoa dá uma mão e precisa que a outra seja estendida, 
“e a gente sabe que o Estado hoje tem uma dificuldade 
financeira, e uma forma que o Estado achou de dizer olha 
a gente também vai ser parceiro, vai ver de alguma forma 
uma contrapartida, foi propor e não impor, mas propor 
essa possibilidade, que através do relatório, se demonstra 
uma possibilidade que pode ser viabilizada sem transtorno, 
sem compra e recompra sem envolver e apostar em um 
produto de mercado diferenciado, e simplesmente passar 
a custodia do banco para o outro. Então foi uma forma 
que o Estado no intuito de avançar propões, mas cabe 
AMPREV, cabe ao Conselho e a gente colocou ao 
Conselho porque o valor é um valor significativo e acho 

que todo mundo tem que ter consciência do que é. Mais 
assim, o relatório mostra que existe a viabilidade, salvo 
alguns ressalvas que foram colocadas e acho importante, 
rever e aproveitar e propor uma taxa, a questão do imóvel 
ver realmente se for uma proposta como o senhor próprio 
colocou,  - a gente compra e decide o que faz - , ou 
transforma esse valor no fundo imobiliário, uma proposta 
mais viável, mas nesse momento cabe a gente continuar 
e fazer a alienação como já havia sido combinado. Quanto 
ao estudo atuarial, está sendo feito pela AGENDA 
ASSESSORIA, a gente com muita conversa, conseguiu 
que a AGENDA nos tirasse do sufoco que estamos 
passando esse ano, e a AGENDA está nos dando esse 
ano, uma cortesia, pelo relacionamento que nós temos, 
estar finalizando o cálculo atuarial. O Governador na 
sexta-feira assinou as atualizações das notas atuariais, 
as premissas junto comigo, enviamos, pediram hoje mais 
dois relatórios de fechamento, eu creio que na próxima 
semana der repente a gente vai propor uma data para 
avaliar esse cálculo atuarial, essa é a nossa intensão. O 
Presidente falou ainda, que a proposta da Caixa “ que eu 
entendo que é de isentar, ela tem que escrever isso é 
claro, ela isentando o cálculo atuarial, a gente fica livre 
para os próximos cálculos fazer com ela dentro do contrato 
pré-determinado, ou no valor que seja como era, e já foi 
antigamente, do Banco do Brasil, no valor de exigibilidade, 
ficaria mais fácil para gente. ” Com a palavra o Conselheiro 
Mauro Fernando falou “é uma proposta interessante essa 
da Caixa Econômica no meu ver, só que eu estava lendo 
o processo, porque isso que a Caixa Econômica 
encaminhou realmente é a proposta até agora, oficializada 
pra ela, que  ela oficializou à SEPLAN, e depois e no dia 
31 de agosto  através do Oficio nº 111 que oficializou à 
Amapá Previdência é apenas no sentido de aumentar 
para 120 meses a questão do credito consignado  para os 
servidores, é uma renovação do convenio nº 39777, e 
nenhum outro documento há não ser que não esteja aqui 
nos autos, cita que a Caixa estar se comprometendo 
conosco com relação a avaliação atuarial  ou qual quer 
outras questões que foram colocadas aqui no relatório da 
Conselheira, na parte que ela recomendou, inclusive 
condicionando o convenio a essa transferência de valores, 
volto a falar que esse convenio a prorrogação dos 120 
meses a Caixa não colocou como condicionante pelo 
menos não estar no oficio, então si realmente nós estamos 
com uma proposta pelo que eu pode entender, o aumento 
desse relacionamento, a possibilidade, e a decisão de 
aumentar e de  transferi meio bilhão,  que vai fazer uma 
ferida enorme no Banco do Brasil, do ponto de vista 
didático para o Banco do Brasil para eles nos passarem a 
nos olhar um pouco melhor, e nos dar a atenção  devida 
estar perfeito, mas assim, a minha preocupação que nós 
estamos decidindo passar para Caixa Econômica um 
investimento de meio bilhão de reais e nós não temos 
nenhuma contrapartida dela oficial, apresentada para 
nós, eu creio que, eu sou particularmente tendencioso a 
aceitar esse tipo de negociação, mas nós estamos 
trabalhando com uma conjetura de possibilidades, ou 
seja, estamos dizendo que a Caixa vai dar isso, isso, isso, 
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e ela estar dizendo aqui que não estar se comprometendo 
com nada, até agora. Eu creio que deveríamos se for o 
caso, e se já tiver o documento já deveria estar nos autos, 
mas não está, pelo menos não no que foi mandado para 
mim, eu estava dando uma lida, e que a Caixa oficializasse 
os compromissos dela com relação a isso até para que a 
gente pudesse colocar como atrativo, porque depois que 
transferir meio bilhão para ela vai querer cobrar alguma 
coisa, ela vai dizer – eu não assumir nenhum compromisso 
com vocês em relação a isso, cadê o papel, cadê o que eu 
assinei ai, cadê o compromisso que eu firmei com vocês?- 
então eu não sei de onde a Conselheira tirou essas 
informações, esse compromisso que eles poderiam firmar 
conosco. A Conselheira Relatora Meryan Gomes 
esclareceu que “essa relatora tirou de um documento que 
eu coloquei no processo e tem fé pública sobre ele, foi o 
teor do Oficio nº 0579, se o senhor observar a página 5, o 
item 3.2 do meu relatório, eu me reporto exatamente a 
proposta apresentada pela SEPLAN, eu coloco inclusive 
– analisando o teor do oficio SEPLAN que propõem 
ampliação do relacionamento justificado por aquela 
Secretaria de Governo por uma série de agendas 
estruturantes com a Caixa Econômica, identificou 
possibilidades de acesso -, aí eu cito quais são essas 
possibilidades que eu extrair do Oficio, que ai veio a 
questão do credito consignado, o projeto imobiliário e a 
realização de estudos atuariais, e o que é que esse Oficio 
solicita, ampliação de relacionamento, a questão de 
transferência dos recursos é uma proposta da relatora, 
justificado. Como eu vou ampliar esse relacionamento? É 
justificado pela performance da Caixa, pelo pronto 
atendimento da Caixa, e porque a Caixa estar se 
colocando como parceira, ai nós falamos do equilíbrio dos 
valores destinados a títulos públicos, então faz parte da 
minha análise, se nós queremos equilibrar a distribuição 
de títulos públicos então esses valores tem que estar 
equilibrados, e o valor a equilibrar, e o que nós estamos 
investindo na Carteira do Banco do Brasil e para que seja 
equilibrado na Carteira da Caixa, da exatamente esse 
valor R$ 500 milhões, que fica em títulos públicos, fica 
cada instituição com a metade, inclusive por isso que 
colocamos aí, tirado do nosso relatório de investimentos a 
performance da Caixa. Ora se a Caixa Econômica tem 
uma performance superior ao Banco do Brasil, ora se ela 
é um banco público tal qual o Banco do Brasil, e que ela 
estar colocando algumas vantagens, aí eu tiro da boa-fé 
que eu tenho com relação ao Oficio da SEPLAN, que foi 
cálculo atuarial que ela se disponibiliza, só o fato de ela 
fazer o cálculo atuarial eu não tenho os detalhes, mas ela 
diz que vai fazer, e a SEPLAN estar informando, e está 
dizendo isso através de um Oficio. A princípio pelo que a 
SEPLAN me colocou foram esses três pontos que a Caixa 
estar se colocando à disposição, é claro que eu entendo 
que a Unidade Gestora, como o Presidente também 
acabou de colocar, já recebeu proposta, reuniões nesse 
sentido, mas realmente eu me baseie em um documento 
que eu coloco fé-pública por ser um Oficio de uma 
autoridade competente, que apresentou essas propostas 
de relação com a Caixa, com relação aos valores eu volto 

a falar, o valor de R$ 500 milhões  diz respeito a investir 
em um Banco que tem apresentado melhor performance, 
inclusive eu citei muito essa questão nesse ano, que foi 
de muito estresse para o mercado, é nesse momento que 
você consegue avaliar atuação dos Bancos, é nesse 
momento de estresses, então eu trousse para o nosso 
material para demonstrar, para fundamentar a proposta 
de equilibrar esses investimentos nas Carteiras, não foi a 
Caixa que colocou, - ei eu quero uma carteira de 
investimentos - é logico que enquanto Instituição 
Financeira, por isso que ela estar trazendo umas situações 
para nós que são vantajosas, são competitivas, inclusive 
com relação ao Banco do Brasil. Por fim, a Conselheira 
esclareceu que voltando a pergunta do Conselheiro 
Mauro, ela ratifica que foi do Oficio enviado pela SEPLAN 
que retirou as propostas, pois é o documento que consta 
no processo. Conselheiro Edílson Marques parabenizou a 
Conselheira Meryan Gomes pela relatoria, e falou que 
acha muito importante que aja concorrências entres os 
Bancos, assim quem ganha é a AMPREV que será melhor 
tratada pelas Instituições Financeiras. Com a palavra o 
Conselheiro Paulo Vaz que falou que concorda em partes 
com a Conselheira Relatora e que concorda com o 
posicionamento do Conselheiro Lindoval, “com relação 
que existe no relatório da Conselheira não é uma 
recomendação, é uma aprovação do Conselho, eu acho 
que tinha que voltar esse processo para o Conselho, pois 
é de suma importância para o Conselho, para discutir e 
deliberar e para a Caixa se manifestar claramente do que 
ela vai fazer com relação aquele terreno”. Falou também, 
que está de acordo com a proposta do Conselheiro 
Horácio concernente a Taxa, que é importante também 
que a Caixa apresente uma proposta para baixar. Com a 
palavra a Conselheira Carla Chagas falou “ que chegou à 
seguinte conclusão, as propostas apresentadas pela 
Caixa são todas realmente muito interessantes, ela é 
interessante do ponto de vista da aplicação, porque como 
a Conselheira Meryan colocou, a Caixa tem uma gestão 
muito bom de títulos públicos tem apresentado resultados 
bem melhor que o Banco do Brasil inclusive, do ponto de 
vista de investimentos é boa, e as outras vantagens que 
ela propõe em decorrência dessa transferência de 
custodia também são bem interessantes para AMPREV, 
para o servidor, para o segurado, então assim o que eu 
entendi, o Presidente Rubens trouxe essa proposta para 
discussão, porque ele recebeu essa demanda, e ele disse 
olha não vou decidir nada só, vou levar ao Conselho, 
então ele está trazendo aqui para gente, para gente 
avaliar e dizer, olha vamos ampliar o  nosso relacionamento 
com a Caixa dessa forma como: a Caixa, a gente vai fazer 
essa transferência de custodia e contra prestação a Caixa 
vai nos trazer essas outras vantagens que é cálculo 
atuarial, empréstimo consignado maior, discutir a questão 
do conjunto Cajari, é uma questão que já foi colocada 
aqui, a possibilidade da Caixa criar um fundo para vender, 
lotear esse conjunto e vender para servidor público, é 
uma forma da gente conseguir capitalizar a AMPREV, 
porque a gente sabe que vender para uma pessoa só, um 
patrimônio daquele valor vai ser muito, mais muito difícil 
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mesmo, é uma forma da gente conseguir capitalizar esse 
patrimônio. Todas as propostas são muito interessantes o 
que temos que decidir é que: vamos ampliar a tratativa, 
vamos pedir para a Caixa formalizar as propostas para 
trazer ao Conselho, e ai a gente só precisa dar um sinal 
para o Presidente, e dizer olha vamos sim ampliar o 
relacionamento, vamos pedir que a Caixa formalize todas 
as propostas e vamos fazer os estudos necessários, acho 
que temos que avaliar porque não vi desvantagem, de 
nenhum lado, nem relação a aplicação, porque em relação 
ao investimento da Carteira Administrada, porque a Caixa 
tem um relacionamento muito melhor com a AMPREV, a 
tratativa com ela é mais fácil, eles são muito responsáveis, 
muito diferente do que se ver com o Banco do Brasil”. A 
Conselheira finalizou dizendo que “é interessante para 
todo mundo é, então vamos seguir as tratativas, vamos 
autorizar os estudos vamos pedir para a Caixa formalizar 
o que ela estar propondo para gente, nosso voto tem que 
ser nesse sentido”. O Conselheiro Edílson Marques 
ratificou a importância de a Caixa enviar um documento 
formalizando as propostas feita à AMPREV, antes mesmo 
de se acertar qualquer acordo, porque não dá para 
acreditar em promessas de Bancos. Com a palavra o 
Conselheiro Helielson Machado falou que “levando em 
consideração muito do que os Conselheiros falaram eu 
fiquei preocupado com essa proposta que a Caixa 
encaminhou, porque já chegou por vias erradas, já que a 
Caixa já tem um relacionamento com a AMPREV, a Caixa 
poderia ter formalizado essa proposta diretamente com a 
AMPREV e não com a SEPLAN, por terceiros, a AMPREV 
é uma pessoa, a SEPLAN é outra, então a Caixa já tem 
um relacionamento conosco então ela deveria fazer essa 
proposta diretamente, um representante da Caixa 
Econômica poderia ter participado da reunião, porque se 
há o interesse, tudo o que foi apresentado é vantajoso, 
mas por que eles mesmos não vieram trazer essas 
vantagens para gente, então deixa uma margem de 
dúvida no que a gente vai votar nesse instante. Outra 
situação, o Comitê de Investimento junto com a 
Presidência da AMPREV não precisaria de nosso aval 
para fazer essa movimentação financeira nesse montante, 
vendo que, como as Conselheiras Carla e Meryan falaram 
que é vantagem para os investimentos da AMPREV, não 
haveria necessidade de trazer para gente essa situação, 
mais eu ainda fico preocupado com essa situação de vir 
por terceiros, a Caixa poderá vir trazer notificação, e aí 
sim em vez de aprovarmos uma indicação, aprovaríamos 
a proposta como um todo então é só uma questão de 
preocupação mesmo que eu trago para os senhores.” O 
Presidente Rubens concedeu a palavra ao Secretário de 
Estado do Planejamento, senhor Eduardo Corrêa Tavares, 
o qual fez alguns esclarecimentos concernente a proposta 
apresentada pelo Ofício nº 
150101.0008.0531.0579/2020-SEPLAN, de 01 de 
setembro de 2020, que propõe a ampliação do 
relacionamento da AMPREV com a Caixa Econômica 
Federal. O Conselheiro Mário Gurtyev falou que a 
proposta apresentada pela Conselheira Meryan deve ser 
aprovada com uma única ressalva, de que seja formalizada 

as proposições da Caixa Econômica. Após apresentação 
e discussão da matéria (registro em vídeo e áudio). 
VOTAÇÃO: Conselheiro Lindoval Alcântara “vota pelos 
itens 2, 3, 4 e 5, lembrando que o 5 é uma decorrência do 
item 4. Então retirar apenas o item 1 deixando para uma 
oportunidade especifica a análise quanto ao Cajarí”. 
Conselheira Suelem Amoras acompanha o voto da 
Relatora. Conselheiro Carlos Marques acompanha o voto 
da Relatora. Conselheiro Mário Gurtyev acompanha o 
voto da Relatora. Conselheiro Joryosvaldo Oeiras 
acompanha o voto da Relatora. Conselheira Carla Chagas 
acompanha o voto da Relatora, condicionada a 
apresentação da formalização da proposta da Caixa. 
Conselheiro Horácio Luís acompanha o voto da Relatora. 
Conselheiro Mauro Fernando acompanha o voto da 
Relatora. Conselheiro Edílson Marques acompanha o 
voto da Relatora. Conselheiro Helielson Machado 
acompanha o voto da Relatora, condicionada a 
apresentação da formalização da proposta da Caixa. 
Conselheiro Micherlon Mendonça acompanha o voto do 
Conselheiro Lindoval Alcântara. Conselheiro José 
Casemiro acompanha o voto da Relatora. Conselheiro 
Paulo Vaz acompanha o voto do Conselheiro Lindoval 
Alcântara. Conselheiro William Tavares acompanha o 
voto do Conselheiro Lindoval Alcântara. DELIBERAÇÃO: 
O Plenário do Conselho Estadual de Previdência 
RESOLVE:  1º Recomendar à Unidade Gestora da Amapá 
Previdência – AMPREV, que proceda junto à Caixa 
Econômica Federal, as tratativas seguintes: I- elaboração 
de estudos tendo como objeto a Estruturação do Projeto 
Imobiliário do Loteamento Cajarí - Cabralzinho, Macapá-
AP, de propriedade da Amapá Previdência – AMPREV. II 
- a proposta quanto aos estudos para a Avaliação Atuarial, 
nos termos do art. 1º da Lei n° 9717/98.  2º Aprovar a 
proposta da Superintendência Executiva de Governo da 
Caixa Econômica Federal, ampliando para 120 (cento e 
vinte) meses o prazo de concessão de empréstimo 
consignado para os beneficiários da AMPREV, devendo 
ser tomadas as providências quanto à alteração do 
Convenio nº 39777- 2020-CEF/AMPREV. 3º Autorizar a 
Unidade Gestora da AMPREV solicitar proposta formal da 
Caixa Econômica Federal, a ser submetida à apreciação 
do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência – 
CIAP, ouvido a Diretoria Financeira e Atuarial e a Divisão 
de Controle Atuarial e Mercado – DICAM, visando 
contratar dentro do Plano Financeiro, a abertura de uma 
Carteira Administrada de Títulos Públicos Federais sob a 
gestão da Caixa Econômica Federal, obedecido o devido 
processo administrativo e observância das normas legais 
aplicáveis pelo Banco Central do Brasil.  Havendo 
aprovação da proposta pelo Comitê de Investimento da 
AMPREV - CIAP, fica autorizado a transferência de 
custódia de Títulos Públicos da Carteira Administrada 
pelo Banco do Brasil S/A para a Caixa Econômica Federal, 
no valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de 
reais), cuja operação não deverá incidir nenhum custo 
para o Fundo Previdenciário. Nada mais havendo, o 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a reunião às dezessete horas e trinta e nove 
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minutos, e para constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, 
Secretária, lavrei a presente ata, que lida e conferida será 
assinada pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, 
vinte e dois de setembro de dois mil e vinte.

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Rubens Belnimeque de Souza

SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Lusiane Oliveira Flexa

HASH: 2021-0115-0004-8600

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ 
– CEP/AP – ANO DE 2020 – BIÊNIO DE 2019-2021.

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e 
vinte, na sala virtual google.meet, às quinze horas e três  
minutos, teve início a quarta Reunião Ordinária do 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, 
a primeira por videoconferência, presidida pelo Senhor 
RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que cumprimentou 
os Conselheiros e fez referência à ferramenta meet.
google, disponibilizada pelo Prodap, por 120 dias gratuitos 
para a realização de reuniões de trabalho pelo Governo 
do Estado. Comunicou que um servidor da Amprev foi 
diagnosticado pelo novo coronavírus e outro perdeu sua 
mãe recentemente e com isso mostra a necessidade de 
continuar a prevenção e resguardar a ida ao plenário para 
a execução das Reuniões do colegiado. Disse ainda 
sobre o andamento de processos de aposentadoria que 
totalizavam até a data registrada na reunião, 30 processos 
finalizados aguardando a assinatura dos decretos, que 
por hora estavam suspensos temporariamente no Palácio 
do Governo. O Presidente excepcionalmente solicitou ao 
Conselheiro Mauro, que fizesse a oração do pai nosso em 
nome de todos os enfermos, hospitalizados ou em 
tratamento em casa, que assim o fez. Em seguida, a 
secretária Luana Picanço de Sousa Braga apresentou o 
ITEM - 1 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: número quatro de 
dois mil e vinte, o qual convoca os membros do Conselho 
Estadual de Previdência do Estado do Amapá, Diretoria 
Executiva, Gerente Administrativo, Procurador Jurídico, 
Ouvidora e Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-
se presentes na referida Videoconferência. ITEM - 2 - 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM: SUELEM AMORAS 
TÁVORA FURTADO, presente, CARLOS LUIZ PEREIRA 
MARQUES, presente; MERYAN GOMES FLEXA, 
presente; MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, presente; 
CARLA FERREIRA CHAGAS, presente; HORÁCIO LUÍS 
BEZERRA COUTINHO, presente; MAURO FERNANDO 
PARENTE DE OLIVEIRA, presente; EDILSON PEREIRA 
MARQUES, presente; HELIELSON DO AMARAL 
MACHADO, presente; MICHERLON MENDONÇA DOS 
SANTOS, presente; JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA 

NETO, presente; LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, 
presente; PAULO DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM 
TAVARES DA SILVA, presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA 
DE AUSÊNCIA: não houve apresentação de justificativas. 
ITEM - 4 – APROVAÇÃO DA ATA DA 3ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 17/03/2020:  O Presidente colocou em 
discussão a aprovação da minuta da Ata apresentada 
pela então secretária substituta do CEP. DELIBERAÇÃO: 
recebidas duas manifestações de sugestão, e sem 
objeções quanto ao conteúdo, foi aprovada a Ata da 
reunião realizada no dia dezessete de março do ano de 
dois mil e vinte. ITEM - 5 –. VOTAÇÃO – Processo nº 
2019.61.701660 – Análise dos Balancetes Contábeis 
AMPREV, referente ao I Quadrimestre de 2019- 
RELATORIA DO CONSELHEIRO WILLIAN TAVARES, 
que concedida a palavra saudou a todos os participantes 
e inicia fazendo uma observação quanto aos números 
constantes no Parecer do Conselho Fiscal da Amprev, e 
que foram distribuídos ao colegiado e sendo desnecessário 
a leitura dos números. O Conselheiro William Tavares da 
Silva iniciou a leitura de seu relatório que trata sobre os 
autos de análise do Relatório dos Balancetes Contábeis 
do Iº Quadrimestre do Exercício de 2019 da Amapá 
Previdência - AMPREV, com os balancetes de verificação 
e notas explicativas de janeiro a abril/2019 e relatório, 
parecer e voto do Conselho Fiscal da Amapá Previdência 
- COFISPREV/AMPREV. Do Balanço Patrimonial, o 
conselheiro William manifestou que os relatórios 
apresentados demonstram situação de equilíbrio de 
saldos entre Ativo e Passivo, embasando procedimentos 
de apuração do resultado no período, atos estes 
elementares aos procedimentos contábeis, conforme 
demonstração apresentada no relatório e que todos 
tiveram acesso a arquivo. No Ativo estão representadas a 
situação dos bens e direitos da AMPREV sendo que no 
Ativo Circulante, os valores de Caixa e Equivalentes de 
Caixa e de Investimentos estão demonstrados na tabela 
que foi apresentada: Caixa e Equivalente Caixa R$ 
151.018,62 e Investimentos e aplicações temporárias a 
curto Prazo R$ 4.170.847.314.56. Os saldos de Caixa e 
Equivalentes de Caixa sofreram redução significativa em 
relação ao quadrimestre anterior, cujo saldo era R$ 
2.634.160,27. Essa redução deve-se à transferência 
automática para os fundos de investimentos de aplicação 
imediata, elevando assim, as aplicações de curto prazo 
em 6,08%. Segundo o conselheiro William Tavares, 
comparando o saldo do extrato bancário com o saldo 
contábil, conforme relatório da COFISPREV, ficou 
pendente de conciliação o valor de R$ 102,71, haja vista 
que não foram disponibilizados os extratos bancários das 
contas contábeis 1.1.1.1.1.06.02.05 com saldo de R$ 
82,42; 1.1.1.1.1.06.02.12 com saldo de R$ 0,49; 
1.1.1.1.1.06.03.04 com saldo de R$ 1,00 e 
1.1.1.1.1.06.03.08 com de R$ 18,80. Também houve 
créditos de valores devolvidos e depósitos não 
identificados no valor total de R$ 4.694,62, que não foram 
apropriados pela contabilidade. Dos valores debitados 
nas contas bancárias, 89,73% se refere a bloqueio judicial 
e 10,27% são pagamentos a maior, pagamento feito em 
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duplicidade e juros e multas, que não foram lançados pela 
contabilidade como redução de disponibilidades. 
Considerando que não foram debitadas as saídas 
relatadas no parágrafo anterior no montante de R$ 
81.232,88 e os ingressos não registrados no valor de R$ 
4.694,62, o saldo real disponível no final do quadrimestre 
é de R$ 74.480,37, incluso o valor pendente de conciliação 
de R$ 102,71, segundo apresentado pelo conselheiro 
relator. Discorrendo sobre Créditos Previdenciários a 
Receber de Curto Prazo, esse grupo de contas representa 
a composição e totalização dos créditos a receber de 
curto prazo dos poderes. Contabilmente é composto pelo 
Crédito a Receber a Curto Prazo e pelo Crédito 
Previdenciário a Receber a Curto Prazo – Parcelamento, 
perfazendo o total de R$ 783.279.319,10. Do total do 
saldo dos Créditos Previdenciários a Receber a Curto 
Prazo, 44,93% é do Plano Previdenciário e 55,07% e do 
Plano Financeiro. O conselheiro William Tavares destaca 
que, do total dos créditos a receber a curto prazo, mais de 
77% é devido pelo Poder Executivo e quase 22% é devido 
pela Polícia Militar. No período de janeiro a abril de 2019 
o valor recebido da conta de parcelamento foi de apenas 
R$ 9.250.962,52, sendo que esse recebimento caiu de 
R$ 5.531.286,37 em janeiro/2019 para R$ 557.587,12 em 
abril/2019, com o valor total dos recebimento no 1° 
quadrimestre/2019, totalizando R$ 9.250.962,52, 
correspondendo a 4,35% do saldo a receber, números 
apresentados em relatório. Desse montante, a dívida do 
Poder Executivo corresponde a 81,05% e da Polícia 
Militar a 16,76%. O conselheiro ressalta em sua relatoria 
que o Poder Executivo não recolheu nenhum valor em 
fevereiro e abril e a Polícia Militar abateu sua dívida 
apenas no mês de fevereiro. Quanto a Variações 
Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente, o 
saldo registrado nessa conta contábil remonta a 
dezembro/2017, decorrente de pagamento em duplicidade 
de benefícios a servidor, no valor de R$ 1.857,65. 
Transcorrido todo o exercício de 2018 e o 1° 
quadrimestre/2019 ainda continua pendente de solução 
pela Divisão de Tesouraria – DITES. Sobre o Ativo 
Realizável a Longo Prazo – Reparcelamentos a Longo 
Prazo Plano Previdenciário, no valor de R$ 
1.864.939.919,18 está demonstrado que os direitos da 
AMPREV registrados nessa conta são reparcelamentos 
do Poder Executivo 83%, da Polícia Militar 15%, 
Assembleia Legislativa 1% e Tribunal de Justiça 1%. A 
redução do saldo dessa conta em 7,5% observada no 1° 
quadrimestre/2019, equivalente a R$ 151.171.352,52 
ocorreu em virtude de um fato permutativo, haja vista que 
esse valor foi transferido para a conta de recebível de 
parcelamento a curto prazo. Quanto aos ativos 
imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou 
construção, deduzidos da depreciação calculada pelo 
método linear com base nas taxas mencionadas e leva 
em consideração a vida útil dos bens. Outros gastos são 
contabilizados apenas quando há aumento nos benefícios 
econômicos do respectivo item do imobilizado. Qualquer 
outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como 
despesa, quando incorrido. O conselheiro William 

destacou a ausência de informações sobre a composição 
e critérios de mensuração do Ativo Imobilizado e 
Depreciação, comprometendo qualquer manifestação 
técnica a respeitos dos saldos informados. No Passivo 
ficaram demonstradas as obrigações com terceiros da 
AMPREV, de ordem previdenciária e operacional. Os 
registros das folhas de benefícios e de salários com seus 
respectivos encargos sociais são contabilizados pelo 
regime de competência, segundo apresentado no 
relatório. Os Passivos Circulante e Não Circulante são 
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos incorridos até a data da demonstração 
financeira. Quando aplicável, são registrados com base 
em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco 
de cada transação. O saldo correspondente à Provisão do 
passivo não circulante- Provisão Matemática 
Previdenciária a Longo Prazo, é o resultado de cálculos 
atuariais elaborados em 2017, ajustados e contabilizados 
em 31/12/2018, resultando no valor de R$ 
1.178.049.260,52. Quanto ao Patrimônio, no 1° 
quadrimestre/2019 houve um crescimento de 6,27% 
nesse grupo patrimonial, em virtude do superávit no valor 
de R$ 330.328.848,33. No item  receita efetivamente 
arrecadada, pelas contribuições patronais (Intra-
Orçamentária) e retida dos servidores ativos, inativos e 
pensionistas, juntamente com as aplicações em segmento 
de renda fixa e variável, carteira administrativa do Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Federal e BTG Pactual no 
mercado financeiro, assim como, as receitas relativas a 
parcelamento de débitos pelos poderes e as multas e 
juros de mora das contribuições e de parcelamentos, 
demonstradas conforme sua natureza nas tabelas 
apresentadas. Considerando o demonstrativo apresentado 
em tabelas numéricas, o conselheiro William Tavares, fez 
as seguintes considerações: a realização da Receita de 
Contribuições Previdenciária está 67,58% menor que o 
previsto para o período, sendo o maior inadimplente o 
Poder Executivo, que não está efetuando os devidos 
recolhimentos mensais; a Receita Patrimonial apresenta 
um superávit de 171,01% comparativamente ao orçado, 
em função da excelente performance do mercado de 
capitais recebida pelos fundos de investimentos e carteiras 
administradas (Compra e Venda de Títulos Públicos 
Federais) no período e nos grupos de contas Outras 
Receitas Correntes e Receitas de Capital não houve 
nenhuma arrecadação no período analisado. No grupo de 
Receitas Correntes Intra-Orçamentária, o conselheiro 
observa que houve queda na arrecadação de 74,55%, no 
comparativo orçado e realizado acumulado para o 
período, por falta de recebimento dos parcelamentos dos 
Poderes Executivo e Legislativo. O valor da Receita 
Acumulada de janeiro a abril de 2019 totaliza o valor de 
R$ 309.083.894,70, correspondendo a 85,54% realizado 
em relação ao orçado para o período. O valor da despesa 
realizada até abril/2019 corresponde ao montante de R$ 
52.905.252,40, equivalendo a 14,64% do montante 
orçado para o período. Na execução da despesa, 
constatou-se que nas contas discriminadas nas tabelas, o 
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gasto foi maior que o orçado para o período. Sobre o 
demonstrativo de Parcelamentos, o conselheiro constata 
que no curto prazo o parcelamento do Poder Executivo 
somado ao da Polícia Militar corresponde a 97,81% do 
total dos parcelamentos a receber no curto prazo, haja 
vista que segundo o relator e números apresentados nos 
autos, esses dois entes não honram adequadamente com 
o pagamento dos acordos firmados. Ressaltou que a 
Assembleia Legislativa também não está honrando 
adequadamente os acordos firmados, não efetuando as 
quitações nos meses de fevereiro/2019 e abril/2019. 
Sobre a sua Análise, o conselheiro relator William Tavares 
constata que no item Do Caixa e Equivalentes de Caixa 
– foi identificada divergência entre o saldo financeiro e o 
saldo contábil: R$74.377,66 informado no extrato bancário 
para R$ 151.028,62 registrado no salto contábil; Das 
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas 
Antecipadamente – ausência de medidas administrativas 
que equacione a pendência no valor de R$ 1.857,65 em 
relação à restituição de pagamento realizado em 
duplicidade no mês de dezembro/2017; Do Demonstrativo 
de Avaliação Atuarial – continua o resultado do cálculo 
atuarial 2018, ano base 2017 no valor de R$ 
1.178.049.260,52; Do controle de devedores – foi 
constatado que do total dos parcelamentos de curto prazo 
o Poder Executivo somado ao da Polícia Militar é o maior 
devedor, com 97,81%, sendo preocupante o fato de que 
esses Órgãos não estão honrando adequadamente os 
parcelamentos firmados; Das despesas pagas – as 
despesas pagas no período de um modo geral apresentam 
desembolsos abaixo do que está orçado, no entanto, 
desembolsou R$ 5.422.989,99 além do valor do orçamento 
para o período, o que demonstra para o conselheiro 
relator, uma falta grave em termos de planejamento; Do 
Imobilizado – ausência de informações sobre a 
composição e critérios de mensuração do Ativo Imobilizado 
e Depreciação compromete qualquer manifestação 
técnica a respeito dos saldos informados. Após análise 
manifestada, o conselheiro William Tavares finaliza sua 
relatoria apresentando as seguintes recomendações: 1- A 
implementação de ferramentas para maior controle dos 
registros contábeis, objetivando que os saldos contábeis 
espelhem adequadamente os saldos financeiros; 2- 
Sejam produzidas as informações sobre a composição e 
critérios de mensuração do Ativo Imobilizado e da 
Depreciação, com vista a suportar as exigências técnicas 
e legais no que concerne ao acervo patrimonial e de 
resultado operacional da AMPREV; 3- Resolução da 
pendência do saldo de Variação Patrimonial Diminutiva no 
valor de R$ 1.857,65, referente a pagamentos em 
duplicidade ocorrida no mês de dezembro/2017; 4-  
Providências para a adequada composição e critérios de 
mensuração referentes às Provisões Matemáticas 
Previdenciárias de Longo Prazo, haja vista que os cálculos 
atuariais sejam atualizados e ajustados, considerando 
que o resultado registrado contabilmente data de 
dezembro/2017; 5- Sejam adotadas medidas 
administrativas que evitem o descontrole das despesas 
frente ao valor orçado, notadamente quanto às contas de 

Pensões da Extinta Guarda, Sentenças Judiciais e 
Despesas de Exercícios Anteriores, cujo valor de 
desembolso além do orçado foi no montante de R$ 
5.422.989,99;6-  Adoção de providências administrativas 
e/ou judiciais para que os entes públicos recolham tanto 
os valores parcelados quanto os valores das devidas 
competências; 7- Que seja oficiado ao Ministério Público 
do Amapá para noticiar sobre a não realização dos 
repasses previdenciários pelos Entes Estatais, solicitando 
apreciação quanto a possibilidade de oferecimento de 
denúncia, ação civil pública ou outra medida que julgar 
pertinente. Do VOTO: Pelo exposto, o conselheiro relator 
opinou pela APROVAÇÃO, COM RESSALVAS, DOS 
BALANCETES DO 1° QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 
DE 2019, e esclareceu que achou desnecessário 
mencionar as aplicações em seu relatório, pois foram 
obedecidas todas as regras de mercado e no item Estoque 
é necessária a realização de um inventário para embasar 
a análise do Conselho Fiscal, que manifestou ser alto, 
porém há ausência de detalhamentos para mensuração. 
Após isso, submeteu à apreciação do Conselho Estadual 
de Previdência - CEP/ AMPREV. O Presidente do 
Conselho Rubens, solicitou que os demais conselheiros 
confirmem a inscrição de manifestações sobre o relatório 
apresentado que iniciou pelo Conselheiro Helielson 
Machado que parabenizou o relatório e solicitou 
esclarecimentos sobre o ponto apresentado pelo relator 
que versa sobre a Dívida Previdenciária da Polícia Militar, 
haja vista que a instituição não há autonomia administrativa 
e financeira, tendo como responsável a Secretaria de 
Administração-GEA e estando presente esta discriminação 
aparentou que a responsabilidade de pagamento pode 
ser dada ao gestor da Polícia e outro ponto é o ITEM 5 
sobre o orçado e pago sobre os ex-guardas territoriais 
que constam na contabilidade da Amprev, e questionou 
ao Presidente esclarecimentos sobre esta informação de 
repasse constar nas Contas. O presidente Rubens 
esclareceu sobre o Projeto de Lei enviado ao Palácio do 
Governo e que há a manifestação jurídica da Procuradoria 
do Estado em retirar a responsabilidade da Amprev, 
restando apenas sanar a lacuna de mencionar qual órgão 
do Estado irá assumir. E sobre a contabilidade, há uma 
transferência de valor em uma conta específica da 
AMPREV, que se faz necessário contabilizar nas contas 
para fins de registro do processamento Financeiro entre o 
CNPJ do GEA e AMPREV. E sobre a ressalva de registrar 
as informações financeiras separando os militares dos 
civis ocorre desde a gestão do ex- Diretor-Presidente 
Sebastião Magalhães, exigência esta que até o cálculo 
atuarial solicita essa distinção.  O conselheiro Helielson 
Machado sugeriu então a mudança na nomenclatura da 
identificação para FUNDO MILITAR e não constar Polícia 
Militar. O conselheiro Micherlon Mendonça manifestou 
sobre a correção no relatório do conselheiro Wiliam para 
não direcionar a dívida para a Polícia Militar e ressaltar 
que a Dívida é do Poder Executivo, separando as 
nomenclaturas. Outro ponto manifestado foi sobre os 
ônus da folha da guarda da extinta guarda territorial 
constar na rubrica da Amprev e solicitou esclarecimentos 
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ao Presidente Rubens que explanou sobre a informação 
ser apenas repasse no balanço da Amprev, para fins de 
registro em uma conta exclusiva para essa transação. O 
presidente explicou ainda que sobre a nomenclatura, 
achou pertinente a manifestação dos conselheiros, porém 
nos ofícios de cobrança, os demonstrativos apresentados 
pela Diretoria Financeira já adotam as nomenclaturas 
adequadas. O conselheiro William fez observação quanto 
a análise do voto em que tais nomenclaturas são as 
adotadas nos relatórios do COFISPREV , e não são os 
relatórios que irão mudar a natureza jurídica da cobrança 
do débito e competência do executivo, porém não ver 
problemas em alterações no teor do relatório seguindo as 
observações sugeridas. O conselheiro Mauro parabenizou 
o relatório apresentado e apontou suas preocupações 
quanto a divergência entre o orçado e executado no 
quadrimestre analisado e questionou o por que a Diretoria 
Executiva não solicitou a devida retificação, apresentando 
o déficit no balanço. O presidente Rubens justificou que 
provavelmente isto ocorreu devido o pagamento da ação 
judicial dos policiais civis, gerando assim um 
remanejamento no orçamento e que irá solicitar que tal 
informação conste. O conselheiro Mauro sugeriu que 
nestes casos, que a gestão informe ao colegiado os 
devidos remanejamentos para não serem surpreendidos 
e solicita ainda que conste na relatoria que a partir dos 
relatórios de 2020, a atualização dos créditos a receber 
por período, principalmente dos valores a receber por 
competência com conta destacada, evitando que as 
informações não constem unificadas, pois se caracteriza 
como falta grave na contabilidade pública. O conselheiro 
William Tavares observou que tais sugestões podem estar 
constantes no julgamento, na decisão do colegiado, 
consignado em ata. O conselheiro Edilson Marques, 
adiantou seu voto acompanhando e parabenizando a 
relatoria do conselheiro william, solicitando que se 
assevere o item 6 e 7 do referido relatório, para respaldar 
o conselho e a gestão da Amprev. O Presidente do 
conselho ressalta que para efeitos de cobrança seguindo 
as recomendações, os números apresentados à época no 
relatório contábil, já sofreram amortização e devem ser 
atualizados. O conselheiro Mauro solicita então retificação 
de sua propositura, retirando que os valores constem por 
competência e sim apenas atualizados. DELIBERAÇÃO: 
a proposta de acréscimo dos itens de recomendações 
apresentados pelos conselheiros, consignados em ata, foi 
unificada às ressalvas do relator William Tavares. Os 
conselheiros presentes na reunião aprovaram à 
unanimidade o relatório apresentado do Processo nº 
2019.61.701660 – Análise dos Balancetes Contábeis 
Amprev, referente ao I Quadrimeste de 2019, com as 
ressalvas consignadas em ata.  ITEM 6- VOTAÇÃO - 
Processo nº 2019.61.902406PA- Análise dos Balancetes 
Contábeis da AMPREV, referente ao II Quadrimestre - 
RELATORIA DA CONSELHEIRA MERYAN GOMES 
FLEXA que após concedida a palavra, saudou a todos os 
conselheiros e dispensando os protocolos iniciais de 
referência em seu relatório, destacou que os relatórios 
analisados referem-se aos conselheiros relatores João 

Florêncio e Egídio Pacheco ambos do Conselho Fiscal de 
Previdência da AMPREV e fazendo destaque ao despacho 
desta conselheira  solicitando manifestação da Diretoria 
Executiva quanto as recomendações apontadas na 
análise do Cofisprev. A conselheira relatora iniciou a 
leitura de sua análise, registrando a competência do 
Conselho Fiscal da Amapá Previdência - CONFISPREV, 
em dar conformidade aos atos da Diretoria da AMPREV 
quanto a execução orçamentária e financeira, bem como, 
examinar e dar parecer sobre os balancetes mensais da 
Amapá Previdência e submeter à apreciação do Conselho 
Estadual de Previdência-CEP. Nessa linha, o Relatório 
supracitado apresentou as demonstrações contábeis, que 
compreenderam os roteiros a seguir, incorporando, na 
análise, tabelas sintéticas e abordagens analíticas, 
visando facilitar a avaliação pretendida. De forma objetiva 
a conselheira Meryan Flexa apresentou sobre os itens: 
Dos balancetes contábeis - Os relatórios apresentados 
demonstram situação de equilíbrio de saldos entre Ativo e 
Passivo, fomentando procedimentos de apuração do 
resultado no período, atos estes elementares aos 
procedimentos contábeis, conforme demonstração 
resumida apresentada em sua relatoria e transcrita do 
Relatório COFISPREV; Do detalhamento do Ativo - O 
relatório demonstrou as contas patrimoniais do ativo da 
AMPREV, fazendo uma comparação em Reais do I 
Quadrimestre com o II Quadrimestre, apresentando os 
saldos bancários por movimentação. O total do ativo 
(circulante e não circulante) foi de R$ 7.164.687.197,79 
(sete bilhões, cento e sessenta e quatro milhões, 
seiscentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e sete 
reais e setenta e nove centavos), conforme lido pela 
conselheira relatora. Continuando os itens analisados, Do 
detalhamento do Passivo - O relatório demonstrou as 
contas patrimoniais do passivo da AMPREV, fazendo uma 
comparação em Reais dos saldos do I Quadrimestre com 
o II Quadrimestre, apresentando as contas patrimoniais 
do passivo com respectivos saldos. O total do passivo 
(circulante e não circulante) foi de R$ 7.164.687.197,79 
(sete bilhões, cento e sessenta e quatro milhões, 
seiscentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e sete 
reais e setenta e nove centavos), ressaltando que a 
demonstração do passivo, foram feitas pelos valores 
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável. 
A conselheira relatora registrou o aumento mais 
significativo no passivo, e está relacionado ao patrimônio 
líquido que registrou um superávit em todos os meses do 
período analisado, perfazendo o total de R$ 383.730.660,73 
(trezentos e oitenta e três milhões e setecentos e 
trinta mil e seiscentos e sessenta reais e setenta e 
três centavos), motivado significativamente pelos 
rendimentos dos investimentos e aplicações temporárias. 
Das contas de Resultados - A conta de variação patrimonial 
aumentativa, se deu pelas contribuições patronais e 
retenção dos servidores ativos, inativos e pensionistas; 
pelo parcelamento de débitos pelos poderes e as multas 
e juros de mora das contribuições, bem como, pelas 
aplicações no mercado financeiro, demonstradas nas 
tabelas em seu relatório. Quanto aos resultados da conta 
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de variação patrimonial diminutiva, foram em sua maioria, 
decorrentes de despesas de sentenças judiciais e de 
despesas correntes de exercícios anteriores, além das 
despesas orçadas e realizadas das atividades meio e 
finalísticas da AMPREV, perfazendo um total geral de 
janeiro a agosto de R$ 304.002.977,50 (Trezentos e 
quatro milhões e dois mil e novecentos e setenta e 
sete reais e cinquenta centavos). Do item Controle dos 
devedores - O saldo em 31/08/2019, referente a 
composição de parcelamentos a curto prazo, tanto do 
Poder Executivo e militares, como do Tribunal de Justiça, 
nos Planos Previdenciário e Financeiro, perfaz um total 
geral de R$ 145.220.799,40 (Cento e quarenta e cinco 
milhões e duzentos e vinte mil e setecentos e noventa 
e nove reais e quarenta centavos). Quanto ao 
parcelamento a longo prazo, o valor corresponde ao 
mesmo do I Quadrimestre de 2019, ou seja, R$ 
1.864.939.919,18 (Um bilhão e oitocentos e sessenta e 
quatro milhões e novecentos e trinta e nove mil e 
novecentos e dezanove reais e dezoito centavos). A 
conselheira Meryan Flexa frizou que como resultado da 
análise dos itens citados, além das Notas Explicativas, o 
COFISPREV passou a relatar os resultados obtidos, 
emitindo 08 (oito) recomendações, dentre as quais, 05 
(cinco) foram apresentadas como reiterações.  Ante os 
registros e análise, o COFISPREV concluiu que as contas 
de receita e despesa referente ao II QUADRIMESTRE DE 
2019, guardam conformidade com a previsão orçamentária 
e estão de acordo com as formalidades legais, bem como, 
as normas e práticas contábeis, no entanto, “ressalvando 
os apontamentos” foi recomendado a sua “aprovação 
com ressalva”, grifo da conselheira relatora. Em sua 
segunda parte da análise relatada, a conselheira Meryan 
Flexa, tratou das reiteradas recomendações apontadas 
pelo COFISPREV e visando dar conhecimento à Diretoria 
da AMPREV, bem como, obter informações ou quanto à 
regularização de situações apontadas, a fim de dar 
celeridade ao exame das questões por parte do Colegiado, 
a Relatora encaminhou solicitação de manifestação à 
AMPREV, conforme documento citado no item 2, item “f”.

Em resposta, constam nos autos, o Memos. 03/2020-
DIEO/AMPREV, de 10/02/2020, 028/2020-DICON/
AMPREV, de 17/03/2020 e 026/2020-DICAM/DIFAT/
AMPREV, de 18/03/2020. Segundo nota da relatora, a 
partir de 2020, está sendo regularizada a apresentação 
dos Relatórios dos Demonstrativos de Investimentos ao 
CEP e ao COFISPREV, conforme pode ser aferido pelos 
registros das ATAS de reunião do CEP e deliberação do 
CIAP.  No item variação patrimonial diminutiva paga 
antecipadamente e em duplicidade o COFISPREV emitiu 
a Recomendação nº 6.3 – “observa-se a continuidade dos 
saldos de Variação Patrimonial Diminutiva pagas 
antecipadamente no valor de R$ 1.857,65 (um mil e 
oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco 
centavos), com indicação de pagamentos em duplicidade 
no mês de dezembro/2017, transcorrido todo o exercício 
de 2018 e iniciado o exercício de 2019, continua pendente 
de solução”. Com relação ao item citado, a relatora 

considerou que em razão das medidas restritivas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 
da pandemia do Coronavírus (COVID-19), esta Relatora, 
solicitou o retorno do processo, com as informações 
produzidas, a fim de que não houvesse mais retardo na 
análise e apresentação da relatoria. Segundo a relatora, 
na página 68, identificou-se que o processo estava em 
circulação entre os diversos setores da AMPREV para 
produção de respostas dentro de cada competência, 
inclusive com o despacho do Diretor Financeiro e Atuarial, 
para remeter os autos, para a Diretoria de Benefícios - 
DIBEF, visando manifestação do item 6.3, do relatório, 
ficando, dessa forma, prejudicado o atendimento. No item 
Ativo Estoque e suas flutuações – o COFISPREV 
recomendou a realização de Inventário do Ativo Estoque 
e suas flutuações e como justificativa a AMPREV sinalizou 
que em se tratando de Inventário do estoque de materiais, 
a Amapá Previdência – AMPREV, possui uma Divisão de 
Material, Patrimônio e Compras – DMPC/AMPREV que 
cuida de toda a movimentação de entradas e saídas de 
materiais, através do sistema de estoque, parte integrante 
do sistema integra (Agenda Assessoria, Planejamento e 
Informática Ltda) e mensalmente, a Divisão de Materiais e 
Patrimônio encaminha à Divisão de Contabilidade, através 
de memorando, relatório de toda a movimentação mensal, 
para registro na contabilidade, fato rotineiro, no entanto, o 
planejamento, controle de saldos e movimentação de 
materiais consumidos na Amapá Previdência - AMPREV 
é de responsabilidade da gerência da referida Divisão. A 
Divisão de contabilidade registra os fatos através de 
documentos físicos e assinados pelo responsável, 
portanto, considerados como informações fidedignas. 
Quanto ao item Ativo Imobilizado e Depreciação o 
COFISPREV emitiu a Recomendação nº 6.5: reitera-se a 
produção de informações sobre a composição e critérios 
de mensuração do Ativo Imobilizado e Depreciação e a 
AMPREV justificou que a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 
106 II, anuncia que poderão ser feitas reavaliações dos 
bens móveis e imóveis e a sua avaliação será feita pelo 
valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de 
construção, e que o valor do ajuste decorrente da 
atualização ou da eliminação da depreciação acumulada 
faz parte do aumento ou diminuição no valor contábil 
registrado. É importante salientar que se um item do ativo 
imobilizado for reavaliado, é necessário que toda a classe/
grupo de contas do ativo imobilizado à qual pertence esse 
ativo seja reavaliada. Considerando a necessidade de 
atendimento as exigências da lei, e em função da falta de 
informações fidedignas que proporcione segurança nos 
registros contábeis dos bens do ativo imobilizado, e que a 
Divisão de Contabilidade exerce a função finalística com 
registros contábeis através de documentos legais, desde 
2016, através de memorandos (38 e 117/2016 – DICON/
AMPREV) a referida divisão vem cobrando providências 
junto à Gerência Administrativa– GEAD, no sentido 
apresentar informações de bens patrimoniais, e a 
consequente contratação de empresa especializada para 
a conferência física e reavaliação dos bens patrimoniais, 
devido, grande parte dos itens patrimoniais pertencentes 
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a Amapá Previdência - AMPREV não haver documentação 
comprobatória para registros e apuração da depreciação 
dos bens patrimoniais. Como parte integrante das 
sugestões apresentadas, os memorandos nº 069/2018 e 
056/2019 – DMPCCC/AMPREV, encaminhado à Gerência 
Administrativa para providências quanto a regularização 
do sistema de patrimônio da Amapá Previdência – 
AMPREV, inclusive foram abertas licitações para 
contratação, no entanto, em função do alto valor 
apresentado pelas empresas participantes no certame, 
não foi aprovado pela diretoria executiva da Amapá 
Previdência – AMPREV. Outro ponto importante a 
salientar, é que através da Portaria nº 048/2017 – 
AMPREV, o Diretor Presidente da Amapá Previdência – 
AMPREV, nomeou Comissão de Inventário, para entre 
outras atividades, promover o levantamento dos bens 
integrantes do acervo da AMPREV, no entanto, a comissão 
completou os trabalhos apenas com a contagem física, 
inclusive encontrando divergência de mais ou menos 
1.000 itens entre os registros no sistema de imobilizado e 
a contagem física.  Sobre o item Informações sobre a 
composição e critérios de mensuração do Passivo Não-
Circulante , a conselheira relatora Meryan Flexa 
mencionou que o próprio Relatório do COFISPREV 
aponta que os valores resultantes deu-se pelas “provisões 
matemáticas previdenciárias a longo prazo”, há 
necessidade de cálculo atuarial para gerar informações 
atualizadas, visando a mensuração do Passivo não 
Circulante, considerando que o resultado data de 2018, 
ano base 2017, no valor de R$ 1.178.049.260,52 (Um 
bilhão, cento e setenta e oito milhões, quarenta e 
nove mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e 
dois centavos). Segundo a relatora, quanto a esse 
processo, o dirigente da AMPREV vem atualizando o 
CEP, conforme se verifica nas Atas de registro das 
reuniões do Colegiado. A relatora mencionou ainda que 
houve manifestação no processo (fls.61), da Divisão de 
Controle Atuarial e Mercado - DICAM/DIFAT/AMPREV, de 
que “a avaliação atuarial do exercício de 2019, ano base 
2018, está em processo de conclusão, visto que os dados 
cadastrais e financeiros foram recentemente atualizados 
no sistema previdenciário da AMPREV. No item Controle 
das despesas administrativas a relatora destacou a 
recomendação nº 6.7- COFISPREV– sobre as medidas 
administrativas que mantenham as despesas 
previdenciárias e administrativas controladas e que a 
AMPREV justificou que a  Diretoria da Amapá Previdência 
– AMPREV, vem avançando a cada ano no processo de 
gestão administrativa, cujo objetivo é melhorar os 
controles internos, procurando gerir de forma adequada e 
responsável os recursos que compõem o regime de 
previdência próprio civil e militar, assegurando ao servidor 
público titular efetivo ativo, inativo e seus dependentes os 
benefícios prescritos na Lei nº 915/2005 e Lei nº 
1813/2014, dessa forma, uma das ferramentas auxiliares 
utilizadas é o orçamento, inclusive, reduzindo a taxa de 
gastos administrativos que é garantido na Lei nº 0915/2005 
de até 2% (Artigo nº 108), no entanto, anualmente a 
Diretoria da Amapá Previdência – AMPREV, vem 

reduzindo o referido percentual, com acompanhamento 
sistemático daquilo que foi orçado com sua efetiva 
realização. Como avanço nestes processos foram citados: 
A adesão ao Programa Pró Gestão (Diagnóstico, definição 
de nível, delegação das ações necessárias, cumprimentos 
das ações correspondentes, assim como a Implantação 
de um Programa de Educação Previdenciária como 
instrumento de valorização e integração entre os 
beneficiários e a Unidade Gestora. Segundo a relatora, 
além das recomendações, o Relatório chamou à atenção 
para o aumento das despesas correntes de locação de 
mão-de-obra, sendo que, a Divisão de Execução 
Orçamentária-DIEO/AMPREV, justificou o término da 
vigência do Contrato de Vigilância e uma nova Contratação 
dos serviços, em modalidades diferentes, o que acarretou 
em valores diferenciados, demonstrando, nos autos, a 
programação orçamentaria destinada para a natureza da 
despesa. DO VOTO: Considerando os argumentos e 
documentos apresentados pela AMPREV e mediante a 
atual situação que criou impedimentos para o atendimento 
de todas as sugestões apresentadas e, levando em 
consideração que o COFISPREV concluiu que as contas 
de receita e despesa referente ao II QUADRIMESTRE DE 
2019, estão adequadas nos aspectos legais, de acordo 
com os princípios Fundamentais da Contabilidade, a 
relatora manifestou pela APROVAÇÃO dos Balancetes 
Contábeis - II QUADRIMESTRE DE 2019. O conselheiro 
Lindoval Alcântara, sugeriu o ajuste no termo adequado 
Conselho Estadual de Previdência, ao invés de Conselho 
Deliberativo como citado, O Conselheiro Edilson 
manifestou quanto as reiterações apresentadas e não são 
cumpridas, e que se estabeleça os prazos e que 
justifiquem em seu não atendimento. Fez referência ao 
Conselho ser considerado órgão supremo da Amprev e 
que seus pedidos devem ser priorizados. A conselheira 
Meryan esclareceu que há de ser considerar a logística 
que ocorreu para o retorno do processo físico após a 
diligência, devido o período pandêmico e que por essa 
excepcionalidade não houve possibilidade de estabelecer 
prazo, no entanto registrou através de suas recomendações 
presentes no relatório. O presidente Rubens Souza 
explanou sobre o alinhamento realizado com o Conselho 
Fiscal da AMPREV sobre as recomendações e a falhas 
de comunicação que ocorriam, sem que a Diretoria 
tomasse conhecimentos sobre as mesmas e citou a 
realização de três reuniões de nivelamento sobre os itens 
recomendados, justificando e apontando as soluções 
tomadas. O Presidente ainda fez referência a elaboração 
da Portaria com membros da equipe técnica da AMPREV 
para sanar a questão da avaliação patrimonial da 
AMPREV e sobre start no processo de avaliação dos 
imóveis e bens. O conselheiro Micherlon Mendonça 
reitera a solicitação de adequação da nomenclatura como 
referenciado na relatoria anterior e sobre o registro 
patrimonial, ressaltou a necessidade de avaliação e 
inventário sobre os bens da Amprev, inclusive atentar ao 
registro do prédio sede por este ter pertencido ao antigo 
ex-IPEAP que pertencia ao Governo do Estado.  O 
Conselheiro Mauro Parente parabenizou a relatoria e 
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reiterou sobre a divergência orçamentária constante neste 
relatório contábil no item receita e despesa, assim como 
no relatório anterior. Manifestou ainda sobre as resoluções 
serem comunicadas e que se crie uma rotina ordinária de 
nivelamento sobre estas questões discutidas no colegiado, 
sobre as resolutivas e que conste no relatório apresentado 
que nos próximos relatórios do exercício de 2020, o item 
créditos a receber por competência. A conselheira Meryan 
ressaltou a necessidade do Conselho Fiscal estreitar a 
relação junto à Auditoria e Diretoria Executiva para fins de 
registro sobre as deliberações e soluções, posteriormente 
serem comunicados ao Conselho. DELIBERAÇÃO: a 
proposta de acréscimos sugeridos pelos conselheiros, foi 
unificada às ressalvas da relatora Meryan Flexa, 
consignadas em ata. Os conselheiros presentes na 
reunião aprovaram, por unanimidade o relatório 
apresentado do Processo nº 2019.61.902406PA- Análise 
dos Balancetes Contábeis da AMPREV, referente ao II 
Quadrimestre - RELATORIA DA CONSELHEIRA MERYAN 
GOMES FLEXA. ITEM - 7 – COMUNICAÇÃO DA 
PRESIDÊNCIA: O Presidente Rubens comunicou a todos 
os conselheiros sobre a adesão da Ata da Procuradoria 
Geral do Estado, para a aquisição de computadores e que 
anterior a pandemia, estava na fase de solicitação junto à 
empresa fornecedora, totalizando ao todo 100 
equipamentos. O Presidente ressaltou sobre o trabalho 
na rotina do expediente da Amprev, que passou a se 
reinventar e adotou o uso ao Prodoc e Sigdoc para 
assinatura eletrônica e envio de documentos e processos 
virtuais, assim em um futuro próximo, os processos de 
concessão de benefícios passarão a ser virtuais e o 
programa papel zero passará a vigorar. Citou ainda sobre 
o relatório de produtividade que a Diretoria da Amprev 
elaborou a cada portaria de teletrabalho, constando os 
números quanto as tarefas realizadas pela AMPREV 
durante a pandemia, centralizando o atendimento ao 
público pelo filtro da Ouvidoria da instituição. O Presidente 
solicitou ainda colaboração da Secretaria de Administração 
quanto à mudança no fluxo de homologações de licenças 
médicas dos servidores do Estado, levando em 
consideração a Emenda Constitucional nº103/2019, em 
que o Regime Próprio não deverá arcar com essa 
despesa, sendo configurada por não previdenciária. 
Ressaltou ainda sobre a Diretoria Executiva estar 
avaliando o adiantamento do 13º salário e se seria 
deliberado pelo Conselho Estadual. Comunicou sobre a 
suspensão temporária do contrato de prestação de serviço 
de estágio remunerado, a fim de se respaldar legalmente 
e que após a normalidade irá retornar com a prestação de 
serviço. O Presidente Rubens solicitou ainda apoio do 
conselheiro Carlos Marques e Suellem Furtado sobre o 
recebimento dos processos de aposentadoria para 
emissão de decretos no Palácio do Governo. Foi solicitado 
à senhora Renata Santos, Ouvidora da Amprev, para 
explanar sobre os números das solicitações de serviços 
via site institucional, que saudou a todos e destacou sobre 
o aumento de 200% nas demandas, sendo na maioria 
para Perícia Médica. A Ouvidora Renata explicitou sobre 
o andamento das demandas internamente entre os 

setores e sobre o recebimento de solicitações quanto a 
cadastro de novos servidores, devido a convocação do 
Grupo Gestão. Apresentou que mesmo diante das 
dificuldades pontuais, as equipes se esforçam para 
cumprir os prazos estabelecidos. O Presidente Rubens 
Souza solicitou que a assessora de comunicação Luana 
Braga apresentasse resumidamente os resultados do 
relatório de produtividade e a mesma pontuou sobre os 
principais desafios de parametrizar o site institucional 
para o recebimento dos agendamentos para atendimento 
online, que totalizaram até a data da reunião, 272 
agendamentos desde o início da quarentena. A assessora 
citou ainda a elaboração de gráficos ilustrativos que 
demonstram os números das tarefas executadas, 
exemplificando a eficiência da Procuradoria Jurídica que 
em duas semanas de quarentena finalizou o período com 
a emissão de 42 pareceres jurídicos, mostrando assim a 
efetividade na execução das tarefas.  O Presidente 
Rubens Souza finalizou seus comunicados citando que a 
Amprev teve êxito em um processo judicial que trata de 
servidor que estava de auxílio doença e alegava descontos 
indevidos. ITEM 08- COMUNICAÇÃO DOS 
CONSELHEIROS: Dada a palavra aos conselheiros 
inscritos, o conselheiro Edilson Marques sugeriu sobre o 
uso do whatsapp institucional como contribuição ao 
atendimento das solicitações e que posteriormente o 
relatório de produtividade seja apresentado ao CEP. Além 
disso, o conselheiro citou sobre a demanda de reclamações 
que recebe pelos policiais civis sobre o andamento de 
processo de aposentadoria e que a gestão encontre 
alguma forma de destacar as informações sobre 
andamento de processo no site. O conselheiro Edilson 
solicitou ainda a obediência da Resolução nº 019/2017 
que trata sobre os 5 dias úteis para pagamento do jeton 
aos conselheiros e a adoção das novas tecnologias de 
videoconferências para as reuniões do CEP. O conselheiro 
Micherlon Mendonça se manifestou reiterando o pedido 
de antecipação do 13º salário, devido os custos dobrados 
com o confinamento social devido a pandemia, a exemplo 
do Governo federal e de caráter em urgência. O 
conselheiro registrou um apelo em relação ao processo 
deliberado anteriormente que trata de 42 servidores no 
aguardo de posicionamento. Questionou ainda sobre o 
pagamento da venda da área do Cajari vendido ao 
Governo do Estado e se o Banco do Brasil acatou o 
pedido da Amprev. O presidente Rubens Souza respondeu 
que o pagamento não ocorreu da venda da área e solicitou 
apoio para verificar a situação junto ao SETRAP. Na 
continuação dos comunicados, a conselheira Suelem 
Furtado fez uma consideração sobre o tratamento do 
fluxo de recebimento da Perícia Médica na Secretaria de 
Administração e que estão estudando a possibilidade dos 
atendimentos serem online e sugere que a SEED e 
AMPREV façam em conjunto o comunicado aos servidores 
e divulgação dos informativos para tornar público. A 
conselheira Suelem estima que a marcação da perícia 
seja exclusivamente pela internet até a semana próxima. 
O conselheiro Mauro Parente solicitou sobre a 
apresentação do relatório dos investimentos mensais, 
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especificamente do Mês de março devido a pandemia e 
sobre o relatório das receitas que não ocorreu pela 
Diretoria Financeira. Questionou sobre a realização da 
apresentação do atuário sobre o cálculo atuarial 2018/2019 
agendada para o mês de abril deste ano e ainda sobre a 
criação de mecanismo para a análise dos pedidos de 
aposentadoria dos servidores expostos a agentes nocivos 
e sobre o andamento do relatório de gestão de 2019. Por 
fim solicitou uma cópia do encaminhamento do pedido de 
alteração da lei enviado ao governo do Estado. O 
presidente Rubens Souza respondeu que as pendências 
quanto ao cálculo devem ser sanadas durante a semana  
e que irá checar sobre a informação da análise dos 
pedidos de aposentadoria dos servidores expostos a 
agentes nocivos. O conselheiro Carlos Marques solicitou 
uma relação dos processos pendentes, relatados pelo 
presidente e que se compromete a monitorar o andamento 
e verificar o pagamento da compra da área do cajari. O 
conselheiro explanou sobre as ações de combate a 
pandemia no coronavírus pelo Governo do Estado, que 
tem os preocupado os números crescentes, tendo à 
época 920 casos confirmados e 28 óbitos e 1.600 de 
casos em análise e relata o fator positivo quanto a 
agilidade nos resultados e a taxa de natalidade menor do 
Brasil. Refletiu ainda sobre o combate ao fakenews e 
divulgou o site oficial para conferir as informações sobre 
os gastos e ações. O conselheiro William Tavares 
manifestou e compartilhou a informação sobre a 
tramitação do projeto de lei que trata sobre o auxílio 
financeiro da União aos Estados e Municípios, fazendo 
referência ao parágrafo 1º, do artigo 2º deste P.L, que 
corresponde a diferença nominal na arrecadação e 
questiona sobre o repasse do duodécimo aos poderes e 
Ministério Público e Tribunal de contas, que poderá 
impactar ao repasse atual dos valores dos benefícios que 
devem ser repassados à AMPREV. A conselheira Suelem 
Furtado colaborou explicando sobre a existência do 
conselho Fiscal das contas Pública com um grupo de 
servidores de todos os poderes que estão realizando 
acompanhamento direto sobre estes repasses. O 
conselheiro Joryosvaldo Oeiras se manifestou citando 
ainda quanto ao congelamento dos salários dos servidores 
dentro deste Projeto de Lei e disse que assim que tiver 
mais informações irá repassar aos demais. Nada mais 
havendo, o Presidente agradeceu a presença de todos e 
a todos da equipe técnica fazendo referência ao Robson 
Bezerra que assumiu recentemente a Divisão de 
Informática da AMPREV, manifestou satisfação com o 
resultado da reunião por videoconferência e deu por 
encerrada a reunião às dezoito horas e doze minutos, e 
para constar eu, Luana Picanço de Sousa Braga, 
Secretária, lavrei a presente ata, que lida e conferida será 
assinada pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, 
vinte e oito de abril de dois mil e vinte.

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Rubens Belnimeque de Souza

SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Luana Picanço de Sousa Braga

HASH: 2021-0115-0004-8597

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO 
ESTADO DO AMAPÁ – CEP/AP – ANO DE 2020 – 
BIÊNIO DE 2019-2021.

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e 
vinte, na sala virtual google.meet, às quinze horas e dez 
minutos, teve início a Quinta Reunião Extraordinária do 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, 
realizada por videoconferência, presidida pelo Senhor 
RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que cumprimentou 
os Conselheiros e os demais presentes. Em seguida, 
passou a palavra a secretária Lusiane Oliveira Flexa que 
apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: 
número quatorze de dois mil e vinte, o qual convoca os 
membros do Conselho Estadual de Previdência do Estado 
do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente Administrativo, 
Procurador Jurídico, Ouvidora e Auditora Interna da 
AMPREV, para fazerem-se presentes na referida 
Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO DE 
QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, 
presente, CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES, presente; 
MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV 
DE QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ 
OEIRAS, presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, 
presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, 
presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, 
presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; 
HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; 
JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; 
LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, presente; PAULO 
DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA 
SILVA, presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE 
AUSÊNCIA: Não houve apresentação de justificativas 
ITEM - 4 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO - PROCESSO Nº 
2020.61.1001718PA - ORÇAMENTO DA AMAPÁ 
PREVIDÊNCIA, EXERCÍCIO 2021. (APRESENTAÇÃO 
MARIA ROSILENE LACERDA, ASSESSORA DE 
PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA/AMPREV): O 
Presidente Rubens Belnimeque, passou a palavra a 
Assessora de Planejamento da Presidência, a senhora 
Maria Rosilene Lacerda a qual cumprimentou a todos os 
presentes, e iniciou sua fala esclarecendo que irá 
apresentar a proposta de Orçamento da Amapá 
Previdência para o exercício de 2021. Esclareceu ainda, 
que a proposta que será apresentada já foi discutida com 
a Diretoria Executiva da AMPREV, e que estendeu o 
convite para participarem da reunião de fechamento da 
proposta aos Conselheiros Micherlon Mendonça, Mauro 
Fernando e a Conselheira Carla Chagas, que infelizmente 
não poderão comparecer em razão de compromissos pré-
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agendados, para as duas datas que foram agendadas a 
reunião. A Assessora de Planejamento, Maria Rosilene, 
ressaltou que os dados da receita para o exercício de 
2021 serão detalhados e obedecerão aos padrões 
contábeis, totalizando e segregando conforme legislação. 
Os valores constantes nas planilhas são resultado de 
estudos dos departamentos responsáveis pela 
arrecadação, investimentos e outros departamentos que 
consolidaram dados. A Receita se compõe dos ingressos 
financeiros que em tese, tem único objetivo indiscutível 
que é a satisfação das despesas da entidade Unidade 
Gestora – Amapá Previdência. Informou ainda que a 
Receita Corrente para 2021 ficou no montante de R$ 
823.506.086,00, essas são receitas de contribuições, que 
está no montante de R$ 363.503.110,00, e a Receita 
Patrimonial de R$ 459.097.044,00, e outras Receitas 
Correntes que ficou em R$ 905.932,00. Quanto a Receita 
de Capital é no valor de R$ 362.367,00, outras Receitas 
Intra - Orçamentárias ficou em R$ 514.049.941,00. 
Totalizando R$ 1.337.918.394,00. A senhora Maria 
Rosilene apresentou as Receitas de forma detalhada aos 
Conselheiros através de um quadro explicativo, 
esclarecendo que os Planos Financeiro e Previdenciários 
já estão juntos, mas que mais a frente apresentará de 
forma separada os valores correspondentes de cada 
Plano. Quanto ao Plano Financeiro o valor correspondente 
é de R$ 830.679.093,00, e o Plano Previdenciário esse 
ano deu um pouco maior a arrecadação, ficando no valor 
de 507.239.301,00. Totalizando R$ 1.337.918.394,00, a 
estimativa da Receita para 2021. Quanto a despesa, foi 
esclarecido que Orçamento contém estimativa das 
receitas e autorização para realização de despesas da 
administração pública direta e indireta em um determinado 
exercício, que, no Brasil, coincide com o ano civil. A 
Proposta Orçamentária da Amapá Previdência para o 
exercício de 2021 foi constituída em conformidade com a 
legislação vigente que estima a Receita e fixa a Despesa 
do exercício. As despesas administrativas da Amapá 
Previdência, conforme art. 108 da Lei nº. 0915/2005, não 
poderão exceder anualmente a 2% do total da 
remuneração de contribuição de todos os servidores 
ativos vinculados ao RPPS, com base no exercício 
anterior, conforme alterações trazidas pela Portaria nº 
19.451 de 18/08/2020. Considerando que o valor estimado 
para o exercício de 2020 é de R$ 2.175.346.919,00, o 
limite permissível seria de R$ 43.506.938,00. Para o 
exercício 2021 a previsão orçamentária para as despesas 
administrativas da AMPREV será de R$ 38.286.106,00, 
correspondente a 1,76% da remuneração de contribuição 
dos segurados e beneficiários vinculados, com base no 
exercício anterior, ressaltamos que o valor de R$ 
5.220.832,00 ficará como reserva no fundo previdenciário. 
Por ser a Amapá Previdência entidade integrante da 
administração indireta do Poder Executivo – Governo do 
Estado do Amapá, obrigatoriamente deverá integrar no rol 
das entidades no orçamento geral do poder, porém não 
consta valores orçamentários para a AMPREV, devido a 
taxa de administração ser proveniente da gestão do 
Fundo Previdenciário. As despesas previdenciárias, são 

as despesas com os aposentados e pensionistas, para o 
exercício de 2021, temos uma previsão de R$ 
1.299.632.288,00 total. Aposentadoria e Reformas:  Plano 
Financeiro/CIVIL R$ 160.000.000,00; Plano Previdenciário/
CIVIL R$ 3.000.000,00; Plano Financeiro/MILITAR R$ 
60.000.000,00 e Plano Previdenciário/MILITAR R$ 
1.500.000,00. PENSÕES: Plano Financeiro/CIVIL R$ 
55.000.000,00; Plano Previdenciário/CIVIL R$ 
7.000.000,00; Plano Financeiro/MILITAR R$ 6.000.000,00 
e Plano Previdenciário/MILITAR R$ 1.700.000,00. 
Sentenças Judiciais: Plano Financeiro/CIVIL R$ 
12.700.000,00; Plano Previdenciário/CIVIL R$ 200.000,00; 
Plano Financeiro/MILITAR R$ 1.000.000,00 e Plano 
Previdenciário/MILITAR R$ 100.000,00. Despesas do 
Exercício Anterior: Plano Financeiro/CIVIL R$ 150.000,00; 
Plano Previdenciário/CIVIL R$ 25.000,00; Plano 
Financeiro/MILITAR R$ 50.000,00 e Plano Previdenciário/
MILITAR R$ 15.000,00. Indenizações e Restituições: 
Plano Financeiro/CIVIL R$ 50.000,00; Plano 
Previdenciário/CIVIL R$ 15.000,00; Plano Financeiro/
MILITAR R$ 30.000,00 e Plano Previdenciário/MILITAR 
R$ 5.000,00. Reserva de Contingência Do RPPS/RPPM: 
Plano Financeiro/CIVIL R$ 380.238.385,00; Plano 
Previdenciário/CIVIL R$ 363.080.831,00; Plano 
Financeiro/MILITAR R$ 126.746.128,00 e Plano 
Previdenciário/MILITAR R$ 121.026.944,00. Quando as 
Despesas Administrativas a projeção para o ano de 2021, 
estar da seguinte forma: Vencimento e Salários R$ 
7.866.606,00; Obrigações Patronais R$ 2.250.000,00; 
Sentenças Judiciais R$ 300.000,00; Indenizações 
Restituições Trabalhistas R$ 300.000,00; Diárias Pessoal 
Civil R$ 400.000,00; Material de Consumo R$ 771.500,00; 
Passagens e Despesas de Locomoção R$ 400.000,00; 
Serviços de Consultoria R$ 2.000.000,00; Outros Serviços 
Terceiros PF R$ 2.080.000,00; Locação de Mão-De-Obra 
R$ 2.200.000,00; Outros Serviços de Terceiros PJ R$ 
6.105.000 ,00; Serviço de Tecnologia da Informação R$ 
980.000,00; Auxílio - Alimentação R$ 1.800.000,00; 
Obrigações Tributaria e Contributivas R$ 110.000,00; 
Despesas de Exercício Anterior R$ 50.000,00; 
Equipamentos e Material Permanente R$ 1.673.000; 
Aquisição de Imóveis R$ 9.000.000,00. Total Geral 
Despesas Administrativas Projeção para o Ano 2021: R$ 
38.286.106,00. Durante e após a apresentação, a 
Assessora de Planejamento da Presidência, senhora 
Maria Rosilene, prestou esclarecimentos aos 
Conselheiros, sanando as dúvidas. Após apresentação e 
discussão da matéria (registro em vídeo e áudio). 
VOTAÇÃO: Conselheiro Lindoval Alcântara vota pela 
aprovação da proposta orçamentaria da Amapá 
Previdência para o exercício de 2021.  Conselheiro Carlos 
Marques vota pela aprovação da proposta orçamentaria 
da Amapá Previdência para o exercício de 2021. 
Conselheira Meryan Gomes vota pela aprovação da 
proposta orçamentaria da Amapá Previdência para o 
exercício de 2021. Conselheiro Mário Gurtyev vota pela 
aprovação da proposta orçamentaria da Amapá 
Previdência para o exercício de 2021. Conselheiro 
Joryosvaldo Oeiras vota pela aprovação da proposta 
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orçamentaria da Amapá Previdência para o exercício de 
2021. Conselheira Carla Chagas vota pela aprovação da 
proposta orçamentaria da Amapá Previdência para o 
exercício de 2021. Conselheiro Horácio Luís vota pela 
aprovação da proposta orçamentaria da Amapá 
Previdência para o exercício de 2021. Conselheiro Mauro 
Fernando vota pela aprovação da proposta orçamentaria 
da Amapá Previdência para o exercício de 2021. 
Conselheiro Edílson Marques vota pela aprovação da 
proposta orçamentaria da Amapá Previdência para o 
exercício de 2021. Conselheiro Helielson Machado vota 
pela aprovação da proposta orçamentaria da Amapá 
Previdência para o exercício de 2021. Conselheiro 
Micherlon Mendonça vota pela aprovação da proposta 
orçamentaria da Amapá Previdência para o exercício de 
2021. Conselheiro José Casemiro vota pela aprovação da 
proposta orçamentaria da Amapá Previdência para o 
exercício de 2021. Conselheiro Paulo Vaz vota pela 
aprovação da proposta orçamentaria da Amapá 
Previdência para o exercício de 2021. Conselheiro William 
Tavares vota pela aprovação da proposta orçamentaria 
da Amapá Previdência para o exercício de 2021. 
Conselheira Suelem Amoras em virtude de problemas de 
conexão registrou seu voto pelo grupo de WhatsApp do 
CEP/AP. A Secretária do CEP/AP, Lusiane Flexa, informou 
ao Presidente Rubens que a Conselheira Suelem Amoras 
vota pela aprovação da proposta orçamentaria da Amapá 
Previdência para o exercício de 2021. DELIBERAÇÃO: O 
Plenário do Conselho Estadual de Previdência RESOLVE:  
Aprovar o Orçamento da Amapá Previdência, com 
vigência para o Exercício de 2021, com a correção da 
receita informada pelo Conselheiro Mauro Fernando 
Parente de Oliveira, com a composição seguinte: Total 
das Receitas R$1.337.918.394,00; Despesas 
Previdenciárias R$ 308.540.000,00; Reserva do RPPS / 
RPPM R$ 991.092.288,00 e Despesas Administrativas 
R$ 38.286.106,00.Nada mais havendo, o Presidente 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
reunião às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, e 
para constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, Secretária, lavrei 
a presente ata, que lida e conferida será assinada pelos 
Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, treze de 
outubro de dois mil e vinte.

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Rubens Belnimeque de Souza

SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Lusiane Oliveira Flexa

HASH: 2021-0115-0004-8611

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ 
– CEP/AP – ANO DE 2020 – BIÊNIO DE 2019-2021.

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois 
mil e vinte, na sala virtual google.meet, às quinze horas 

e dez minutos, teve início a quinta Reunião Ordinária do 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, 
por videoconferência, presidida pelo Senhor RUBENS 
BELNIMEQUE DE SOUZA, que cumprimentou os 
Conselheiros e justificou a ausência da secretaria em 
substituição, Luana Braga e que contou com o apoio do 
assessor André Pires Bitencourt na condução da referida 
reunião. Em seguida, apresentou o ITEM - 1 - EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO: número cinco de dois mil e vinte, 
o qual convoca os membros do Conselho Estadual de 
Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, 
Gerente Administrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e 
Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-se presentes 
na referida Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO 
DE QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, 
presente, CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES, presente; 
MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV 
DE QUEIROZ, presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, 
presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, 
presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE 
OLIVEIRA, presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, 
presente; HELIELSON DO AMARAL MACHADO, 
presente; MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, 
presente; JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; 
LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, presente; PAULO 
DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES 
DA SILVA, presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA DE 
AUSÊNCIA: não houve apresentação de justificativas. 
ITEM - 4 –VOTAÇÃO– Processo nº 2019.61.1002694PA- 
Análise do Balancete Contábil AMPREV, referente ao mês 
de setembro de 2019- Relatoria da Conselheira Carla 
Chagas concedida a palavra, a conselheira Carla Chagas 
iniciou a leitura de seu relatório que se trata dos autos 
tratam os autos do Balancete de Verificação da Amapá 
Previdência, referente ao mês de setembro de 2019. O 
processo em epígrafe foi apreciado pelo Conselho Fiscal 
– COFISPREV na 11ª Reunião Ordinária do ano de 
2019, realizada no dia 22 de novembro de 2019, tendo 
sido aprovado com ressalvas. Após, por despacho da 
Presidente do Conselho Fiscal (fl.33), foi encaminhado ao 
CEP para apreciação e votação. Na 12ª Reunião Ordinária 
do Conselho Estadual de Previdência, ocorrida no dia 
10 de dezembro de 2019, após sorteio, a Conselheira 
Carla foi designada para relatar a matéria, tendo recebido 
o processo no mesmo dia. Segundo a sua leitura, os 
documentos, acompanhados do Relatório Contábil do 
COFISPREV (fls. 08 a 31) foram encaminhados em 
mídia digital (CD), contendo as seguintes peças, todas 
referentes ao mês de setembro de 2019: a) Extratos de 
contas bancárias e aplicações financeiras; b) Balancete 
Financeiro Liquidado; c) Balancete de Verificação; d) 
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; e) 
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; 
f) Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 
30 de setembro de 2019; g) Conciliações Bancárias. 
Em sua análise preliminar dos autos, constatou-se que 
o COFISPREV fez algumas recomendações à AMPREV, 
buscando a implementação de melhorias nos controles 
contábeis. Diante disso, foi realizada diligência junto à 
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Diretoria Financeira e Atuarial – 2 DIFAT visando buscar 
informações sobre quais recomendações do Conselho 
Fiscal tinham sido efetivamente implementadas até o 
final do exercício de 2019 (fls. 38 a 39). Em cumprimento 
à diligência, o Diretor da DIFAT, senhor Diego da Silva 
Campos, expediu memorando circular aos seguintes 
setores da AMPREV: Divisão de Contabilidade DICON, 
Divisão de Controle Atuarial e de Mercado-DICAM, Comitê 
de Investimentos CIAP, Diretoria de Benefícios-DIBEF e 
Gerência Administrativa-GEAD. Apresentaram respostas 
aos questionamentos feitos através da diligência apenas 
o Diretor Financeiro e Atuarial, o Chefe da Divisão de 
Contabilidade-DICON e o Chefe da Divisão de Controle 
Atuarial e Mercado – DICAM. Sobre o seu relatório, a 
conselheira relatora Carla explanou no item 2.1- DO 
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO: do mês de setembro 
de 2019 da Amapá Previdência demonstra as contas 
do Ativo, que retratam a situação dos bens e direitos da 
entidade, do Passivo, que compreendem as obrigações 
assumidas com terceiros e as Variações Patrimoniais, que 
representam as transações que promovem alterações 
nos elementos patrimoniais da entidade, afetando ou não 
o seu resultado, podendo ser quantitativas e qualitativas. 
As variações quantitativas decorrem de transações 
que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já 
as variações qualitativas alteram a composição dos 
elementos patrimoniais, sem afetar o patrimônio líquido. 
Segundo a peça contábil DAS CONTAS DO ATIVO 
as contas que formam o Ativo da AMPREV em 30 de 
setembro de 2019, estavam assim posicionadas no quadro 
apresentado em seu relatório, que realizou leitura do seu 
saldo final de cada tipo de ativo: ATIVO CIRCULANTE 
5.393.741.386,86; ATIVO NÃO CIRCULANTE: 
1.891.788,184,44 que totalizam 7.285.529.571,30 (sete 
bilhões, duzentos e oitenta e cinco milhões, quinhentos 
e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e 
trinta centavos). Relativamente às contas do Grupo 
ATIVO CIRCULANTE, o Relatório do Conselho Fiscal 
faz uma recomendação relacionada ao saldo contábil 
da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, no valor de R$ 
125.374,32, referente a valores conciliadospendentes 
de regularização. Em resposta à diligência, o Chefe da 
Divisão de Contabilidade da AMPREV informou (fl. 42 
dos autos) que no encerramento do Balanço de 2019, os 
valores pendentes em conciliação foram transferidos para 
contas específicas denominadas: Valores de Débitos não 
Identificados pela Tesouraria e Valores de Créditos não 
Identificados. A conta Demais Créditos Previdenciários e 
Valores a Curto Prazo compreende os direitos a receber de 
curto prazo decorrentes das contribuições previdenciárias 
(correntes e parceladas) dos planos previdenciário e 
financeiro (segurados e patronal), contabilizadas pelo 
regime de competência, cujo montante acumulado até 
30 de setembro de 2019 totalizou R$ 827.405.289,52, 
conforme se demonstrou no quadro apresentado. Do 
total de contribuições correntes devidas até o mês de 
setembro de 2019 dos planos previdenciário e financeiro 
(R$ 682.742.077,23), o Poder Executivo é responsável por 
98,47%, conforme quadro demonstrado em seu relatório. 

Do total dos parcelamentos/reparcelamentos devidos até 
o mês de setembro de 2019 dos planos previdenciário e 
financeiro (R$ 144.663.212,28), o Poder Executivo é
responsável por 98,71%. Ainda segundo a leitura 
da relatora Carla Chagas, relativamente a ausência 
de pagamentos das contribuições previdenciárias e 
parcelamentos devidos pelo Poder Executivo no exercício, 
o Relatório do COFISPREV reitera a recomendação 
da necessidade de adoção de providências imediatas 
para receber os créditos previdenciários pendentes. Em 
resposta à Diligência realizada, o Diretor Financeiro e 
Atuarial informou que mensalmente são efetuadas as 
cobranças ao Poder Executivo através da expedição de 
ofícios (demonstrados na fl. 40 dos autos), encaminhando 
cópias de ofícios expedidos em fevereiro de 2020. A conta 
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 
demonstra os investimentos no mercado financeiro da 
entidade, realizados em consonância com a Resolução 
nº 3922/2010 – CMN e suas alterações, e com a Política 
de Investimentos da AMPREV para o exercício de 2019, 
aprovada pelo Conselho Estadual de Previdência, 
totalizando, até setembro de 2019, R$ 4.565.963.657,16, 
distribuídos conforme o quadro apresentado. Segundo 
o Relatório do COFISPREV, a conta Estoques, no valor 
de R$ 245.208,22, não pôde ter seu saldo confirmado 
devido à ausência de informações sobre o Inventário 
do Ativo de Estoques e suas Flutuações. Na diligência 
feita junto a AMPREV, foram solicitadas informações 
sobre a elaboração do referido inventário até o final do 
exercício de 2019, porém, nenhuma resposta foi dada 
pelo setor responsável (Gerência Administrativa/GEAD). 
O Relatório do COFISPREV também recomendou que a  
AMPREV adotasse providência administrativa (devolução 
ou compensação) para  zerar o saldo da conta Variações 
Patrimoniais Pagas Antecipadamente, no valor de R$ 
1.857,65, vez que é referente a pagamento de benefício 
em duplicidade ocorrido no mês de dezembro de 2017 
e que continua pendente de regularização até setembro 
de 2019. Este item também não foi respondido pelo setor 
responsável (DIBEF) quando da diligência realizada. Com 
relação ao Grupo ATIVO NÃO CIRCULANTE, o destaque 
é para a conta Créditos a Longo Prazo, no valor de R$ 
1.864.939.919,18, referente aos
parcelamentos/reparcelamentos de longo prazo de 
dívidas previdenciárias (segurado e
patronal) dos planos financeiro e previdenciário e não 
previdenciárias, assim distribuído: PODER EXECUTIVO 
(CIVIL E MILITAR) 98,40%, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
0,93% E TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,67%. Vale ressaltar 
que o Poder Executivo também é o maior devedor, sendo 
responsável por 98,40% das dívidas parceladas de longo 
prazo.
Neste grupo, observa-se também que não houve alteração 
no valor registrado nas
contas do Imobilizado (R$ 26.848.265,26), sendo 
mantidos os mesmos valores registrados em agosto de 
2019. Para as contas deste grupo (Bens Móveis, Bens 
Imóveis e Depreciação), o Relatório do COFISPREV 
reitera que a ausência de informações sobre a composição 
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e critérios de mensuração compromete qualquer 
manifestação técnica a respeito dos saldos informados. 
Segundo a relatora Carla Chagas, em relação a este fato, 
consta das Notas Explicativas informação de que a 
Divisão de Material, Patrimônio, Compras, Contratos e 
Convênios – DMPCCC/AMPREV ainda não havia 
finalizado o levantamento e atualização dos bens 
patrimoniais pertencentes à AMPREV para ajustes na 
contabilidade, o qual começou a ser elaborado em 2018. 
Ademais, a Chefia da Gerência Administrativa-GEAD não 
atendeu à diligência, deixando de prestar qualquer 
esclarecimento sobre a conclusão ou não do levantamento 
até o final do exercício de 2019. Sobre o item DAS 
CONTAS DO PASSIVO:  as contas que compõem o 
PASSIVO da entidade em 30 de setembro de 2019 
estavam assim posicionadas: TOTAL PASSIVO: 
1.184.357.586,40 E TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
6.101.171.984,90. As contas do Grupo PASSIVO 
CIRCULANTE, que totalizam R$ 6.308.325,88 
representam as obrigações de curto prazo, como 
pagamento de pessoal, benefícios previdenciários, 
encargos sociais, fornecedores, obrigações fiscais e 
outros valores consignados. No Grupo PASSIVO NÃO 
CIRCULANTE a conta Provisão Matemática Previdenciária 
a Longo Prazo, no valor de R$ 1.178.049.260,52 
representa o resultado do cálculo atuarial 2018, ano base 
2017. Em relação a esta conta, o Relatório do COFISPREV 
recomenda que seja feita uma revisão/atualização dos 
critérios de mensuração das provisões matemáticas 
previdenciárias, eis que a que se encontra contabilizada 
em 2019 tem como base cadastral os dados coletados em 
2017, caracterizando clara defasagem na informação. Em 
resposta à Diligência realizada, o Chefe da DIFAT informou 
que a avaliação atuarial de 2019, ano base 2018, ainda se 
encontra em processo de conclusão, visto que os dados 
cadastrais e financeiros foram recentemente atualizados 
no sistema previdenciário da AMPREV. O Patrimônio 
Líquido apurado no Balancete de Verificação, decorrente 
da diferença positiva entre o total do Ativo e o total do 
Passivo, ficou posicionado em 30/09/2019 em R$ 
6.101.171.984,90 (seis bilhões, cento e um milhões, cento 
e setenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e 
noventa centavos). A relatora Carla ressaltou que o 
aumento observado no Patrimônio Líquido em setembro 
de 2019, em relação a agosto de 2019 (R$ 120.196.013,13), 
decorreu, em sua maior parte, dos rendimentos 
provenientes de aplicações financeiras. No Item DAS 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DA 
RECEITA ARRECADAD: A receita efetivamente 
arrecadada no período de janeiro a setembro de 2019 (R$ 
856.139.133,36), superou a previsão até este mês, em 
decorrência da expressiva arrecadação da Receita 
Patrimonial, que registra os rendimentos obtidos através 
das aplicações realizadas no mercado financeiro com os 
recursos dos Planos Financeiro e Previdenciário nos 
seguimentos de Renda Fixa e Renda Variável, conforme 
se demonstra: RECEITA PREVISTA era de 812.996.385,00 
e a RECEITA ARRECADADA foi de 856.139.133,36. 
Ainda segundo sua explanação, a conselheira Carla 

apresentou que a conta Contribuições Previdenciárias, 
que registra a receita proveniente das contribuições 
previdenciárias dos servidores ativos e inativos (civil e 
militar) e pensionistas (civil e militar) dos Planos Financeiro 
e Previdenciário, atingiram até o mês de setembro apenas 
54,34% do valor previsto, em decorrência do não repasse 
à AMPREV das contribuições retidas, principalmente pelo 
Poder Executivo. Já a conta Receitas Correntes Intra-
Orçamentárias, onde são registradas as contribuições 
patronais (civil e militar), bem como os parcelamentos 
recebidos durante o exercício, alcançou até setembro de 
2019 apenas 36,19% do previsto, devido principalmente 
ao não pagamento dos parcelamentos devidos pelo 
Poderes Executivo e Legislativo até o mês de setembro 
de 2019. De acordo com as Notas Explicativas, a despesa 
da Amapá Previdência até o mês de setembro de 2019 
ficou assim posicionada: DESPESA ORÇADA era de 
813.431.385,00 e a DESPESA REALIZADA foi de 
192.555.949,91. As despesas administrativas, no valor de 
R$ 11.878.950,06, foram realizadas dentro dos limites 
autorizados no orçamento. Segundo a conselheira Carla 
Chagas, de modo geral, chama atenção a realização de 
Despesas de Exercícios Anteriores acima do valor 
autorizado, tanto no Plano Financeiro quanto no 
Previdenciário, porém, tais valores poderão se ajustar até 
o final do exercício, já que o montante registrado como 
orçado é proporcional a 9 (nove) meses e não representa 
o valor integral orçado para o exercício.  DO PARECER E 
VOTO: Segundo a relatora, Do exame realizado no 
Balancete de Verificação da Amapá Previdência, 
observou-se que as fragilidades apontadas pelo Conselho 
Fiscal nos relatórios referentes aos balancetes anteriores 
(até agosto/2019) continuavam presentes no mês em 
referência, quais sejam: a) ausência de providências 
efetivas para receber os créditos previdenciários 
pendentes de pagamento, posto que são encaminhados 
apenas ofícios informando o valor a ser pago; b) ausência 
de informação sobre a elaboração do Inventário do Ativo 
de Estoques e suas Flutuações, com vistas a confirmar o 
valor registrado na conta Estoques (R$ 245.208,22);c) 
ausência de informação sobre a providência administrativa 
adotada pela AMPREV(devolução ou compensação) para 
zerar o saldo da conta Variações Patrimoniais Pagas  
Antecipadamente, no valor de R$ 1.857,65, referente a 
pagamento realizado em duplicidade em 2017; d) 
ausência de informação sobre a conclusão do inventário 
de bens móveis e imóveis, com vistas a atualizar o valor 
registrado nas contas do grupo Imobilizado (R$ 
26.848.265,26); e) ausência da conclusão da avaliação 
atuarial, ano base 2018, com vistas a atualizar o valor 
registrado na conta Provisão Matemática Previdenciária a 
Longo Prazo. Ante o exposto, ressalvando as falhas 
decorrentes das ausências de informações elencadas 
acima, bem como considerando a possibilidade de serem 
corrigidas até o final do exercício de 2019, a conselheira 
Carla manifestou-se pela aprovação do Balancete de 
Verificação da Amapá Previdência, referente ao mês de 
setembro de 2019, posto que elaborado em conformidade 
com as normais legais e práticas contábeis, em especial 
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as Leis nº 4.320/64; 9.717/98, 915/05 e a Portaria nº 
916/2003. Dada a abertura das manifestações pelo 
Presidente Rubens Souza, o conselheiro Micherlon 
Mendonça reforçou quanto as reiteradas ressalvas 
apontadas pelo Conselho Fiscal e demonstrou sua 
preocupação quanto ao atual cenário e que além das 
recomendações do  COFISPREV e a relatoria da 
conselheira Carla Chagas, sejam providenciadas as 
tomadas de decisões para cobranças de repasse mais 
enérgicas, na garantia dos segurados, e não deixar 
“passar em branco”, mesmo porque os conselheiros são 
solidários com essa responsabilidade. Com a palavra 
concedida, o conselheiro Mauro Parente apontou sobre a 
sugestão de correção no prazo estipulado no relatório 
apresentado pela conselheira, onde se lê 2019, leia-se 
2020, haja vista que o exercício citado já foi encerrado. 
Sobre o item A, o conselheiro Mauro sugeriu que de 
acordo com a legislação vigente, o conselho é obrigado a 
comunicar ao Ministério Público, a inadimplência por 
parte dos repasses não efetuados (ordinários e 
parcelamentos) e tendo em vista a forma preventiva de 
retirar a responsabilidade ativa por uma possível omissão 
pelo colegiado. Reforçou ainda sobre a necessidade do 
destaque referente aos valores atualizados da Dívida, 
ressalva já apontada nos relatórios anteriores. O 
Conselheiro Mário Gurtyev se manifestou cumprimentando 
pelo trabalho realizado pela relatora e reforçou quanto as 
providências a serem tomadas pelos não repasses pois 
configuram crime, sob a pena de comprometer o saldo 
para pagar as aposentadorias futuras. A Conselheira 
Carla manifestou-se quanto ao não atendimento da 
sugestão do conselheiro Mauro, sobre o prazo estipulado 
da ressalva que não pode passar para o exercício de 
2020, considerando que a análise é parcial, sobre a 
referência dos dados contábeis registrados até setembro 
de 2019, sendo que não analisaram ainda o balanço 
anual. Porém quando for analisado o geral, se as falhas 
persistirem e comprometerem a fidedignidade das 
informações contábeis, há como tomar medidas mais 
enérgicas.   DELIBERAÇÃO: Os conselheiros presentes 
na reunião aprovaram por unanimidade,o relatório 
apresentado pela conselheira Carla Chagas, com as 
ressalvas apresentadas pelos conselheiros consignadas 
em ata. ITEM - 5 – APRESENTAÇÃO- Informações 
atualizadas concernentes aos repasses e parcelamento 
da dívida previdenciária (Poder Executivo, Poder 
Judiciário, Pode Legislativo, Ministério Público e Tribunal 
de Contas- Diretor Financeiro e Atuarial Diego da Silva 
Campos. Que simplificadamente iniciou a explanação 
apresentando a planilha com quadro comparativo da 
receita e arrecadação total por poder. No quadro 
Comparativo da Receita e Arrecadação do PODER 
EXECUTIVO, foram arrecadados vinte e cinco milhões, 
faltando arrecadar 73.672.859,39 (equivalente a 75%), 
referente aos meses de janeiro a março. Sobre os 
parcelamentos, o total das parcelas em atraso até a data 
de 30/04/2020 é de 109.137.632,39. No resumo geral, o 
Diretor Diego apresentou no quadro demonstrativo o valor 
devido total de R$1.039.738.342,60. Segundo ele, estará 

construindo uma nova roupagem nas planilhas, 
melhorando o layout e apresentando para avaliação do 
colegiado, como pode ser observado no rodapé os 
destaques quanto as atualizações de juros, fazendo 
referência as competências. O presidente Rubens 
reforçou a necessidade de da nova roupagem nos 
demonstrativos apresentados pela Diretoria Financeira 
para que sejam enviados aos órgãos de controle, com 
uma linguagem mais compreensível. O conselheiro Mário 
Gurtyev se pronunciou quanto as próximas atitudes a 
serem tomadas de notificar o Ministério Público Federal 
quanto aos valores devidos, pois o problema é tão antigo 
que há crime prescrito para governadores anteriores. O 
conselheiro Mauro Parente indagou sobre oficializar ou 
não ao Ministério Público Federal e se há necessidade de 
votação ou deixar apenas registrado em ata. O conselheiro 
Micherlon Mendonça reforçou sobre a necessidade de 
inserir em votação para que as medidas sejam tomadas 
medidas o quanto antes. O Presidente Rubens Souza, 
explicou que as recomendações já foram acordadas e 
consignadas em ata da reunião anterior e que consolidadas 
com os demonstrativos apresentados pela Diretoria 
Financeira já são fundamentos suficientes para oficiar aos 
órgãos de controle, reforçando o que já vem ocorrendo 
através de ofícios respostas ao Ministério público, além 
da inclusão da Procuradoria Geral do Estado para envio 
dos expedientes. O Conselheiro Paulo Vaz, questionou 
que a discussão em questão, não está incluída em pauta 
e sugere a realização de uma reunião específica para 
essa deliberação. O presidente Rubens acatou a sugestão 
e disse que acha mais prudente a discussão em uma 
pauta única para as ações futuras a serem tomadas. O 
Conselheiro Mário Gurtyev, acredita não ser necessária a 
realização de uma extraordinária apenas para isso, 
considerando que a 6ª reunião já está bem próxima. O 
Conselheiro José Casemiro, não concorda sobre a 
realização de uma reunião virtual para tal discussão, e 
que oficiar apenas, não resolve. Reforça a necessidade 
da participação corpo a corpo, incluindo da equipe técnica 
da AMPREV para apresentação de informações que 
subsidie as decisões do colegiado. O conselheiro Edílson 
Marques acha pertinente a tomada de decisões de forma 
célere, que inclusive é cobrado pelas categorias de 
segurados a qual representa. O Conselheiro acredita que 
seja necessário entre outras Instituições e Órgãos afetos 
à Previdência, também oficiar junto ao Ministério Público 
Federal e outras providências, incluindo ainda a Secretaria 
de Previdência. O conselheiro Edilson questionou se há 
legalidade na suspensão de repassar os valores devidos 
pelo Poder Executivo. O conselheiro Helielson Machado 
manifesta sua preocupação sobre a não efetivação das 
solicitações feitas pelo Conselho e solicitou emergências 
quanto a comunicação aos órgãos. A conselheira Carla 
Chagas acredita que a melhor solução seja a comunicação 
oficial aos órgãos de controle, como deliberação do 
conselho, considerando que estão com as informações 
atualizadas até a competência apresentada pela Diretoria 
Financeira. O conselheiro Micherlon Mendonça se 
manifestou quanto a necessidade da montagem do corpo 
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do processo, fazendo a discriminação das informações 
para uma melhor análise por este conselho e apresentação 
para deliberação do colegiado. O Conselheiro Mário 
Gurtyev acrescentou sobre a divisão das questões: o não 
repasse dos descontos já realizados dos servidores e o 
repasse por parte do Patronal, que são medidas distintas 
a serem tomadas. O Presidente Rubens, fez leitura sobre 
a manifestação do conselheiro Horácio Coutinho, que 
apresentou problemas com seu áudio na reunião, 
discordando sobre oficiar ao Ministério Público Federal, 
por se tratar de questão de recursos do tesouro estadual 
e não da união. O Conselheiro Mauro Parente reforça a 
efetivação da discussão em uma Reunião Extraordinária, 
por conta da pauta das ordinárias serem sempre 
“sufocadas” e por se tratar de um assunto delicado. O 
Presidente Rubens solicitou um prazo de 10 dias para 
finalizar a instrução do processo, discriminando quanto a 
valores de dívida corrente e o débito sobre os 
parcelamentos e demonstrou sua preocupação sobre a 
questão, pois preza pelo seu nome também e que 
qualquer valor que deixa de entrar no caixa da AMPREV, 
faz falta.  ITEM - 6 – APRESENTAÇÃO- Relatório sobre 
os Demonstrativos de Investimentos referente a janeiro e 
fevereiro - Coordenador do Comitê de Investimentos, 
CARLOS DOS ANJOS, que iniciou observando a inclusão 
do relatório do mês de março à explanação. Em relação 
ao mês de janeiro, o coordenador Carlos dos Anjos 
apresentou o quadro 2.1.1 referente às aplicações Por 
Plano e Segmento de Investimento – janeiro/2020, tendo 
o Plano Financeiro o valor aplicado de R$ 3.684.149.403,74, 
com saldo em conta corrente de 2.430.735,16. Sobre o 
Plano Previdenciário, o valor aplicado em janeiro de 2020 
foi de R$ 1.195.084.235,10. O total da carteira em 
aplicações foi de R$4.881.671.253,11. Os recursos são 
aplicados no total de 13 instituições financeiras, tendo o 
Banco do Brasil, a maior participação com o total de 
36,79%. O coordenador apresentou ainda a rentabilidade 
por um período de 12 meses, com o total positivo de 
0,21%, em março de 2020. No item 2.1.4 – Demonstrativo 
Consolidado da Evolução Patrimonial dos Recursos dos 
Segurados no Exercício de 2020 (aplicações + saldos 
contas correntes) o coordenador ressaltou a evolução em 
2020 até o mês de março de 2,74%.  No item Meta 
Atuarial, o coordenador Carlos informou, do mês de 
janeiro de 2020 ficou em 0,68%, definindo a rentabilidade 
da meta no mês e acumulada no exercício de2020, 
conforme quadro apresentado no relatório. O coordenador 
finaliza com a apresentação das planilhas sobre os 
produtos de investimentos separados por planos e ainda 
explanação sobre o Mercado com uma avaliação 
apresentada pelo Banco do Bradesco com informações 
sobre Brasil e Mundo. Em suas considerações finais, o 
coordenador ressaltou que “No exercício de 2020 o 
patrimônio dos recursos aplicados evoluiu positivamente 
em 2,64%, saindo do montante em dezembro/2019 de R$ 
4.756.271.799,92, para R$ 4.881.671.253,11 em 
janeiro/2020, um aumento patrimonial de R$ 
125.399.453,19 com rentabilidade positiva acumulada
no ano de 0,55%, contra uma meta atuarial de 0,68% 

no período. As informações financeiras utilizadas foram 
obtidas diretamente do Demonstrativo de
Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos dos 
Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá 
de janeiro/2020 e dos extratos das aplicações, enviados 
pelas instituições financeiras gestoras dos recursos. O 
presente relatório foi elaborado pela DICAM, e tem como 
objetivo demonstrar o posicionamento da carteira de 
investimentos dos segurados do RPPS e RPPM do Estado 
do Amapá, conforme atividade de controle e monitoramento 
de sua competência, bem como as atividades da divisão”. 
Ao abrir espaço para questionamentos do conselho, o 
conselheiro Micherlon Mendonça solicitou que o relatório 
contemplasse um panorama sobre aplicações e sobre 
a projeção do valor que deveria estar sendo aplicado, 
caso os Entes estivessem em dia com os repasses. O 
coordenador Carlos justificou que não há viabilidade de 
fazer uma mensuração de rentabilidade no mercado, 
com projeção do que deveria estar aplicado, apenas 
no montante real do que está disponível nas carteiras. 
Retomando as explanações sobre o mês de fevereiro, 
o coordenador apresentou as posições sobre os planos, 
apresentando o total geral com uma posição consolidada 
de aplicações com R$ 4.839.185.250,69 e o total de 
rendimento líquido com saldo negativo de rendimentos 
líquidos de R$ -51.287.276,27. No item sobre Posição e 
Rentabilidade dos Produtos de Investimento da Carteira da 
AMPREV, no quadro apresentado demonstrou a posição e 
a rentabilidade dos produtos de investimentos da carteira 
em cada plano, na data de 28/02/2020, em comparação 
com a meta atuarial, sendo que suas avaliações devem 
ser comparadas com os indicadores de referência do 
mercado. Após todas as suas demonstrações gráficas 
item a item, em suas considerações finais, o coordenador 
finalizou ressaltando que de janeiro para fevereiro o 
patrimônio dos recursos aplicados reduziu em -0,87%, 
em virtude da rentabilidade negativa das aplicações no 
mês, porém no ano continua positivo em 1,74%. Em 
comparação com o montante de dezembro de 2019, de 
R$ 4.756.271.799,92 para o de fevereiro de 2020 de R$ 
4.839.185.250,69, há um aumento patrimonial de R$ 
82.913.450,77. A rentabilidade acumulada no ano ficou 
negativa em -0,51%, contra uma meta atuarial de 1,34% 
(INPC + 6% a.a.) no período. As informações financeiras 
utilizadas foram obtidas diretamente do Demonstrativo 
de Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos 
dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do 
Amapá de fevereiro/2020 e dos extratos das aplicações, 
enviados pelas instituições financeiras gestoras dos 
recursos. Sobre o demonstrativo de investimentos e 
posição no mês de Março, o coordenador do Comitê de 
Investimentos, resumiu sua apresentação, apresentando 
os quadros e gráficos item a item e ressaltou sobre o 
cenário de mercado, com a pandemia do coronavírus. 
As informações do cenário econômico do mês foram 
extraídas do Boletim RPPS, elaborado pela Gerência 
Nacional de Investidores Corporativos – GEICO da 
Caixa Econômica Federal e de explanações da equipe 
de gestão da AZ Quest Investimentos sobre solicitação 
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específica do CIAP em relação aos seus produtos de 
investimentos. Conforme explanado pelo coordenador, 
a crise causada pela pandemia global do COVID-19 no 
mês de março, causou retornos negativos a maioria dos 
RPPS, inclusive para a carteira da AMPREV. No mês 
de março o patrimônio dos recursos aplicados reduziu 
em -9,43%, em virtude da rentabilidade negativa das 
aplicações no mês, no ano reduziu -7,85%. O montante 
patrimonial até março/2020, de R$ 4.382.872.197,96, 
em comparação com o montante de dezembro/2019, de 
R$4.756.271.799,92, reduziu em R$ -373.399.601,96.

A rentabilidade da carteira acumulada no ano ficou negativa 
em -9,86%, contra uma meta atuarial positiva de 2,01% 
(INPC + 6% a.a.) no período. As informações financeiras 
utilizadas foram obtidas diretamente do Demonstrativo de 
Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos dos 
Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá 
de março/2020 e dos extratos das aplicações, enviados 
pelas instituições financeiras gestoras dos recursos. O 
Presidente Rubens Souza reafirmou que o Comitê de 
Investimentos está acompanhando o cenário e ressaltou 
a importância de sempre trazer essas informações ao 
Conselho de Previdência. ITEM 7- COMUNICAÇÃO DA 
PRESIDÊNCIA: O presidente Rubens comunicou que 
foi realizada a desinfecção interna e externa, mesmo 
estando focados ao teletrabalho, expedindo ordem de 
serviço para o colaborador que precisa se deslocar 
aos prédios e precise de deslocar durante o período do 
loockdown. Informou ainda sobre o desafio do papel 
zero lançado aos colaboradores, iniciando sobre os 
processos administrativos e financeiros serem 100% 
virtuais e estando disponíveis no banco de dados, através 
dos sistemas utilizados. O Presidente Rubens reforçou 
também que esta experiência já está sendo inserida no 
Conselho Estadual através da assinatura eletrônica nos 
expedientes e documentos interno. Foram implantados 
50 processos de aposentadorias e pensão e o 13º será 
liberado dia 10 de junho a todos os beneficiários.  ITEM 8- 
COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Dada a palavra 
aos conselheiros inscritos, o conselheiro Edílson Marques 
solicitou quanto a atualização das fotos dos conselheiros 
no site da AMPREV, além da atualização quanto as 
atas e resoluções do Conselho e que seja contactado à 
SEAD sobre o levantamento para projeção de servidores 
que devem solicitar aposentadoria, por conta do tempo 
de serviço de 25 anos dos policiais civis. O conselheiro 
Micherlon Mendonça frizou sobre suas reiteradas 
solicitações sobre os processos pendentes sobre os 
46 militares, desde o ano passado informando sobre o 
falecimento de um dos requerentes que necessitava 
urgente, por conta da Covid-19 e solicitou celeridade. 
Parabenizou ainda a apresentação do Carlos Augusto 
e o comitê de investimentos pelo acompanhamento e 
tomada de decisões, mesmo diante desse contexto que 
está sendo vivenciado. O conselheiro Mauro Parente 
agradeceu a oportunidade de participar do “Conselho 
da “esperança” do servidor, que zelam pelos benefícios 
previdenciários. Reiterou a cópia do Ofício ao Palácio 

do Governador, encaminhando o requerimento que trata 
sobre a importância do cálculo atuarial. O conselheiro 
Joryosvaldo Oeiras manifestou seu ressentimento sobre a 
situação de enfrentar a crise do coronavírus, mostrando-
se preocupação com o tratamento de sua mãe que foi 
acometida. Nada mais havendo, o Presidente agradeceu 
a presença de todos, pedindo proteção a Deus e 
desejando a todos bênçãos de Deus e deu por encerrada 
a reunião às dezenove horas e trinta e minutos, e para 
constar eu, Luana Picanço de Sousa Braga, Secretária, 
em substituição, lavrei a presente ata, que lida e conferida 
será assinada eletronicamente pelos Conselheiros 
presentes.

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Rubens Belnimeque de Souza

SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP, EM SUBSTITUIÇÃO
Luana Picanço de Sousa Braga

HASH: 2021-0115-0004-8595

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ 
– CEP/AP – ANO DE 2020 – BIÊNIO DE 2019-2021.

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e 
vinte, na sala virtual google.meet, às quinze horas e dez 
minutos, teve início a Sexta Reunião Ordinária do 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, 
realizada por videoconferência, presidida pelo Senhor 
RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que cumprimentou 
os Conselheiros e os demais presentes. Em seguida, 
passou a palavra a secretária Luana Picanço de Sousa 
Braga que apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO: número seis de dois mil e vinte, o qual 
convoca os membros do Conselho Estadual de 
Previdência do Estado do Amapá, Diretoria Executiva, 
Gerente Administrativo, Procurador Jurídico, Ouvidora e 
Auditora Interna da AMPREV, para fazerem-se presentes 
na referida Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO 
DE QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, 
ausente, representada por seu suplente JOSÉ MARLÚCIO 
ALCÂNTARA DE ALMEIDA,  presente, CARLOS LUIZ 
PEREIRA MARQUES, presente; MERYAN GOMES 
FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ, 
presente; JORYOSVALDO QUEIROZ OEIRAS, presente, 
CARLA FERREIRA CHAGAS, presente; HORÁCIO LUÍS 
BEZERRA COUTINHO, presente; MAURO FERNANDO 
PARENTE DE OLIVEIRA, presente; EDILSON PEREIRA 
MARQUES, presente; HELIELSON DO AMARAL 
MACHADO, presente; MICHERLON MENDONÇA DOS 
SANTOS, presente; JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA 
NETO, presente; LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, 
presente; PAULO DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM 
TAVARES DA SILVA, ausente, representado por seu 
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suplente IDELMIR TORRES DA SILVA, presente. ITEM - 
3 - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA: A Conselheira Suelem 
Amoras Távora Furtado e o Conselheiro William Tavares 
da Silva, justificaram suas ausências, abonando-se a falta 
à reunião marcada para hoje. Ato continuo o Presidente 
Rubens Belnimeque, fez a inversão da pauta passando 
ao ITEM - 6 - DISTRIBUIÇÃO - PROCESSO Nº 
2020.71.601064PA - VERSA SOBRE AS INFORMAÇÕES 
CONSOLIDADAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, 
REFERENTE AO PODER EXECUTIVO: Antes da 
distribuição o Presidente Rubens, esclareceu que por ser 
uma matéria tão importante não deveria ser tratada sem 
um processo, sem uma relatoria, então se teve o cuidado 
de buscar os procedimentos de cobrança que à AMPREV 
fez, tanto do parcelamento, como o histórico do 
parcelamento, termos de parcelamento, ofícios de 
cobrança com detalhamento da dívida, a atualização 
inclusive no processo que será distribuído, e todos os 
Conselheiros irão receber. No processo também consta o 
resumo que o Diretor da DIFAT, Diego Campos, irá 
apresentar na reunião de hoje (19). Desta forma, o 
processo foi instruído com histórico, documentos, o qual 
foi dado número e formalizado para que seja tratado da 
forma séria que o assunto requer, para ficar documentado 
não só em ata, ou nas falas dos Conselheiros, mas em 
um processo que caso seja necessário ser resgatado de 
dentro da AMPREV, esse processo vai ter o histórico com 
a participação do CEP de forma plena. Esclareceu ainda, 
que foi um pouco mais de tempo, mas seria complicado 
tratar da matéria somente com a apresentação dos 
resumos apresentados pelo Diretor Diego, com a 
formalização do processo terá subsidio, histórico e o 
Conselheiro que irá relatar vai poder fazer uma análise 
profunda da matéria, e ter números concretos para que 
seja feito da forma correta a discussão, e posterior 
deliberação do CEP. Informou ainda, que o processo será 
distribuído, e solicita ao Conselheiro que for sorteado para 
ser o Relator da matéria, que seja célere, a fim de que 
seja possível agendar até o final do mês (julho/20) a 
reunião para discussão e deliberação no CEP. O 
Presidente Rubens registrou às 15:20 a participação do 
Conselheiro Joryosvaldo Oeiras na reunião, visto que o 
mesmo não estava presente na verificação de quórum. 
Ato continuo, o Conselheiro Mário Gurtyev de Queiroz 
avocou a relatoria do Processo nº 2020.71.601064PA, e 
ressaltou que pretende formar uma Comissão com 
participação dos membros do CEP, para no futuro 
apresentarem o resultado. O Presidente Rubens 
perguntou se tem mais algum outro Conselheiro que 
queira se manifestar. Não havendo manifestação, o 
Presidente no uso de sua prerrogativa e atendendo à 
solicitação do Conselheiro, designou a relatoria da matéria 
concernente ao Processo nº 2020.71.601064PA ao 
Conselheiro Mário Gurtyev de Queiroz. Após ser nomeado 
Relator, o Conselheiro Mário Gurtyev convidou o 
Conselheiro Lindoval Alcântara, Horácio Luís Bezerra, 
Joryosvaldo Oeiras, para comporem a Comissão que irá 
fazer um estudo e apresentar o um trabalho importasse 
proveitoso. Os Conselheiros de pronto aceitaram o 

convite. O Presidente Rubens informou ao Conselheiro 
Mário, que o corpo técnico da AMPREV está à disposição 
para auxiliar no que for necessário. O Conselheiro Mauro 
Fernando se colocou à disposição para ajudar e integrar a 
Comissão. O Conselheiro Relator Mário Gurtyev deu as 
boas-vindas ao Conselheiro Mauro. ITEM - 4 - 
APROVAÇÃO: MINUTA DA ATA DA 4ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CEP-AP, REALIZADA NO DIA 28 DE 
ABRIL DE 2020: O Presidente Rubens colocou em 
discussão a aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária de 
2020, certificando-se com os Conselheiros se todas as 
correções e inclusões foram realizadas a contento. O 
Conselheiro Edílson Marques solicitou que a ata fosse 
revisada, e feitas correções ortográficas e de concordância 
sem alteração do teor da mesma. Nada mais havendo, o 
Presidente Rubens prosseguiu colocando em votação 
(registrado em vídeo e áudio). DELIBERAÇÃO: Aprovada, 
à unanimidade, a Ata da 4ª Reunião Ordinária, realizada 
em 28/04/2020. ITEM - 5 - VOTAÇÃO - PROCESSO Nº 
2019.147.902395PA - RECURSO ADMINISTRATIVO 
CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, EM FAVOR 
DE MANOEL DARCIMAR GONÇALVES BARBOSA -  
PEDIDO DE VISTAS DO CONSELHEIRO LINDOVAL 
ALCÂNTARA: O Presidente Rubens Belnimeque passou 
a palavra ao Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara, o 
qual cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a 
Deus. O Conselheiro Lindoval, iniciou a leitura de seu 
voto, fazendo uma breve introdução, e esclarecendo que 
delimita a questão em analise quanto a Dependência 
Econômica Presumida, espécie a subsunção da hipótese 
prevista no inciso I c/c o § 5º, primeira parte, do art. 10 da 
Lei nº 0915/2005. Da Decisão Objurgada. Antes de entrar 
no mérito da quaestio, dado o princípio devolutivo da 
matéria, tem por bem tecer algumas considerações 
reputadas importantes, pontuadas abaixo: Refere-se a 
decisão negando o pedido formal da parte recorrente. O 
fato de o Diretor-Presidente da AMPREV homologar o 
Parecer Jurídico nº 538/2018-PROJUR, para 
conhecimento e demais providências, conforme a 
concÅ‚usão do mesmo, não tern o condão de substituir 
uma decisão que deveria ter sido exarada (Fls. 50 - 
Processo 2019.07.0952P). A manifestação jurídica é uma 
peça opinativa, não vinculada, apenas uma fase da 
instrução, mesmo que tenha sido homologada, requer 
DECISÃO motivada e fundamentada da autoridade 
competente, porque assim manda o ordenamento jurídico 
constitucional e legal, sob o pálio da administração eficaz 
(art. 37, CF/88), transparente, imparcial, proba, preventiva 
e precavida, entre outros atributos. Evidentemente, 
reitera-se, os pronunciamentos jurídicos não vinculam o 
decidir da autoridade competente, apenas lhe servem de 
apoio e fundamentação em suas decisões, se assim 
entender, porque pode decidir de forma contrária.O Órgão 
Jurídico da Amapá Previdência não tern competência 
para decidir, apenas para opinar. A decisão compete a 
autoridade administrativa, como dever de agente público, 
pois, em sede de processo administrativo exige-se 
decisão motivada e fundamentada, nos termos do art. 50, 
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§1° da Lei n° 9.784/99. No exercício das suas atividades, 
o advogado público exerce função consultiva na emissão 
de opinativos e na prestação de assessoria ao Poder 
Público, tendo a incumbência de expressar opinião 
técnica sobre assuntos submetidos à sua apreciaçäo, 
externada através de parecer. Por ser dotado, em regra, 
de natureza opinativa, não constitui, por si, uma declaração 
de vontade da Administraçäo Pública, tampouco um ato 
decisório estatal representada pela Amapá Previdência. 
Conforme preleciona a doutrina de escol, o parecer não 
configura ato administrativo. É este o entendimento atual 
acerca do tema na intelecção do Supremo Tribunal 
Federal, o qual, a partir do julgamento dos Mandados de 
Segurança n° 24.073/DF, n° 24.631/DF e 24.584/DF, 
assentou, como regra, a natureza opinativa dos 
pronunciamentos da advocacia pública, inexistindo 
compartilhamento de responsabilidade ou atenuação da 
responsabilidade do gestor público que adota o 
entendimento técnico como razão de decidir. No caso em 
exame, o Parecer Jurídico nº 442/2019- PROJUR/
AMPREV, subscrita pela advogada Dra. RAFAELA 
COSTA DE SOUZA, OAB/AP4111, aprovado pelo 
Procurador Jurídico, Dr. WEBER MENDES FERNANDES, 
OAB/AP n° 1175, homologado pelo Diretor Presidente, 
RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, nos autos do 
Processo n° 2019.07.0952PPp(Fls. 43 usque 50), não 
detém caráter vinculante, pois, sua natureza jurídica é de 
um ato enunciativo, no qual sua declaração isoladamente 
não produz efeitos jurídicos. Registre-se, por oportuno, 
que o acolhimento e a homologação do referido parecer 
não altera o status desse pronunciamento, persistindo o 
seu caráter opinativo. Com todas as vênias, ao exarar 
despacho “para conhecimento e demais providências, 
conforme a conclusão do mesmo”’, a autoridade 
competente da AMPREV simplesmente remeteu seu 
despacho à responsabilidade da parecerista. Registro, 
entretanto, que não há nenhum embargo ao parecer da 
advogada, Dra. Rafaela Costa de Souza, da PROJUR/
AMPREV, até porque goza de autonomia no exercício de 
seu munus públicos, além de merecer todo o meu respeito. 
No entanto, com máxima respecta vênia, partiu-se de 
premissa falsa, ainda na Divisão de Cadastro e Benefícios, 
e chegou inevitavelmente a uma conclusão errada, como 
se demonstrará quantum satis. DA PSEUDA DENÚNCIA 
ANÔNIMA. Dessume-se que a ratio subjacente à norma 
inscrita no inciso IV do CF/88, art. 5º, proclama ser livre a 
manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 
Portanto, trata-se de cláusula emanada da ordem 
constitucional que veda o anonimato, ensejando 
posteriormente a responsabilização penal e/ou civil do 
ofensor, segundo a luz do Ministro Celso de Melo, decano 
do Supremo Tribunal Federal, nestes termos: “Traduz 
medida constitucional destinada a desestimular 
manifestaçõeses abusivas do pensamento, de que possa 
decorrer gravame ao patrimônio moral das pessoas 
injustamente desrespeitadas em sua esfera de dignidade, 
qualquer que seja o meio utilizado na veiculação das 
imputações contumeliosas.” (STF. Pleno. Inquérito 1.957-
PR. Rel.: Carlos Velloso - J. em 11/05/2005 - DJ 

11/11/2005). Qualquer denúncia, sem exceção, considera-
se peça apócrifa. No caso em análise constata-se, 
cronologicamente, o ITER dos fatos seguintes: FATO 01 
- Despacho para apensamento ao processo de 
aposentadoria da instituidora. Em 09.05.2019 (Fl. 17 - 
Processo n. 2019.07.0952P). O processo encaminhado à 
Divisão de Cadastro e Benefícios, devidamente instruído, 
tinha como objetivo ser apensado ao processo de 
aposentadoria. O processo foi apensado? Não. Pergunta-
se: e onde se encontra a denúncia anônima? Na verdade, 
ainda não se sabe. Até então não há nenhum registro de 
sua notícia. FATO 02 – Despacho para levantamento de 
provas do vínculo no período de óbito, em 20.05.2019 (Fl. 
18 – Processo 2019.07.0952P). O processo foi 
encaminhado a Divisão de Assistência Social “para que 
levante provas do vínculo no período de óbito”. Como se 
vê, foi determinado o levantamento das provas do vínculo 
matrimonial da ex-segurada, instituidora da pensão, no 
período do óbito com o seu consorte, ora recorrente. Soa 
muito estranho o procedimento! Ao que se nota, instaurou-
se o procedimento de “investigação” tendo como objetivo 
levantar provas do vínculo existente entre a ex-segurada 
e seu marido, missão atribuída à Assistente Social. É de 
se perquirir novamente: e onde se encontra a denúncia 
anônima? Até então não há nenhum registro de sua 
notícia (denúncia anônima), nem de relampejo, mas 
inaugurou-se o possível “procedimento” de apuração da 
“denúncia anônima” sequer identificada nos autos. FATO  
03 - ENTREVISTA -  VISITA DOMICILIAR (FI. 20 - 
Processo nº. 2019.07.0952P). No documento subscrito 
pela Assistente Social da AMPREV, cumprindo a 
solicitação da Divisão de Cadastro e Benefícios, tendo 
como objetivo levantar provas do vínculo entre a ex-
segurada e o requerente, exaram duas conclusões: A 
primeira, da existência da “denúncia anônima”: A segunda, 
que não foi possível comprovar a relação entre o 
requerente e a ex-segurada no período do óbito. Daí, vê-
se, com base no relatório da Assistente Social, pela 
primeira vez surge a figura da denúncia anônima com os 
seguintes dizeres: “o requerente vive maritalmente com…. 
e que tem um filho de aproximadamente 12 anos (doze) 
com a mesma (foto em anexo)”. Deixo de citar o nome da 
pessoa por respeito à vida privada, intima e honra da 
pessoa, garantia constitucional inserta no inciso X do art. 
5º da Constituição Federal. A Assistente Social juntou um 
print de uma “foto” retirado da internet, onde aparece 
também uma criança, possivelmente com seus genitores, 
admitindo ser a pessoa feminina a “companheira” do 
recorrente, mas não disse qual a sua finalidade ou mesmo 
demonstração da prova que pretendia produzir para 
confirmar a denúncia anônima. (Fls. 21 e 22 - Processo n. 
2019.07.0952P). FATO 04 - ANALISE DE INSTRUÇÃO. 
Consta da análise de instrução processual da pensão, 
subscrita pela Assistente Previdenciário da AMPREV (FI. 
35v - Processo n. 2019.07.0952P), a seguinte observação, 
nestes termos: “8. Observação - no decorre do processo, 
houve uma denúncia anômina dizendo que o senhor 
Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, não estaria junto 
com a ex servidora Denia Maria Fortunado a anos que o 
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mesmo já havia formado outra família e moraria com atual 
companheira de nome Jaciara Moura. Para sanar as 
dúvidas o processo foi encaminhado para a investigação 
social. ” Vê-se, finalmente, que a instrução produzida pela 
Divisão de Cadastro e Benefícios - DICAB, admite a 
existência de uma denúncia anônima e descreveu o fato. 
FATO 05 - AUDITORIA INTERNA Encaminhado os autos 
à auditoria, a Chefe da Auditoria Interna, REGIANE 
PARNOW ENNES, tomando por base o Relatório da 
Assistente Social, relatando a denúncia anônima, 
sufragou entendimento que a “denúncia e documentos 
comprovando que o requerente vive maritalmente com...”. 
Novamente, deixa-se de citar o nome da pessoa que vive 
maritalmente com o requerente, por razões já declinadas. 
O pronunciamento da auditoria interna é uma declaração 
que reconhece a relação marital havida com a pessoa 
mencionada e o recorrente, baseada nas “provas” 
produzidas no Relatório da Assistente Social, admitindo, 
temerariamente, a existência da denúncia anônima, sem 
critérios com evidências e constatações na sua 
conformidade.  Apenas para registrar, a subscritora da 
auditoria interna fez a juntada da Ficha da Servidora 
segurada do RPPS/AP, oriunda do quadro de pessoal 
efetivo do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, tida 
como “companheira” do recorrente. (Fls. 38/39 - Processo 
n. 2019.07.0952P). Data vênia, a Chefe da Auditoria 
Interna da AMPREV acabou por inovar nos autos, 
assumindo papel de “investigadora” tisnando sua 
manifestação com a nódoa da imparcialidade, além, de 
violar o devido processo legal. Pois bem. Feitas essas 
apertadas considerações quanto a denúncia anônima ou 
apócrifa, repudiada no direito constitucional pelo simples 
fato de colocar em risco a integridade dos direitos à 
privacidade, à honra e à imagem das pessoas, tidos como 
invioláveis. Cabem as seguintes indagações: 
Considerando que durante a instrução houve denúncia 
anônima, é de se perquirir, nessa ordem: Quem a 
recebeu? A denúncia pode ser anônima, o denunciante 
anônimo, mas alguém a recebeu. Consta do Relatório de 
Instrução (Fls. 35V - Processo n. 2019.07.0952P), a 
seguinte observação: “8. Observação - no decorre do 
processo, houve uma denúncia anônima dizendo que o 
senhor Manoel Darcimar Gonçalves Barbosa, não estaria 
junto com a ex servidora Denia Maria Fortunado a anos 
que o mesmo já havia formado outra família e moradia 
com atual companheira de nome Jaciara Moura. Para 
sanar as duvidar o processo foi encaminhado para a 
investigação social.   Porém, não há nos autos e nos 
demais processos juntados nenhuma notícia do seu 
recebimento. Resposta: não se sabe quem recebeu a 
denúncia. Pergunta-se: a denúncia anônima deveria ter 
sido lavrada a termo e comunicada ao superior imediato? 
Sim. Obrigatoriamente. Mesmo sendo denúncia apócrifa, 
o funcionário que se presume ser da AMPREV, ao recebê-
la deveria lavra-la a termo, e, imediatamente comunicar a 
possível irregularidade ao seu chefe imediato, como 
DEVER seu imposto pela LEI, confira-se: Lei n” 0066/93: 
Art. 133 - São deveres do servidor IX - levar ao 
conhecimento do seu chefe imediato as irregularidades 

de que tiver ciência, em razão de seu cargo, representando, 
à autoridade superior, se aquele não levar na devida conta 
a informação prestada: Resposta: Não se sabe. 
Realmente, não há nenhuma notícia nos autos e nos 
processos correlatos, Iogo, non quod est in actis non est 
in mundo. Registra-se, entretanto, que o “anônimo” 
servidor da AMPREV que a recebeu (denúncia), já faltou 
com o seu dever funcional. Pergunta-se: é possível 
deflagrar procedimento investigativo baseado apenas em 
uma denúncia anônima noticiando irregularidade? 
Taxativamente SIM, porém, somente após os 
procedimentos preliminares que devam encaminhar para 
esse procedimento, sempre com as cautelas necessárias, 
em autos apartados, obedecido necessariamente o due 
process of law, que todos devem conhecer e aplicar, 
sobretudo como exercício sadio de cidadania. No caso 
aqui, não se sabe quem recebeu a denúncia, qual o meio, 
se por telefone, e-mail, rede social, carta, bilhete, 
comentário, e etc., ou mesmo a determinação da chefia 
imediata, após formar sua opinio baseada na existência 
de elementos mínimos e colher, de forma idônea, todos 
os dados informativos, para então determinar a instauração 
da investigação, principalmente na seara administrativa, 
em autos apartados, observado o devido processo legal, 
inteligência da Observação do Item 11 do Código de Ética. 
CONCLUSÃO DO PONTO - DA PSEUDA DENÚNCIA 
ANÔNIMA. As conclusões são singelas, da parva scintilla 
excitavit magnum incendium. Pode-se afirmar que a 
malfada “denúncia anônima” nunca existiu, ninguém 
sabe, ninguém viu, ninguém a recebeu, tampouco lavrou-
se o termo, sequer submetida à chefia imediata, todavia, 
dela valeu-se à persecução transformada no exercício 
irresponsável dos demais procedimentos, convertendo o 
processo administrativo em inaceitável instrumento de 
arbítrio, mesmo diante de provas irrefutáveis sob o manto 
da presunção juris tantum que gozam os atos e 
documentos públicos e da fé pública dos documentos 
emanados do tabelião, como por exemplo a Certidão de 
Casamento, tais quais as certidões emitidas pelo RPPS 
(AMPREV), entre outros. A satisfação do escopo sobreleva 
a boa ou má intenção do sujeito que pratica o ato. Se o 
atendeu com bons ou maus propósitos, nada importa. Se 
o desatendeu com intentos lisos ou incorretos, praticou, 
igualmente, uma ilegalidade e o ato não pode prosperar.  
E foi, ao ver do Relator, o que precisamente ocorreu na 
espécie, uma denúncia anônima absolutamente 
inexistente, tomou corpo de um embrião doente, virulento 
com alta carga de neurotoxicidade, acrimonioso, 
natimorto, acabando por contaminar os demais 
procedimentos no exato momento e a partir do despacho 
de 20.05.2019, identificado no FATO 02 - subscrito pela 
servidora da Divisão de Cadastro e Benefícios. A partir 
desse ato (despacho), admitindo uma denúncia ”anônima” 
inexistente, todos os demais atos e procedimentos são 
nulos por derivação, aplicando-se a Teoria dos Frutos da 
Árvore Envenenada. Rigorosamente, esse despacho do 
FATO 02 - subscrito pela funcionária da Divisão de 
Cadastro e Benefícios, combinado com a ”Observação” 
contida no Relatório de Instrução (FI. 35v - Processo n° 
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2019.07.0952P), não se constitui prova dos fatos 
levantados pela Assistente Social da AMPREV, mas a 
própria irregularidade dos procedimentos administrativos 
adotados, portanto, capaz de sacrificar o direito perseguido 
pelo recorrente, afetado pelo vício da ilicitude administrativa 
por derivação, que aos demais atos ou procedimentos lhe 
foram transmitidos, contaminando-os, por efeito de 
repercussão causal. Em conclusão, os procedimentos de 
investigação levados a cabo pelos servidores da AMPREV, 
nesta ordem, Divisão de Cadastro e Benefícios, Assistente 
Social, Auditoria Interna e Procuradoria Jurídica, 
maculando o paradigma da segurança jurídica, decerto 
induzidos em erro, são todos controvertidos, absolutamente 
nulos, fato que milita a favor do recorrente. DO MÉRITO 
-  O Conselheiro Relator Lindoval analisou o mérito do 
recurso, delimitado na quaestio dependência econômica 
presumida na espécie subsunção da hipótese prevista no 
inciso I c/c o § 5º, primeira parte, do art. 10 da Lei 
0915/2005. Transcrevo-as, verbis. “Art. 10. São 
beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social, na 
qualidade de dependentes dos segurados, exclusivamente: 
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho. ou 
equiparado, não emancipado, menor de 21 (vinte e um) 
anos, ou inválido; § 5º A dependência econômica e 
financeira das pessoas indicadas no inciso I é presumida 
e a das demais deve ser comprovada, constituindo 
requisito para a atribuição da qualidade de dependente e 
o gozo de benefícios.” A instrução adotada indeferiu a 
pensão requerida, firmou os seguintes entendimentos: 1) 
da perda da qualidade de dependente e 2) comprovação 
de separação de fato. Outra seja, exarou a parecerista da 
Procuradoria Jurídica da AMPREV, opinião que virou 
decisão (Fl. 48   - Processo nº  2019.07.0952P), nestes 
termos:“Diante do exposto, com fulcro na Lei Estadual n° 
0915/2005, esta Assessoria Jurídica OPINA PELO 
INDEFERIMENTO do pedido do interessado formulado 
às fls 02, pela comprovação da separação de fato do 
Requerente e da Instituidora da pensão por morte à época 
do óbito, bem como a ausência de comprovação da 
dependência econômica, não sendo, por estes motivos, 
atendidos os requisitos legais exigidos para concessão do 
benefício. De forma assente, ao contrário da instrução e 
da opinião firmadas, o recorrente logrou êxito em firmar 
sua condição de dependente econômico por presunção, 
nos termos das disposições retro, fazendo prova bastante 
não só da condição cônjuge supérstite, como do 
preenchimento dos requisitos legais à concessão do 
benefício. Hodiernamente, a morte real ou ficta do servidor 
gera direito, aos dependentes, de receber a pensão. Com 
a EC n° 20/98, o instituto da pensão constitucionalizou-se 
integralmente, na medida em que passou ser obrigatória 
aos RPPS, a observância dos requisitos e critérios 
estabelecidos em lei, in casu, o inciso I c/c o § 5º, primeira 
parte, do art. 10 da Lei nº 0915/2005, transcritos mais de 
uma vez no bojo deste parecer. Em decorrência, os 
contemplados pela lei estadual são os beneficiários 
seguintes: o cônjuge; a companheira; o companheiro; o 
filho (equiparado, não emancipado, menor de 21 anos ou 
inválido).  Nada obstante, seja taxativo o rol de 

beneficiários, a jurisprudência pátria revela que nem 
sempre tem prevalecido o princípio da legalidade 
especifica (rol de beneficiários previdenciários), quando 
em confronto com outros valores e princípios 
constitucionais, esgrimidos nos arts. 203, I e II, 205, bem 
como a proteção à união estável, de que trata o § 3º do 
art. 226, todos da Constituição Federal. Decerto, aqui: I - 
não se trata de união estável; II - não se trata separação 
de fato; III - não se trata de união homoafetiva; IV - não se 
trata de menor sob guarda, filho maior de 21 anos 
(universitário) e outras situações. Trata-se de PENSÃO 
sob o condão da dependência econômica presumida, 
deixada pela Instituidora, ex-segurada, casada com o 
recorrente, nos termos da Constituição e da Lei. Com 
efeito, resta afastada a hipótese de perda da qualidade de 
segurado, que não pode ser validamente utilizado por se 
tratar de matéria com moldura fática totalmente diversa, 
inaplicável, em confronto com a hipótese de dependência 
económica presumida. São, pois, distintas as hipóteses, 
obrigando a serem distintas as aplicações, prevalecendo 
aquela sustentada em bases materiais demonstrados, 
concreta, agasalhada em lei, como é o caso da 
dependência econômica presumida. Eis aí o busílis da 
questão. Para dar respaldo comprobatório ao pedido do 
recorrente, a própria instrução do órgão competente da 
Amapá Previdência (excluindo- se a malfadada ”denúncia 
anônima”, controvérsia afastada), comprovou 
materialmente e nos termos da lei a condição de 
dependente econômico da ex-segurada, por presunção 
legal, na dicção do § 5º, primeira parte, do art. 10 da Lei 
nº 0915/2005. A presunção legal é o fato, ou o ato que a 
lei expressamente estabelece como verdade, enquanto 
não há prova em contrário. Esta presunção esgrimida no 
§ 5º, primeira parte, do art. 10 da Lei nº 0915/2005, 
dispensa do ônus da prova àquele que a tem em seu favor 
por imperativo da lei e da segurança das relações 
jurídicas, no caso, o recorrente. O Conselheiro Relator 
ressaltou que nos itens 4 e 5 (fl 35 do referido processo), 
constam-se dois fatos, respectivamente: 1 - A inscrição do 
dependente, na qualidade de cônjuge, em conformidade 
com o art. 10, inciso I, § 5º, da Lei estadual nº 091 5/2005, 
com um adendo como pode ser verificado”, e, 2 - Prova 
hábil da condição de beneficiário. Como consignado, a 
própria instrução processual reconheceu materialmente o 
direito à pensão requerida, na expressão como pode ser 
verificado no art. 10, inciso I, § 5º, da Lei estadual n. 
0915/2005, Iogo, chancela da dependencia econômica 
presumida. O direito à pensão por morte instituída pela 
ex-segurada, em favor do recorrente, cônjuge, encontra-
se consagrado, por ser líquido e certo, e, mais do que 
isso, exigível, não se admitindo postergação, protelação, 
exegese do § 2º do art. 26 da Lei n° 0915/2005. DA 
JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO RECORRENTE - 
MATERIALIDADE DAS PROVAS Dado o efeito devolutivo 
indicado aliorsum, o recorrente faz a juntada de vários 
documentos que provam a convivência entre os cônjuges, 
todas idôneas, robustas, abarcadas pela verossimilhança, 
comprovando a convivência conjugal da ex-segurada e 
seu marido (recorrente), até o derradeiro dia da passagem 
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de sua páscoa, sem nenhuma ruptura, inclusive 
produzindo obrigações pós morte, que não podem ser 
ignorados, com igual força probante, entre outros: A um, 
certidão de casamento. É um documento que representa 
a união civil dos nubentes, após a realização de ato 
soleníssimo, previsto no § 2º do art. 226 da Constituição 
Federal, regulado pelos arts. 1.525 e seguintes do Código 
Civil Brasileiro, aplicando-se, como sói acontecer, a Lei n° 
1.110, de 23.5.1950. Documento admitido pela instrução 
sem nenhum embargo, porém, nele (certidão) não consta 
nenhuma averbação quanto a ruptura da sociedade 
conjugal. A parecerista da PROJUR/AMPREV refuta a 
certidão de casamento do ano de 1977 por não ter sido 
apresentada atualizada. Como de obvio, parecerista 
deveria ter baixado em diligência para juntada de uma 
certidão de casamento atualizada, embora a certidão 
antiga tenha sido aceita pela instrução processual, mas 
não o fez. Neste azo, a certidão de casamento não perde 
sua validade, vez que não houve nenhuma modificação 
do estado civil do casal, mantendo-se a figura da 
segurança jurídica dos atos cartorários, in casu, sem 
nenhuma averbação ou anotação, segunda a Lei n° 
6.015/73, em seu art. 29 - Lei de Registros Públicos. 
Incursão à principiologia processual, operou-se o 
fenômeno da preclusão, por ser de ordem pública. Noutra 
banda, consagrada no tempo a relação conjugal sem 
nenhuma oposição legal ou de fato por parte da própria 
de cujus esposa do recorrente, que não está mais neste 
mundo para se defender, coloca-se uma pá de cal 
encerrando qualquer discussão. A dois, certidão de óbito. 
Declaração realizada pelo recorrente, na qualidade de 
cônjuge. Presunção de legalidade dotado de fé pública. A 
três, Termo de Confissão de Dívida com o hospital São 
Camilo, em que o recorrente assume o pagamento das 
despesas hospitalares de sua esposa, ex-segurada, no 
valor de R$ 193.217,19. O fato acima, post mortem, indica 
efetividade da união conjugal, respeito, compromisso, 
responsabilidade e afeto mantido com a ex- segurada, 
instituidora da pensão. Aliado a outros fatos, resta 
demonstrada inclusive a convivência pública, continua e 
duradoura da família, sem nunca ter havido a ruptura da 
affectio maritalis mesmo diante da dor ou do infortúnio de 
que fora cometida a ex-esposa. A quatro. A existência de 
um filho fora da constância do casamento não significa 
separação de fato, conquanto seu registro e 
reconhecimento recebem proteção constitutional. A Carta 
Magna estipulou não só a igualdade entre os filhos, mas 
também aos pais exercerem direitos e deveres em pé de 
igualdade. A condição subumana de bastardos, filhos 
considerados ilegítimos ou espúrios acabou, mesmo 
advindos de relações ditas proibidas ou pecaminosas. O 
Decreto Lei nº 678 de 06 de novembro de 1992, trata da 
Convenção Americana dos Direitos Humanos - Pacto de 
San José da Costa Rica, no art. 17 destaca: “Proteção da 
Família, item 5: “A lei deve reconhecer iguais direitos tanto 
aos filhos nascidos fora do casamento como aos nascidos 
dentro do casamento“, assegurando o nome de seus pais 
no art. 18 do mesmo decreto. Mostra-se um contra-senso, 
no caso, entender que um print retirado e utilizado 

indevidamente da rede social da mãe do menor, possa 
conferir o status  de “separação de fato” ou a constituição 
de uma nova família, mui’especialmente, quando esse 
menor frequentava a casa de seu pai convivendo com os 
outros seus irmãos, dado o vínculo parental de suma 
importância para o desenvolvimento emocional, social e 
cognitivo da criança, pois lhe traz a segurança impedindo 
a sensação de abandono e o indesejável desapego. Com 
efeito, repila-se tamanha aberração o entendimento 
simplório de que o filho havido extramatrimonial implique 
em formação de um relacionamento de fato, por falta de 
disposição legal ou regulamentar, não servindo como 
prova o simples registro de nascimento da criança. A 
cinco. Nomeação do recorrente como inventariante. 
Declaro, Iogo, que diligenciei junto à Secretaria da Varas 
de Famílias da Comarca de Macapá, onde obtive o ato de 
nomeação do recorrente, fazendo a juntada nos autos. 
Nestas condições, dada a instauração formal do  inventário 
judicial, decidiu o MM. Juiz da 3ª Vara de Família, Órfãos 
e Sucessões da Comarca de Macapá, nomear o recorrente 
como inventariante, na qualidade de cônjuge supérstite, 
obedecendo a ordem de preferência contigo no Código de 
Processo Civil. A ordem de legitimado encontra-se no 
inciso I do art. 616 do Código de Processo Civil, portanto, 
o recorrente a) estava na posse e na administração dos 
bens do espólio; e, b) na condição legitima de cônjuge 
supérstite. O recorrente foi nomeado judicialmente 
inventariante como cônjuge supérstite. A seis. O recorrente 
acostou três Termos de Declarações de Testemunhas, 
sob as penas da lei, todos com firmas reconhecidas em 
cartório, objetivando comprovar suas alegações e os 
pedidos. Vejamos:  VERA LUCIA FERREIRA PICANÇO, 
CPF 433.61 J.532-04, brasileira, maior, trabalhou como 
doméstica na casa da família, no período de outubro de 
2018 até o falecimento da ex-segurada, óbito ocorrido em 
16.04.2019. CARLOS ALBERTO SOUZA SANTA 
BRIGADA, brasileiro, maior, CPF 377.784.122-68, Pastor 
e orientador espiritual do casal Dênia e Darcimar, desde o 
ano de 2013 até os últimos dias vida da ex-segurada, 
continuando em relação aos demais membros da família. 
FABIO BARROSO DA SILVA e EMANUELA FORTUNATO 
BARBOSA, ambos brasileiros, casados, CPFs 
283.832.968-51 e 522.741.522-68, simplesmente GENRO 
e FILHA do casal Dênia e o recorrente. Os três depoimentos 
acostados confirmam os fatos narrados pelo recorrente, 
em especial, que o casal sempre viveu maritalmente e 
que sabem da existência de um filho nascido fora da 
relação matrimonial, sendo que este convivia naturalmente 
em casa com os seus irmãos e o casal Dênia e Darcimar. 
Chama atenção a qualidade dos depoimentos, todos 
oriundos da convivência e interatividade conjugal mantido 
pelo casal. Um, da empregada doméstica. Outro, do  
Pastor  e  orientador  espiritual  da  família. Noutro, da 
própria filha do casal e do seu marido. Não há falar em 
contradita, salvo fosse na senda jurisdicional, havendo-a, 
ainda assim, o magistrado poderia ouvir as testemunhas 
não compromissadas como informantes. Nesta área, os 
depoimentos gozam de valor probante, pois, difícil, 
infirmar os fatos narrados no depoimento da própria filha 



Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2021Seção 02• Nº 7.334Diário Oficial

137 de 185

do casal, daí deve prevalecer o princípio da persuasão 
racional ou do livre convencimento motivado, assegurando 
neste caso, ao Relator, plena liberdade para valorar a 
prova testemunhal. Por este motivo, após sopesado a 
qualidade dos depoimentos prestados, todos gravis testis, 
levando em consideração a razoabilidade dos fatos 
narrados diante dos demais elementos cotejados nos 
autos, tenho por bem acolher os Termos de Declarações, 
no contexto das narrativas para Ihes atribuir o valor 
probatório adequado, afirmando que o recorrente 
comprovou as relações maritais com a ex-segurada, 
suficientemente para afastar manifestações infundadas 
ao contrário. DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO 
RECORRENTE. Ainda que dirimida as possíveis 
controvérsias ou equívocos, enfrenta-se os pedidos 
apresentados expressamente pelo recorrente, nesta 
ordem: A um, PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS LAUDOS 
SOCIAIS. Sem razão o recorrente, diante da 
impossibilidade de se anular o “laudo social’ produzido 
pela Assistente Social da AMPREV, noticiando as visitas 
realizadas nos endereços que entende ser do recorrente, 
por uma simples razão, os sobreditos laudos sociais não 
existem. O que existem, na verdade, são meras 
certificações de que as residências nos endereços 
indicados estavam fechadas, ninguém atendeu o agente 
da AMPREV encarregado de produzir provas. Não há 
como confundir meras certificações como Laudos Sociais. 
Certificam-se as ocorrências. O trabalho realizado pela 
Assistente Social da AMPREV consistiu-se em visita 
domiciliar e entrevistas.  A Assistente Social realizou duas 
visitas, uma em Macapá e outra no Município de Santana 
relatando que não encontrou ninguém nos endereços 
visitados. A leitura honesta do “Desenvolvimento da 
Entrevista” realizada no endereço de Macapá, de plano, a 
olho nu, mostra Iogo que não houve nenhuma entrevista. 
No mais, dispensa qualquer comentário. Quanto ao 
“Desenvolvimento da Entrevista’ realizada em Santana-
AP, registra apenas uma entrevista possivelmente com 
um morador vizinho, que reside em frente à residência 
indicada no endereço visitado, nada mais, todavia, emitiu 
conclusões temerárias, sem base empírica, não bastasse 
a ”denúncia anônima”. Cabe gizar que a visita domiciliar é 
uma técnica e instrumento técnico-operativo utilizados 
também por esses profissionais da área de assistência 
social, não prescindindo de planejamento, contexto, 
objetivos e finalidades, considerando as relações 
interpessoais e familiares, atuando com elevado grau 
ético. Nesse cenário, sublinhe-se, o profissional Assistente 
Social pode escolher os procedimentos técnicos a serem 
utilizados, dada a sua autonomia no exercício da profissão 
de acordo com a Lei n° 8.662/1993 - Regulamentação da 
profissão de Assistente Social, e, sob a égide do seu 
Código de Ética, podendo realizar vistorias, perícias 
técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre 
a matéria de Serviço Social, quando lhe for autorizado 
intervir, como no caso de área previdenciária ou judicial. 
No entanto, o resultado do trabalho desse profissional, 
será sempre opinativo, porém fundamentado, podendo 
apresentar sugestões no Laudo Social ou na Perícia 

Social, Estudo Social ou mesmo Parecer Social, 
atendendo solicitação de uma autoridade administrativa 
ou judiciária, observando-se que a produção de provas 
refoge à sua atribuição e competência.  Em reforço, neste 
especifico ponto, as visitas e única entrevista realizadas 
foram contaminadas por indução à erro, equivocadamente, 
diante de uma falsa denúncia anônima, portanto, não 
cabe nenhuma outra consideração, com uma certeza, 
não existem Laudos Sociais. A dois, PEDIDO DE 
ANULAÇÃO DA FOTO DA CAPA DO PERFIL. Refere-se 
a fotografia de um menor e seus genitores, print retirado 
da rede social de sua genitora, cujos nomes não são 
mencionados, porém, questão exaurida anteriormente, 
não servindo como prova de nada. Como o print foi 
copiado da rede social de um terceiro, sem o devido 
processo legal, com certeza sem autorização, cabe a este 
propor o desentranhamento das peças que entender, 
administrativamente ou via judicial, se assim desejar, a 
contar do momento em que tiver conhecimento do fato, 
lembrando que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso 
LVI, veda a utilização de provas obtidas por meios ilícitos, 
e caso seja produzida, esta será considerada inexistente.  
PARTE DISPOSITIVA. Ante todo o exposto e de tudo que 
consta dos autos, o Conselheiro Relator Lindoval Queiroz 
Alcântara conheço do recurso e dar-lhe provimento para 
reformar a decisão que indeferiu o direito do recorrente, 
reconhecendo a pensão por dependência econômica 
presumida, na qualidade cônjuge supérstite, instituída 
pela de cujus, ex-segurada, DENIA MARIA FORTUNATO 
BARBOSA, falecida em 16.04.2019, nos termos do inciso 
I c/c o § 5º, primeira parte, do art. 10 da Lei nº 0915/2005. 
Ato continuo, o Relator orienta o cumprimento do decisum 
em caráter prioritário, dado a condição de idoso ostentada 
pelo recorrente, nascido em 9 de julho de 1955, imperativo 
da Lei n° 10.741 de 1º de outubro de 2003, por ser direito 
subjetivo seu, conforme a orientação do E. Superior 
Tribunal de Justiça: “Tentar postergar, injustificadamente, 
a realização do direito de pessoas nessas condições é, 
para além de reprovável do ponto de vista jurídico, 
especialmente reprovável do ponto de vista moral” (STJ-
AR 3682, Processo n° 0266182-85-2006.3.00.0000, 
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 20.10.2011). 
Recomendações: a) A instauração de sindicância, 
inicialmente, para apurar os fatos relacionados à denúncia 
anônima, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da 
legislação aplicável, dando-se ciência a este colendo 
Conselho; b) Normatizar ou emitir Nota Técnica quanto 
aos procedimentos que devam ser observados quanto as 
denúncias, anônimas ou não e c) Rever e reavaliar as 
atribuições dos órgãos técnicos e administrativos 
integrantes da Estrutura Organizacional da Amapá 
Previdência, anotando que as normas a serem editadas, 
incluído o Código de Ética, prescindem da aprovação do 
colendo Conselho Estadual de Previdência, nos termos 
do art. 107, incisos V, X, XII e XIII, da Lei nº 0915/2005, 
salvo aquelas emanadas das leis e decretos do 
Governador do Estado. Após a apresentação do voto do 
Conselheiro Lindoval Queiroz Alcântara, considerando 
ainda, a previsão legal do inciso IV do artigo 8º do 
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Regimento Interno do CEP, o Conselheiro Horácio Luís 
Bezerra Coutinho, pediu VISTA dos autos do Processo nº 
2019.147.902395PA, para análise e manifestação de seu 
voto. Ato continuo, o Presidente Rubens Belnimeque 
concedeu VISTA com fundamento no inciso IX do artigo 
13 do supramencionado Regimento. ITEM - 7 -  
APRESENTAÇÃO -  INFORMAÇÕES SOBRE OS 
REPASSES E DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DOS ENTES 
PATRONAIS- DIRETOR FINANCEIRO E ATUARIAL, 
DIEGO DA SILVA CAMPOS: O Presidente Rubens 
Belnimeque passou a palavra ao Diretor Financeiro e 
Atuarial, Diego da Silva Campos, o qual inicialmente 
esclareceu que a última apresentação foi referente ao 
mês de março/2020. Ato continuo, o Diretor Diego 
Campos, apresentou em forma de planilha o comparativo 
da receita e arrecadação total por Poder de janeiro a 
maio/2020, sendo: Assembleia Legislativa: Receita R$ 
2.557916,62 Arrecadação R$ 1.529.588,69; Tribunal de 
Justiça: Receita R$ 15.775.651,74 Arrecadação R$ 
12.642.491,76; Tribunal de Contas: Receita R$ 
2.536.500,28 Arrecadação R$ 2.029.746,04 e Ministério 
Público: Receita R$ 6.014.678,88 Arrecadação R$ 
4.811.548,80. Total da Recita R$ 26.884.747,52 (100%) 
Total da Arrecadação R$ 21.013.375,29 (78%) Saldo a 
Arrecadar R$ 5.871.372,23 (22%). Poder Executivo: Civil 
Receita R$ 68.421.826,98 Arrecadação R$ 979.151,05; 
Militar Receita R$ 35.406.773,35 Arrecadação (zero); 
SEED/FUNDEB Receita R$ 36.346.024,39 Arrecadação 
R$ 36.346.024,37; SESA Receita R$ 25.856.251,02 
Arrecadação R$ 2.689.072,59. Total da Receita R$ 
166.030.875,74 (100%) Total da Arrecadação R$ 
40.014.248,01 (24%) Saldo a Arrecadar R$ 126.016.627,73 
(76%). Ato continuo, apresentou planilha com os valores 
dos parcelamentos, reparcelamentos de contribuições 
previdenciárias e débitos não previdenciários nos Planos 
Financeiro e Previdenciário, parte segurado e patronal, 
Civil e Militar do Poder Executivo. O Diretor Diego informou 
que os valores apresentados estão atualizados até a data 
de 15 de junho/20 e que no sábado dia 13 (junho/20) à 
AMPREV recebeu R$ 15 milhões e meio referente aos 
parcelamentos, e que o valor já foi abatido, ficando um 
saldo de R$ 109.458.333,38. Total: Valor Parcelado R$ 
2.085.132.251,51 Valor da Parcela R$ 12.500.922,08 
Parcelas Pagas/Compensadas R$ 225.010.511,25 
Parcelas não Repassadas até 15/06/2020 R$ 
87.512.540,75 Valores das Atualizações R$ 21.945.792,63 
Total das Parcelas em Atraso Atualizadas até 15/06/2020 
R$ 109.458.333,38. Por fim, foi apresentado o relatório da 
dívida do Plano Financeiro - Poder Executivo sendo: 
Dívida Corrente: Segurado R$ 262.218.733,94 Patronal 
R$ 193.395.503,22; Dívida Parcelada em Atraso: 
Segurado R$ 10.671.784,55 Patronal R$ 44.798.521,94; 
Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 
45.845.499,19 Patronal R$ 34.119.513,59. Total Plano 
Financeiro: Segurado R$ 318.736.017,68 Patronal R$ 
272.313.538,75. Total Geral Dívida Plano Financeiro R$ 
591.049.556,43. Plano Previdenciário - Poder Executivo: 
Dívida Corrente: Segurado R$ 228.204.481,36 Patronal 
R$ 180.000.878,10; Dívida Parcelada em Atraso: 

Segurado R$ 4.388.299,66 Patronal R$ 27.653.934,60; 
Encargos (atualização e juros): Segurado R$ 
36.005.664,81 Patronal R$ 27.038.074,00. Total Plano 
Previdenciário: Segurado R$ 268.598.445,83 Patronal R$ 
234.692.886,70. Total Geral Dívida Plano Previdenciário 
R$ 503.291.332,53. Totais por situação da dívida: Corrente 
R$ 863.819.596,62; Parcelado R$ 87.512.540,75; 
Encargos R$ 143.008.751,59; Consolidado R$ 
1.094.340.888,96. Ressalta-se que os valores atualizados 
são de até 15/06/2020 e os valores corrente segurado a 
partir de abril de 2017 e patronal a partir de março de 
2018. Após apresentação o Diretor da DIFAT, Diego 
Campos, prestou esclarecimentos aos Conselheiros. O 
Presidente informou, que os valores apresentados irão 
ser mensalmente atualizados e disponibilizados a todos 
os Conselheiros. ITEM - 8 - COMUNICAÇÃO DA 
PRESIDÊNCIA: O Presidente Rubens Belnimeque pediu 
a compreensão de todos os Conselheiros para que as 
reuniões ordinárias do CEP, enquanto forem por 
videoconferência, que excepcionalmente sejam 
agendadas para o final de cada mês, e não como consta 
no calendário no meio do mês. Devido ficar complicado 
para os setores da AMPREV fechar folha de pagamento, 
fazer pagamentos e enviar processo para o CEP ao 
mesmo tempo, sem contar que em razão das restrições à 
AMPREV está com o seu quadro de funcionários reduzido, 
o que dificulta ainda mais os trabalhos, e o fechamento da 
pauta das reuniões a tempo de realiza-las no meio do 
mês. O Presidente informou ainda, que à AMPREV já 
recebeu 40 intimações, bem como o Estado do Amapá 
vem recebendo, e que o jurídico da AMPREV está com 
uma demanda grande de ações, e que tem 30 dias para 
dar respostas, e praticamente toda semana tem um oficial 
de justiça entregando mais intimações na AMPREV. 
Essas intimações são referentes a processos de GAS dos 
profissionais da saúde, que um segurado ganhou na 
justiça derrubando o desconto e garantindo o direito de 
receber de volta o que já havia sido descontado, e agora 
mais segurados pleiteiam esse direito, da gratificação de 
salubridade dos profissionais de saúde. Não se sabe qual 
é a categoria de profissionais, se são enfermeiros, não se 
sabe, ou mesmo se são todas as categorias. Nessas 
ações a AMPREV entra no polo passivo juntamente com 
o Estado do Amapá. Preliminarmente já foi elaborada a 
defesa e foi encaminhado alguns documentos solicitados 
pela PGE, dentre essas documentações foi enviado 
alguns processos de concessão de aposentadorias onde 
é comprovado que esse valor estava sendo utilizado para 
o cálculo dos valores de aposentadoria. O Presidente 
vislumbra que no futuro pode haver, se for mantida essa 
decisão e houver a devolução, à AMPREV deverá tratar 
que a devolução se dei diretamente pelo Poder Executivo 
e não fazer retirada do FUNDO. Essa já é uma tese 
levantada pelo jurídico da AMPREV, que se tiver que 
haver a devolução, que seja feita direto pelo Executivo. O 
Presidente Rubens sugeriu que o Diretor Diego Campos, 
apresente as informações sobre os repasses e dívida 
previdenciária em uma reunião e na outra apenas envie 
as planilhas para conhecimento dos Conselheiros do 
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CEP, e o Coordenador do Comitê de Investimentos, 
Carlos Oliveira, apresente os demonstrativos dos 
investimentos nas reuniões que o Diretor Diego não for 
apresentar o histórico da dívida, assim alternando as 
apresentações. De consenso ficou decidido que o Diretor 
Diego e o Coordenador do CIAP Carlos, irão alternar as 
apresentações, mas que ambos irão enviar os meses os 
relatórios para conhecimento dos Conselheiros do CEP. O 
Presidente informou aos Conselheiros que a folha de 
pagamento do mês de maio fechou com 2.221 
aposentadorias e pensões, ou seja, são beneficiários 
diretos, sendo 2.021 pessoas do Plano Financeiro e 200 
pessoas do Plano Previdenciário. Do Plano Financeiro 
são 69 aposentadorias compulsórias, 50 aposentadorias 
por idade, 128 por invalidez, 762 por tempo de contribuição, 
822 pensões por morte, 2 reformas por idade, 49 reformas 
por invalidez, 37 reservas remunerada “a pedido” e 102 
“ex officio”. Do Plano Previdenciário são 5 compulsórias, 
5 por idade, 20 por invalidez, 10 por tempo de contribuição, 
153 por morte e 7 reformas por invalidez. ITEM - 9 - 
COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Conselheiro 
Mauro Fernando ratificou a solicitação da cópia do 
requerimento aprovado e enviado ao Governo do Estado, 
referente a necessidade do cálculo atuarial para que se 
faça qualquer alteração na legislação, que na última 
reunião o Presidente Rubens ficou de enviar, mas até o 
presente momento não foi enviado e o Conselheiro 
necessita desse documento. Ratificou também, a 
solicitação de informação de como anda a ação judicial 
que o Bando do Brasil é réu, pelo descumprimento do 
contrato do parcelamento, falta ser encaminhado também, 
podendo ser informado pelo menos o número do processo 
para acompanhamento. O Conselheiro solicitou 
providências quanto a elaboração do cálculo atuarial de 
2019/2020, que vai vencer no final do mês que vem, 
diferentemente dos outros cálculos atuariais anteriores 
esse cálculo agora é uma exigência constitucional, antes 
não era. Antes era só uma portaria, uma lei, da Secretaria 
de Previdência, que facilmente era derrubada no STF, por 
conta das restrições, mas agora é constitucional. O 
Conselheiro ressaltou ainda, que a Constituição está 
colocando como condição para continuidade da existência 
dos RPPS, a atualização dos cálculos atuariais, por conta 
da Emenda Constitucional nº 103, ou seja, a própria 
existência da AMPREV está em risco por conta do próprio 
cálculo atuarial em si. Conselheiro Micherlon Mendonça 
solicitou que o estudo feito pela AMPREV para organização 
de concurso público, seja apresentado ao Conselho e 
esclarecido em que posição estar e quais os procedimentos 
que irão ser adotados. Haja vista que teve um funcionário 
da AMPREV que viajou para obter essas informações. O 
Conselheiro solicitou informações quanto ao pagamento 
de parte da área do loteamento Cajari que foi vendida ao 
GEA para a obra de duplicação da Rodovia Duca Serra. 
Por fim, solicitou que seja dado celeridade na execução 
das decisões do CEP ou administrativa, quanto a 
aplicabilidade do direito adquirido do beneficiário.  
Conselheiro Edílson Marques se colocou à disposição 
para auxiliar na relatoria do processo concernente a dívida 

do Poder Executivo, matéria constante do ITEM 6 da 
pauta. O Conselheiro solicitou ainda, que seja respeitado 
o estabelecido na Resolução do CEP, que delimita prazo 
para apresentação de relatoria, fazendo referência ao 
processo concernente ao ITEM 5, que segundo a 
informação do Conselheiro Lindoval o referido processo 
já tramita a mais de um ano, devendo também respeitar o 
estatuto do idoso, uma vez que o requerente faz jus ao 
direito da celeridade processual. Ratificou ainda, o 
posicionamento do Conselheiro Mauro Fernando quanto 
a necessidade de elaboração do cálculo atuarial 
atualizado, para que a AMPREV não venha ser prejudicada 
pelo não cumprimento da exigência constitucional. E por 
fim solicitou que os processos sejam analisados com mais 
critério para que sejam evitados esses erros crasso que 
vem ocorrendo na instrução dos processos, causando 
vícios muitas vezes insanáveis, prejudicando assim a sua 
análise. E ratifica a sugestão dada pelo Conselheiro 
Lindoval quanto a criação de manual ou nota técnica para 
orientar o colaborador da AMPREV, para quando ele for 
instaurar, conduzir e concluir os processos administrativos 
dentro da legalidade. ITEM - 10 - O que ocorrer. Não 
houve. Nada mais havendo, o Presidente agradeceu a 
presença de todos e deu por encerrada a reunião às 
dezessete horas e cinquenta e oito minutos, e para 
constar eu, Luana Picanço de Sousa Braga, Secretária, 
lavrei a presente ata, que lida e conferida será assinada 
pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, dezenove 
de junho de dois mil e vinte.

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Rubens Belnimeque de Souza

SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Luana Picanço de Sousa Braga

HASH: 2021-0115-0004-8606 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ 
– CEP/AP – ANO DE 2020 – BIÊNIO DE 2019-2021.

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, 
na sala virtual google.meet, às quinze horas e nove 
minutos, teve início a Sétima Reunião Ordinária do 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, 
realizada por videoconferência, presidida pelo Senhor 
RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA, que cumprimentou 
os Conselheiros e os demais presentes. Em seguida, 
passou a palavra a secretária Lusiane Oliveira Flexa que 
apresentou o ITEM - 1 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: 
número oito de dois mil e vinte, o qual convoca os 
membros do Conselho Estadual de Previdência do Estado 
do Amapá, Diretoria Executiva, Gerente Administrativo, 
Procurador Jurídico, Ouvidora e Auditora Interna da 
AMPREV, para fazerem-se presentes na referida 
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Videoconferência. ITEM - 2 - VERIFICAÇÃO DE 
QUORUM: SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, 
presente, CARLOS LUIZ PEREIRA MARQUES, presente; 
MERYAN GOMES FLEXA, presente; MÁRIO GURTYEV 
DE QUEIROZ, presente; JORYOSVALDO QUEIROZ 
OEIRAS, presente; CARLA FERREIRA CHAGAS, 
presente; HORÁCIO LUÍS BEZERRA COUTINHO, 
presente; MAURO FERNANDO PARENTE DE OLIVEIRA, 
presente; EDILSON PEREIRA MARQUES, presente; 
HELIELSON DO AMARAL MACHADO, presente; 
MICHERLON MENDONÇA DOS SANTOS, presente; 
JOSÉ CASEMIRO DE SOUZA NETO, presente; 
LINDOVAL QUEIROZ ALCÂNTARA, presente; PAULO 
DE SANTANA VAZ, presente; WILLIAM TAVARES DA 
SILVA, ausente, representado por seu suplente IDELMIR 
TORRES DA SILVA, presente. ITEM - 3 - JUSTIFICATIVA 
DE AUSÊNCIA: O Conselheiro WILLIAM TAVARES DA 
SILVA, justificou sua ausência, abonando-se a falta à 
reunião marcada para hoje. ITEM - 4 - DISTRIBUIÇÃO 
DO PROCESSO Nº 2020.147.100151PA - 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM FACE DO 
PARECER JURÍDICO Nº 761/2019-PROJUR/AMPREV, 
O QUAL INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE 
PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DE ALCIONE 
MARQUES DA SILVA: O Presidente realizou o sorteio 
para escolha de relatoria, sendo contemplado o 
Conselheiro HELIELSON DO AMARAL MACHADO. Ato 
continuo sendo designado pelo Presidente, para relatar a 
matéria objeto do Processo nº 2020.147.100151PA. ITEM 
- 5 - VOTAÇÃO - PROCESSO Nº 2019.61.1203312PA – 
ANÁLISE DO BALANCETE CONTÁBIL, DO MÊS DE 
NOVEMBRO DE 2019 - RELATORIA DO CONSELHEIRO 
PAULO SANTANA VAZ: Após a apresentação dos itens 
da pauta, o Presidente Rubens Belnimeque concedeu a 
palavra ao Conselheiro Relator Paulo de Santana Vaz, 
que inicialmente cumprimentou a todos os presentes. Ato 
continuo, esclareceu que antes de iniciar a apresentação 
de seu relatório, concernente ao balancete do mês de 
novembro de 2019, o Relator apresentou aos membros 
do CEP de forma preliminar, para que se manifestem, 
com base no inciso IV do artigo 3º do Regimento Interno 
do CEP, que  entende que a relatoria do processo em tela 
está prejudicada, visto que o balancete do 
supramencionado mês já ter sido aprovado juntamente 
com o Balanço Geral do exercício de 2019 perante o CEP, 
na 1ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 27 de julho 
do ano em curso. Desta forma, a sua preocupação é no 
sentido de que a matéria objeto do Processo nº 
2019.61.1203312PA, já esteja de fato prejudicada, 
perdendo assim o efeito de sua análise, bem como 
acontece com o Conselheiro Mário Gurtyev que relatará a 
matéria concernente ao balancete do mês de dezembro 
de 2019. Esclarece ainda, que no momento que foi 
aprovado o Balanço Geral, os balancetes referentes aos 
meses de novembro e dezembro perdem o objeto de 
análise e deliberação. Após breve discussão, considerando 
que os balancetes de novembro e dezembro já terem sido 
apreciados no momento da deliberação do Balanço Geral 
do exercício de 2019, o Plenário deliberou que fica 

prejudicada em razão da perda do objeto, a relatoria dos 
Conselheiros Paulo de Santana Vaz e Mário Gurtyev de 
Queiroz, concernente a aprovação ou não dos balancetes 
supramencionados.  Ato continuo, o Presidente Rubens 
Belnimeque, esclareceu que não haverá deliberação 
quanto ao balancete, mas seria importante que o 
Conselheiro Relator apresentasse seu relatório ou 
somente os pontos mais relevantes, para conhecimento 
do Conselho. Com a palavra o Relator Paulo de Santana, 
o qual esclareceu que não irá entrar no mérito de 
aprovação do balancete, mas que irá apresentar os 
pontos que julga ser muito importante para conhecimento 
do CEP. Inicialmente ressaltou que o Conselho Fiscal da 
Amapá Previdência, tem a função e competências 
predeterminadas em seu Regimento Interno, sendo parte 
integrante do sistema de governança, valendo-se como 
órgão de fiscalização contábil, orçamentaria, financeira, 
patrimonial e atuarial, tendo a independência e autonomia 
em relação à Diretoria Executiva e ao Conselho 
Deliberativo, visando o cumprimento de suas funções 
legais. Entende que por sua importância no contexto da 
estrutura de governança corporativa é significativo o 
esforço para o aprimoramento dos padrões de governança, 
portanto, a necessidade permanente de estreitamento de 
forma mais intensiva, com a Diretoria Executiva da 
AMPREV, Auditoria Interna do Órgão e o Conselho 
Administrativo. O Conselheiro Relator Paulo de Santana 
destacou a recomendação destinada ao Conselho Fiscal, 
nestes termos: “Recomendo ao Conselho Fiscal, que 
antes de finalizar a sua análise Técnica, se houver fatos 
relevantes que apurar no exercício de suas atribuições 
levar o conhecimento a Diretoria Executiva da AMPREV, 
Auditoria Interna da AMPREV e ao Conselho Estadual de 
Previdência”. Quanto as recomendações à AMPREV, o 
Relator recomenda que seja realizado inventario (no 
intuito de atender aos critérios de mensuração do ativo 
imobilizado e depreciação, conforme legislação vigente, 
pois o último inventario realizado foi em 2017), o cálculo 
atuarial (atual para a Instituição) e que seja adotado 
providências imediatas para que a AMPREV volte a 
receber os valores pendentes dos entes públicos, em 
especial, do Poder Executivo Civil. Finalizou ressaltando 
que esses são os pontos importantes de seu relatório. 
ITEM - 6 - APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
SOBRE OS REPASSES E DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA 
DOS ENTES PATRONAIS - DIRETOR FINANCEIRO E 
ATUARIAL, DIEGO DA SILVA CAMPOS: O Presidente 
Rubens Belnimeque passou a palavra ao Diretor 
Financeiro e Atuarial, Diego da Silva Campos, o qual 
inicialmente esclareceu que a última apresentação foi 
referente à posição de 15 de junho/20, pegando até o mês 
de maio/20. O Diretor Diego Campos, apresentou em 
forma de planilha o comparativo da receita e arrecadação 
total por Poder de janeiro a junho/2020, sendo: Assembleia 
Legislativa: Receita R$ 3.072.554,10 Arrecadação R$ 
3.072.554,10 (neste período a Assembleia Legislativa 
está atualizada com os repasses); Tribunal de Justiça: 
Receita R$ 18.864.421,52 Arrecadação R$ 15.775.651,46; 
Tribunal de Contas: Receita R$ 3.043.254,52 Arrecadação 
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R$ 2.536.500,28 e Ministério Público: Receita R$ 
7.216.494,68 Arrecadação R$ 6.017.907,40. Total da 
Recita R$ 32.196.724,82 (100%) Total da Arrecadação R$ 
27.402.613,24 (85%) Saldo a Arrecadar R$ 4.794.111,58 
(15%). Poder Executivo: Civil Receita R$ 82.211.167,48 
Arrecadação R$ 1.077.653,21; Militar Receita R$ 
42.474.463,82 Arrecadação (zero); SEED/FUNDEB 
Receita R$ 43.559.425,29 Arrecadação R$ 43.559425,29; 
SESA Receita R$ 31.063.682,52 Arrecadação R$ 
2.689.072,59. Total da Receita R$ 199.308.739,11 (100%) 
Total da Arrecadação R$ 47.326.151,07 (24%) Saldo a 
Arrecadar R$ 151.982.588,04 (76%). Ato continuo, 
apresentou planilha com os valores dos parcelamentos, 
reparcelamentos de contribuições previdenciárias e 
débitos não previdenciários nos Planos Financeiro e 
Previdenciário, parte segurado e patronal, Civil e Militar 
do Poder Executivo. O Diretor Diego informou que no dia 
15 (julho/20) à AMPREV recebeu R$ 12 milhões referente 
aos parcelamentos, e que à posição apresentada hoje 
(30) é concernente até o dia 29/07/2020, desta forma o 
Poder Executivo atualizou 4 parcelamentos (nº 566, 567, 
574 e 573) e ainda está com prazo para efetuar os demais. 
Total: Valor Parcelado R$ 2.085.132.251,51 Valor da 
Parcela R$ 12.500.922,08 Parcelas Pagas/Compensadas 
R$ 234.928.748,16 Parcelas não Repassadas até 
29/07/2020 R$ 102.596.148,00 Valores das Atualizações 
R$ 27.002.650,99 Total das Parcelas em Atraso 
Atualizadas até 31/07/2020 R$ 129.598.798,99. Por fim, 
foi apresentado o relatório da dívida do Plano Financeiro 
- Poder Executivo sendo: Dívida Corrente: Segurado R$ 
274.052.163,79 Patronal R$ 206.304.699,42; Dívida 
Parcelada em Atraso: Segurado R$ 9.287.657,15 Patronal 
R$ 55.724.323,91; Encargos (atualização e juros): 
Segurado R$ 48.666.510,75 Patronal R$ 39.837.983,80. 
Total Plano Financeiro: Segurado R$ 332.006.331,69 
Patronal R$ 301.867.007,13. Total Geral Dívida Plano 
Financeiro R$ 633.873.338,82. Plano Previdenciário - 
Poder Executivo: Dívida Corrente: Segurado R$ 
241.248.192,28 Patronal R$ 194.230.380,93; Dívida 
Parcelada em Atraso: Segurado R$ 3.799.584,66 Patronal 
R$ 33.784.582,28; Encargos (atualização e juros): 
Segurado R$ 38.469.635,49 Patronal R$ 31.138.922,13. 
Total Plano Previdenciário: Segurado R$ 283.517.412,43 
Patronal R$ 259.153.885,34. Total Geral Dívida Plano 
Previdenciário R$ 542.671.297,77. Totais por situação da 
dívida: Corrente R$ 915.835.436,42; Parcelado R$ 
102.596.148,00; Encargos R$ 158.113.052,17; 
Consolidado R$ 1.176.544.636,59. Ressalta-se que os 
valores atualizados são de até 31/07/2020 e os valores 
corrente segurado a partir de abril de 2017 e patronal a 
partir de março de 2018. Após apresentação o Diretor da 
DIFAT, Diego Campos, prestou esclarecimentos aos 
Conselheiros. O Presidente informou, que os valores 
apresentados irão ser mensalmente atualizados e 
disponibilizados a todos os Conselheiros. ITEM - 7 - 
APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO SOBRE OS 
DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS REFERENTE 
AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 - 
COORDENADOR DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, 

CARLOS DE OLIVEIRA DOS ANJOS: O Presidente 
Rubens Belnimeque passou a palavra ao Coordenador do 
Comitê de Investimentos da AMPREV, Carlos de Oliveira 
dos Anjos, o qual cumprimentou a todos os presentes. 
Após iniciar sua apresentação o Coordenador do CIAP, 
fez um breve comentário sobre as diretrizes das aplicações 
dos recursos do RPPS e RPPM, e esclareceu que as 
aplicações dos recursos dos segurados do RPPS  e 
RPPM do Estado do Amapá, do Plano Financeiro  e  Plano 
Previdenciário,  obedecem  as diretrizes e princípios 
contidos na  Política  de Investimentos da Instituição,  
aprovada pelo Conselho Estadual de Previdência e 
estabelecida em consonância com os  dispositivos da  
legislação específica em vigor, definidas pela Resolução 
nº 3.922/2010-CMN e Portaria MPS nº 519/2011. Os 
recursos financeiros administrados pela Unidade Gestora 
AMPREV são aplicados de forma a buscar retorno 
equivalente ou superior à meta atuarial de INPC (IBGE) + 
6% a.a.  (seis por cento ao ano), no que for possível e no 
limite das variantes do mercado financeiro, observando 
sempre, a adequação do perfil de risco dos segmentos de 
investimentos, respeitando as necessidades de mobilidade 
de investimentos e de liquidez adequadas ao atendimento 
dos compromissos atuariais. Quanto as aplicações, 
esclarece que o Relatório foi elaborado com base nos 
dados dos diversos produtos de investimento que 
compõem o Demonstrativo de Consolidação dos Ativos 
da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados 
do RPPS do Estado do Amapá na posição de maio de 
2020. A  Amapá  Previdência,  seguindo  as  diretrizes  
estabelecidas  em  sua  Política  de Investimentos, através 
Diretoria Executiva e da gestão ativa do CIAP, e ainda, do 
acompanhamento e controle da  DICAM/DIFAT,  geriu os  
recursos  previdenciários dos segurados  em  posições  
financeiras que  buscaram  atender a Resolução nº 
3.922/2010-CMN, avaliando e  analisando  produtos e 
instituições financeiras,  seus  gestores,  administradores,  
custodiantes  e  outros  agentes  envolvidos,  sempre 
observando a possibilidade do cumprimento da meta 
atuarial em relação às variações do mercado. O 
Coordenador Carlos Roberto apresentou em formato de 
planilha a Carteira de Investimentos da AMPREV – Por 
Plano e Produto, demonstrando a posição em cada 
produto, sua taxa de administração e rentabilidades em 
cada plano, sendo 50 produtos no Plano Financeiro e 33 
no Plano Previdenciário, na data de 29/05/2020, em 
comparação com a meta atuarial. Total da disponibilidade 
dos recursos aplicados no Plano Financeiro é de R$ 
3.374.431.443,78, já no Plano Previdenciário o valor é de 
R$ 1.111.821.841,53, isso na data de 30 de abril de 2020. 
O Coordenador do CIAP esclareceu que as movimentações 
das Carteiras de Investimentos apresentadas foram 
extraídas do Demonstrativo de Consolidação dos Ativos 
que demonstram as operações registradas no extrato de 
cada produto de investimento em que houve movimento. 
Os extratos estão disponíveis para consulta na Divisão de 
Controle Atuarial e Mercado -DICAM/DIFAT e estão 
lançados e compõem o balancete contábil mensal que é 
encaminhado ao Conselho Fiscal de Previdência - 
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COFISPREV e ao Tribunal de Contas do Estado TCE/AP. 
Carteira Administrada de TPF de Gestão do Banco do 
Brasil S.A. Saldo mês anterior R$ 1.435.607.218,39; 
Compra T.P.F / Operação Compromissada (zero); Venda 
T.P.F / Cupom / Operação Compromissada R$ 116.666,10; 
Rendimento (+/-) R$ 18.143.749,94; Saldo R$ 
1.453.634.302,23. As movimentações são praticadas 
pela gestora BBDTVM do Banco do Brasil, a mesma 
possui gestão ativa no contrato de administração de 
carteira composta de títulos públicos federais, em virtude 
do conhecimento e estrutura para compra e venda dos 
títulos, considerando a marcação a mercado exigida pela 
legislação nesse tipo de produto, movimentando: R$ 
116.666,10  -  Valor da  venda  de TPF papel  LFT915499  
com  vencimento 01/09/2020, em 30/04/2020,  com o 
recurso  depositado na conta  de titularidade da AMPREV 
no Banco do Brasil, de nº 6813-6 (AMPREV CART 
ADMIN) agência 3575-0. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA 
FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI
: Saldo mês anterior R$ 42.814.856,47; Aplicado R$ 
12.951.495,00; Resgate R$ 14.261.835,00; Rendimento 
(+/-) R$ 119.061,48 e Saldo R$ 41.623.577,95. As 
movimentações no fundo estão ligadas diretamente a 
arrecadação previdenciária e não previdenciária (entrada) 
e ao pagamento da despesa administrativa e previdenciária 
(saída) do Plano Financeiro, sendo o fundo de aplicação 
imediata, para posterior deliberação do CIAP ou 
determinações da Diretoria Executiva de resgates para 
pagamento das despesas, conforme determinado na 
Política de Investimentos. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA 
FIXA FLUXO FIC FI: Saldo mês anterior R$ 4.345.181,34; 
Aplicado R$ 3.468.667,69; Resgate R$ 7.578.886,02; 
Rendimento (+/-) R$ 4.679,01 e   saldo R$ 239.642,02. As 
movimentações no fundo estão ligadas diretamente a 
arrecadação previdenciária e não previdenciária (entrada) 
e ao pagamento da despesa administrativa e previdenciária 
(saída) do Plano Financeiro, sendo um fundo de aplicação 
automática, evitando que o recurso fique parado em conta 
corrente, para posterior migração para o fundo BB 
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI 
LP PERFIL FIC FI  ou determinações da Diretoria 
Executiva de resgates para pagamento das despesas, 
conforme determinado na Política de Investimentos. 
Movimentações do Plano Previdenciário - FIC FI CAIXA 
NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B 
LP: Saldo mês anterior R$ 112.744.653,83; Aplicado 
(zero); Resgate R$ 48.056,11; Rendimento (+/-) R$ 
1.405.754,00 e Saldo R$ 114.102.351,72. O resgate de 
R$ 48.056,11 foi realizado pela gestão da Carteira 
Administrada de TPF da Caixa Econômica, para o 
pagamento da Taxa de Administração mensal da carteira, 
que é de 0,10% a.a. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 
REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI - Saldo mês 
anterior R$ 38.482.123,18; Aplicado R$ 5.260.929,05; 
Resgate R$   4.035.645,00; Rendimento (+/-) R$ 
101.184,86 e Saldo R$ 39.808.592,09. As movimentações 
no fundo estão ligadas diretamente a arrecadação 
previdenciária e não previdenciária (entrada) e ao 
pagamento da despesa administrativa e previdenciária 

(saída) do Plano Previdenciário, sendo o fundo de 
aplicação imediata, para posterior deliberação do CIAP ou 
determinações da Diretoria Executiva de resgates para 
pagamento das despesas, conforme determinado na 
Política de Investimentos. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA 
FIXA FLUXO FIC FI - Saldo mês anterior R$ 8.772,65; 
Aplicado R$ 796.899,10; Resgate R$ 805.838,01; 
Rendimento (+/-) R$ 166,26 e Saldo (zero). As 
movimentações no fundo estão ligadas diretamente a 
arrecadação previdenciária e não previdenciária (entrada) 
e ao pagamento da despesa administrativa e previdenciária 
(saída) do Plano Previdenciário, sendo um fundo de 
aplicação automática, evitando que o  recurso fique 
parado em conta  corrente,  para  posterior  migração  
para  o  fundo  BB  PREVIDENCIÁRIO  RENDA  
FIXAREFERENCIADO  DI  LP  PERFIL  FIC  FI  ou  
determinações  da  Diretoria  Executiva  de  resgates  para 
pagamento das despesas, conforme determinado na 
Política de Investimentos. BTG PACTUAL INFRA-B 
FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIM. INFRAEST. RF - 
Saldo mês anterior (zero); Aplicado R$ 3.125.000,00; 
Resgate R$ 3.133.357,73; Rendimento (+/-) R$ 8.357,73 
e Saldo (zero). Aplicação de R$ 3.125.000,00 em 
02/04/2020, em novo fundo de investimento deliberado 
pelo CIAP na 8ª Reunião Extraordinária do dia 27/03/2020, 
o qual foi aprovado, pela maioria dos membros, para 
compor e receber recursos do Plano Previdenciário, no 
valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). 
Resgate de R$ 3.133.357,73 em 30/04/2020, conforme 
deliberação do CIAP na 7ª Reunião Ordinária do dia 
29/04/2020, em virtude de proposta da administradora 
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.  DTVM, sobre 
compra de todas as cotas do fundo BTG PACTUAL 
INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTOS 
EM INFRAESTRUTURA RF de titularidade da AMPREV, 
com aplicação imediata no fundo BTG Pactual Tesouro 
Selic FI RF Referenciado DI, a fim de regularizar situação 
causada pelo próprio banco, que ofertou o fundo sem 
informar que era destinado a investidor profissional, 
deixando de observar que a AMPREV é somente investidor 
qualificado. BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA 
FIXA REFERENCIADO DI - Saldo mês anterior (zero); 
Aplicado R$ 3.133.357,73; Resgate (zero); Rendimento 
(+/-) (zero) e saldo R$ 3.133.357,73. Aplicação de R$ 
3.133.357,79 em 30/04/2020, em novo fundo de 
investimento deliberado pelo  CIAP  na  7ª  Reunião  
Ordinária  do  dia  29/04/2020,  em  virtude  de  proposta  
da  administradora BTG Pactual Serviços Financeiros 
S.A. DTVM, sobre compra de todas as cotas do fundo 
BTG PACTUAL INFRA-B  FUNDO  INCENTIVADO  DE  
INVESTIMENTOS  EM  INFRAESTRUTURA  RF  de  
titularidade  da AMPREV, com aplicação imediata no 
fundo BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI, 
a fim de regularizar  situação  causada  pelo  próprio  
banco,  que  ofertou  o  fundo  sem  informar  que  era 
destinado  a  investidor  profissional,  deixando  de  
observar  que  a  AMPREV  é  somente  investidor 
qualificado. A distribuição do patrimônio dos recursos dos 
segurados, por segmento de investimento e mercado, dos 
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planos Financeiro e Previdenciário, e saldos em contas 
correntes, no mês de abril/2020, na posição de 30/04/2020, 
foi demonstrado através de planilha sendo: Plano 
Financeiro subtotal somente de recursos aplicados no 
valor de R$ 3.374.431.443,78, saldo em contas correntes 
de R$ 155.554,50, totalizando R$ 3.374.586.998,28 
(100%). Plano Previdenciário subtotal somente de 
recursos aplicados no valor de R$ 1.111.821.841,53, 
saldo em contas correntes de R$ 6.358,09, totalizando R$ 
1.111.828.199,62 (100%). Disponibilidade Total - 
Consolidação dos Planos - PP + PF: Subtotal somente 
recursos aplicados R$ 4.486.253.285,31, saldo em contas 
correntes R$ 161.912,59, totalizando R$ 4.486.415.197,90 
(100%). Foi demonstrado através de planilha o resumo da 
disponibilidade dos recursos por Instituição Financeira, 
produtos de investimentos e saldo de contas correntes, 
totalizando (PF/PP) R$ 4.486.415.197,90. Foi apresentado 
também o demonstrativo da evolução patrimonial no ano, 
posição abril/20 no total consolidado de R$ 
4.486.415.197,90, o rendimento total da carteira no mês 
foi positivo em R$ 104.800.321,23, sendo R$ 
80.790.262,16 do Plano Financeiro de R$ 24.010.059,07 
do Plano Previdenciário. A rentabilidade da carteira 
consolidada (PF + PP) no mês de abril foi positiva em 
2,39% e no acumulado do ano de 2020 negativa em - 
7,70%, contra uma meta atuarial de INPC (IBGE) + 6% 
a.a. no mês positiva em 0,26% e no ano positiva em 
2,28%, constatando-se que a meta não foi atingida. No 
mês a rentabilidade do Plano Financeiro foi positiva em 
2,45% e no acumulado do ano negativa em - 7,74%, do 
Plano Previdenciário no mês foi positiva em 2,21% e no 
ano negativo em - 7,59%.  Todos os produtos das carteiras 
dos Planos Financeiro e Previdenciário estão enquadrados 
em ativos permitidos pela Resolução nº 3.922/2010-CMN, 
com vinculação à Nota Técnica SEI  nº 12/2017-CGACI/
SRPPS/SPREV/MF e Política de Investimentos da 
AMPREV. Em relação aos limites do artigo 14 da 
Resolução nº 3.922/2010-CMN.  O recurso aplicado no 
fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - 
FIC FI, na data de 30/04/2020, estava acima do limite de 
15% em relação ao patrimônio líquido do fundo, em 
15,03%, sendo considerado um desenquadramento 
passivo, não provocado pela gestão da AMPREV e sim 
por resgate de cotas do fundo por outros quotistas, 
observando o § 3º do artigo acima. O recurso aplicado no 
fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA 
IMA GERAL, na data de 30/04/2020, estava acima do 
limite de 15% em relação ao patrimônio líquido do fundo, 
em 16% (quando somados os recursos dos planos -  
14,87% do PF + 1,13% do PP), sendo considerado um 
desenquadramento passivo, não provocado pela gestão 
da AMPREV e sim por resgate de cotas do fundo por 
outros quotistas, observando o § 3º do artigo acima.  Os 
recursos aplicados nos fundos FIC FIP KINEA PRIVATE 
EQUITY II e TERRAS BRASIL -  FIP MULTIESTRATÉGIA, 
na data de 30/04/2020, estavam  acima  do  limite  de  5%  
em  relação  ao patrimônio líquido do fundo, em 14,09% e 
15,53% respectivamente, sendo que não necessitam  ser 
enquadrados  em  virtude  do  §  1º  do  artigo  21 da  

Resolução nº 3922/2010-CMN,  visto  que  não  foram 
provocados  pela  gestão  da  AMPREV,  e  sim  por  
alteração  na  legislação,  neste  caso  a  Resolução nº 
4604/2017-CMN. O recurso aplicado no fundo KINEA 
PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP 
MULTIESTRATEGIA, na data de 30/04/2020, estava 
acima do limite de 5% em relação ao patrimônio líquido do 
fundo, em 18,81%, sendo que não necessita ser 
enquadrado em virtude deste fundo ser um veículo feder. 
Destinado ao público institucional que está vinculado, por 
regulamento, a aplicar a totalidade de seus recursos no 
fundo ‘Quine-a Private Equit. Master Fundo de 
Investimento em  Participações  Multiestratégia’  (‘FIP  
Master’),  inscrito  no  CNPJ/MF  nº  27.782.802/0001-57,  
ou seja, em  relação ao ativo final investido, nos termos 
dos artigos 10 e 12 da Resolução CMN nº 3.922, bem 
como conforme resposta ao item 30 da Nota Técnica SEI 
nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, a aplicação do 
mesmo é compatível com as condições e limites previstos 
na Resolução CMN nº 3.922 e na Política  de  Investimentos,  
estando  aderente  ao  limite  de  concentração  de  5%  do  
FIP  Master,  nos termos do artigo 14, § 2º, da Resolução 
CMN nº 3.922/2010-CMN. Em relação aos limites do 
artigo 14 da Resolução nº 3.922/2010-CMN. O recurso 
aplicado no fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI 
RENDA FIXA IMA GERAL, na data de 30/04/2020, estava 
acima do limite de 15% em relação ao patrimônio líquido 
do fundo, em 16% (quando somados os recursos dos 
planos -  1,13% do PP + 14,87% do PF), sendo considerado 
um desenquadramento passivo, não provocado pela 
gestão da AMPREV e sim por resgate de cotas do fundo 
por outros quotistas, observando o § 3º do artigo acima. O 
Coordenador do CIAP, esclareceu que a alocação por 
estratégia identifica, em cada plano, em quais 
características estão concentradas as aplicações, 
auxiliando na avaliação de performance e decisão entre 
os diversos produtos da carteira e do mercado, bem como 
em comparação com os principais índices de renda fixa e 
renda variável do mercado brasileiro de capitais. 
Apresentou também, um resumo das reuniões (janeiro a 
abril/20) e deliberações do Comitê de Investimentos da 
AMPREV. As aplicações da carteira são comparadas e 
avaliadas com os diversos indicadores de referência do 
mercado de renda fixa e variável, nesse sentido, 
demonstramos a posição dos principais índices que são 
benchmarks dos produtos de investimentos, com a 
rentabilidade   no mês, no ano e em 12 meses. Ressaltou 
ainda que, as informações do cenário econômico do mês 
foram extraídas da Carta Mensal – Maio 2020, elaborado 
pelo Santander Asset Management do Banco Santander, 
e que a carta está disponível digitalmente na DICAM/
DIFAT. No mês de abril o patrimônio dos recursos 
aplicados evoluiu positivamente em 2,36%, de R$ 
4.382.872.197,96 em março para R$ 4.486.415.197,90 
em abril.  O montante patrimonial no ano, até abril/2020, 
em comparação com o montante de dezembro/2019, de 
R$ 4.756.271.799,92, reduziu em R$ - 269.856.602,02, 
representando - 5,67%, ainda reflexo da COVID-19. A 
rentabilidade da carteira acumulada no ano, ainda ficou 



Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2021Seção 02• Nº 7.334Diário Oficial

144 de 185

negativa em - 7,70%, contra uma meta atuarial positiva de 
2,28% (INPC + 6% a.a.) no período. As informações 
financeiras utilizadas foram obtidas diretamente do 
Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteira de 
Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS do 
Estado do Amapá de abril/2020, o qual deve acompanhar 
este relatório, e dos extratos das aplicações enviados 
pelas instituições financeiras gestoras dos recursos, 
disponíveis na DICAM/DIFAT. O presente relatório foi 
elaborado pela DICAM, e tem como objetivo demonstrar o 
posicionamento da carteira de investimentos dos 
segurados do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, 
conforme atividade de controle e monitoramento de sua 
competência, bem como as atividades da Diretoria e do 
Comitê. O Coordenador do CIAP, Carlos Roberto, 
esclareceu que quanto ao Relatório Mensal do mês de 
maio/2020, ele irá fazer algumas pontuações concernentes 
a mudança ocorrida em comparação ao mês de abril, 
ressaltando que a posição é do dia 29/05/2020. Carteira 
Administrada de TPF de Gestão do Banco do Brasil S.A. 
Saldo mês anterior R$ 1.453.634.302,23; COMPRA T.P.F./ 
Operação Compromissada R$ 94.229.936,93; VENDA 
T.P.F./Cupom/Operação Compromissada R$ 
94.206.353,03; Rendimento (+/-) R$ 20.892.447,05 e 
Saldo R$ 1.474.550.333,18. As movimentações são 
praticadas pela gestora BBDTVM do Banco do Brasil, a 
mesma possui gestão  ativa  no  contrato  de  administração  
de  carteira  composta  de  títulos  públicos  federais,  em 
virtude do conhecimento e estrutura para compra e venda  
dos  títulos, considerando a marcação a mercado exigida 
pela legislação nesse tipo de produto, movimentando: R$ 
94.229.936,93 em compra de Operação Compromissada 
em TPF; R$ 85.667.483,14 em venda de Operação 
Compromissada em TPF; R$ 8.538.869,89 juros recebidos 
(cupom semestral) de TPF papel NTN-B; BB 
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 
PERFIL FIC FI - Saldo mês anterior R$ 41.623.577,95; 
Aplicado R$ 7.723.769,63; Resgate  R$ 15.655.511,56;   
Rendimento (+/-) R$ 98.503,78 e  Saldo R$ 33.790.339,80. 
As movimentações no fundo estão ligadas diretamente a 
arrecadação previdenciária e não previdenciária (entrada) 
e ao pagamento da despesa administrativa e previdenciária 
(saída) do Plano Financeiro, sendo o fundo de aplicação 
imediata, para posterior deliberação do CIAP ou 
determinações da Diretoria Executiva de resgates para 
pagamento das despesas, conforme determinado na 
Política de Investimentos.  Resgate de R$ 53.629,56 para 
cumprir chamada de capital do fundo BTG PACTUAL 
TIMBERLAND FUND I - FIQ DE FIP.  BB PREVIDENCIÁRIO 
RENDA FIXA FLUXO FIC FI - Saldo mês anterior R$ 
239.642,02; Aplicado R$ 8.350.677,85; Resgate R$   
6.907.453,24; Rendimento (+/-) R$ 5.795,07 e Saldo R$ 
1.688.661,70. As movimentações no fundo estão ligadas 
diretamente a arrecadação previdenciária e não 
previdenciária (entrada) e ao pagamento da despesa 
administrativa e previdenciária (saída) do Plano 
Financeiro, sendo um fundo de aplicação automática, 
evitando que o recurso fique parado em conta corrente, 
para posterior  migração para o fundo  BB 

PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 
PERFIL FIC FI  ou determinações da Diretoria Executiva 
de resgates para pagamento das despesas, conforme 
determinado na Política de Investimentos. BTG PACTUAL 
TIMBERLAND FUND I - FIQ DE FIP - Saldo mês anterior 
R$ 3.503.756,80; Aplicado R$ 53.629,56     Amortização 
(zero); Rendimento (+/-) R$ - 8.095,26 e saldo R$ 
3.549.291,10. Aplicação de R$ 53.629,56 para cumprir a 
10ª chamada de capital do fundo conforme Notificação 
para integralização de quotas. Movimentações do Plano 
Previdenciário - CARTEIRA ADMINISTRADA DE TPF - 
GESTÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Saldo mês 
anterior R$ 550.534.122,73; Compra T.P.F. (zero); Venda 
T.P.F./CUPOM R$ 17.904.046,50; Rendimento (+/-) R$ 
13.081.801,99 e Saldo R$ 545.711.878,22. As 
movimentações são praticadas pela gestão da Caixa 
Econômica Federal, a mesma possui gestão ativa dentro 
carteira em virtude do conhecimento e estrutura para 
compra e venda de títulos públicos federais, considerando 
a marcação a mercado exigida pela legislação nesse tipo 
de produto, movimentando: R$ 1.464.375,28 juros 
recebidos (cupom semestral) de TPF papel NTN-B - 
20210515;  R$ 3.758.758,48 juros recebidos (cupom 
semestral) de TPF papel NTN-B - 20230515; R$ 
12.680.912,74 em venda de TPF NTN-B - 20250101; FIC 
FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO 
IMA-B LP - Saldo mês  anterior R$ 114.102.351,72; 
Aplicado R$ 17.904.046,50; Resgate R$ 43.939,15; 
Rendimento (+/-) R$  2.070.203,87 e Saldo R$ 
134.032.662,94. Aplicação de R$ 1.464.375,28  de 
recurso oriundo dos juros recebidos (cupom semestral) 
de TPF papel NTN-B - 20210515 da Carteira Administrada 
de TPF de gestão da Caixa Econômica; Aplicação de R$ 
3.758.758,48  de recurso oriundo dos juros recebidos 
(cupom semestral) de TPF papel NTN-B – 20230515 da 
Carteira Administrada de TPF de gestão da Caixa 
Econômica; Aplicação de R$  12.680.912,74  de recurso 
oriundo da venda de TPF NTN-B  –  20250101 da Carteira 
Administrada de TPF de gestão da Caixa Econômica; 
Resgate de R$ 43.939,15  foi realizado pela gestão da 
Carteira Administrada de TPF da Caixa Econômica, para 
o pagamento da Taxa de Administração mensal da 
carteira, que é de 0,10% a.a. BB PREVIDENCIÁRIO 
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI - 
Saldo mês  anterior R$  39.808.592,09; Aplicado R$ 
3.826.538,74; Resgate R$  748.181,00;  Rendimento  (+/-
)  R$  101.164,54   e Saldo R$ 42.988.114,37. As 
movimentações no fundo estão ligadas diretamente a 
arrecadação previdenciária e não previdenciária (entrada) 
e ao pagamento da despesa administrativa e previdenciária 
(saída) do Plano Previdenciário, sendo o fundo de 
aplicação imediata, para posterior deliberação do CIAP ou 
determinações da Diretoria Executiva de resgates para 
pagamento das despesas, conforme determinado na 
Política de Investimentos. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA 
FIXA FLUXO FIC FI - Saldo mês anterior (zero); Aplicado 
R$ 4.002.937,14; Resgate R$ 2.879.441,69; Rendimento 
(+/-) R$ 4.454,40 e Saldo R$ 1.127.949,85. As 
movimentações no fundo estão ligadas diretamente a 
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arrecadação previdenciária e não previdenciária (entrada) 
e ao pagamento da despesa administrativa e previdenciária 
(saída) do Plano Previdenciário, sendo um fundo de 
aplicação automática, evitando que o recurso fique parado 
em conta  corrente,  para  posterior  migração  para  o  
fundo  BB  PREVIDENCIÁRIO  RENDA  FIXA 
REFERENCIADO  DI  LP  PERFIL  FIC  FI  ou  
determinações  da  Diretoria  Executiva  de  resgates  para 
pagamento das despesas, conforme determinado na 
Política de Investimentos. Foi destacado que a distribuição 
do patrimônio dos recursos dos segurados, por segmento 
de investimento e mercado, dos planos Financeiro e 
Previdenciário, e saldos em contas correntes, no mês de 
maio/2020, na posição de 29/05/2020, sendo: Plano 
Financeiro - Subtotal somente recursos aplicados de R$ 
3.441.190.344,98, saldo em contas correntes no valor de 
R$ 13.724,79, totalizando R$ 3.441.204.069,77 (100%). 
Plano Previdenciário - Subtotal somente recursos 
aplicados de R$ 1.147.092.767,18, saldo em contas 
correntes no valor de R$ 5.650,03, totalizando R$ 
1.147.098.417,21 (100%). Quanto a disponibilidade 
consolidada dos Planos PP e PF, subtotal somente 
recursos aplicados de R$ 4.588.283.112,16, saldo em 
contas correntes no valor de R$ 19.374,82, totalizando 
R$ 4.588.302.486,98 (100%). Conforme composição da 
carteira, foi consolidado os valores totais dos recursos 
disponíveis dos segurados em produtos de investimentos 
e disponibilidades em contas correntes no exercício, 
demonstrando a evolução patrimonial e o acumulado dos 
rendimentos no ano, sendo: Plano Financeiro Posição 
maio/2020 no valor de R$ 3.441.204.069,77; Plano 
Previdenciário R$ 1.147.098.417,21. Consolidado (PP/
PF) R$ 4.588.302.486,98, o rendimento total da carteira 
no mês foi positivo em R$ 104.283.216,67, sendo R$ 
73.170.205,06 do Plano Financeiro e R$ 31.113.011,61 
do Plano Previdenciário. A rentabilidade da carteira 
consolidada (PF + PP) no mês de maio foi positiva em 
2,33% e no acumulado do ano de 2020 negativa em - 
5,56%, contra uma meta atuarial de INPC (IBGE) + 6% 
a.a., no mês positiva em 0,24% e no ano positiva em 
2,52%, constatando-se que a meta não foi atingida. No 
mês a rentabilidade do Plano Financeiro foi positiva em 
2,17% e no acumulado do ano negativa em - 5,74%, do 
Plano Previdenciário no mês foi positiva em 2,79% e no 
ano negativo em -5,01%. Por fim, informou que no mês de 
maio o patrimônio dos recursos aplicados evoluiu 
positivamente em 2,27%, de R$ 4.486.415.197,90 em 
abril para R$ 4.588.302.486,98 em maio.  O montante 
patrimonial no ano, até maio/2020, em comparação com 
o montante de dezembro/2019, de R$ 4.756.271.799,92, 
reduziu em R$ -167.969.312,94, representando -3,53%, 
ainda reflexo da crise econômica da pandemia de 
COVID-19. A rentabilidade da carteira acumulada no ano, 
ainda ficou negativa em -5,56%, contra uma meta atuarial 
positiva de 2,52% (INPC + 6% a.a.) no período. As 
informações financeiras utilizadas foram obtidas 
diretamente do Demonstrativo de Consolidação dos 
Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos 
Segurados do RPPS do Estado do Amapá de maio/2020, 

o qual deve acompanhar este relatório, e dos extratos das 
aplicações enviados pelas instituições financeiras 
gestoras dos recursos, disponíveis na DICAM/DIFAT. O 
presente relatório foi elaborado pela DICAM, e tem como 
objetivo demonstrar o posicionamento da carteira de 
investimentos dos segurados do RPPS e RPPM do Estado 
do Amapá, conforme atividade de controle e monitoramento 
de sua competência, bem como as atividades da Diretoria 
e do Comitê. Após apresentação o Coordenador do 
Comitê de Investimentos da AMPREV, Carlos de Oliveira 
dos Anjos, prestou esclarecimentos aos Conselheiros 
(registro em áudio e vídeo). Ato continuo, o Presidente 
informou, que os valores apresentados irão ser 
mensalmente atualizados e disponibilizados a todos os 
Conselheiros. ITEM - 8 - COMUNICAÇÃO DA 
PRESIDÊNCIA: O Presidente Rubens Belnimeque, 
informou que no dia 31 do mês em curso, estará se 
reunindo com o stafe da AMPREV para montar as 
estratégias de retomadas das atividades presenciais. 
Informou ainda, que a AMPREV fechou parceria com o 
PRODAP para utilizar o mesmo sistema que o GEA usa 
para concessão dos consignados, e que já foi feita a 
homologação e implementação para integrar com o 
sistema da AGENDA, e os três bancos (Brasil, Caixa 
Econômica e Bradesco) que a AMPREV já opera, serão 
os pilotos, para acabar com a emissão de carta de 
margem, e automatizar o máximo possível. ITEM - 9 - 
COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS: Conselheiro 
Helielson do Amaral, solicitou que tivesse um setor para 
melhor acompanhar os processos de benefícios 
(retroativos, aposentadorias etc.),  pois mesmo sabendo 
das dificuldades em razão da pandemia, e apesar dos 
serviços estarem sendo feitos em home office, ele acredita 
que está faltando acompanhamento desses processos, 
pois é inadmissível um processo iniciar em fevereiro/20 e 
até hoje (30/07/2020) não ter sido resolvido, apesar do 
Conselheiro já ter conversado com a Diretora da DIBEM 
Fabrícia, a qual informou que os processos demoraram 
para ser analisados pela PROJUR/AMPREV, mas que 
agora o processo seguirá o fluxo normal. O Conselheiro 
solicitou ainda, que o setor de TI da AMPREV criasse uma 
senha para que os membros do CEP pudessem ter 
acesso ao SISPREV WEB para acompanhar mais de 
perto o tramite desses processos. O Presidente informou 
que irá tomar as devidas providências para atender as 
solicitações do Conselheiro Helielson o mais breve 
possível.  Conselheiro Carlos Marques, informou as 
medidas que o Governo do Estado do Amapá está 
adotando para a retomada das atividades no segmento 
econômico e setor público, bem como atualizou os demais 
Conselheiros com dados oficiais quanto a disseminação e 
controle na pandemia em todo o Estado do Amapá. 
Conselheiro Mauro Fernando, perguntou se o Relatório 
de Gestão da AMPREV, já foi encaminhado ao TCE, e se 
sim, se teria passado antes pelo Conselho Fiscal da 
AMPREV, pois de acordo com o Regimento Interno do 
CEP e COFISPREV, o Relatório teria que passar pelo 
COFISPREV e depois pelo CEP, antes de ser enviado ao 
TCE. E caso já tenha sido enviado, e não tenha sido 
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respeitado esse tramite, o Conselheiro acredita que pode 
correr o risco de o Relatório retornar à AMPREV sem ser 
analisado pelo TCE, principalmente em razão dos 
discursões referentes ao balanço. E se for de conhecimento 
do TCE o conteúdo dos Regimentos Internos (CEP e 
COFISPREV) eles saberão da necessidade de aprovação 
por parte dos Conselhos antes do envio ao Tribunal de 
Contas. O Conselheiro solicitou inda, informações 
concernentes aos procedimentos adotados para a 
elaboração da avaliação atuarial referente ao ano base 
de 2018, que era para ter sido feito ano passado, e que 
até onde se sabe está sendo elaborado pelo Banco do 
Brasil. Solicitou ainda, informações quanto a avaliação 
atuarial do ano base de 2019, em que fase estar, e se a 
base de dados está atualizada, ou se tem algum Ente 
com pendencias de passar as informações necessárias 
para realização da avaliação. Porquê se tiver com essas 
pendencias, o Conselheiro sugere que se monte uma 
comissão autorizada pelo Presidente, para que os 
membros dessa comissão, representando à AMPREV, 
façam visitas aos Gestores desses Órgão com pendencias, 
a fim de ajudar a gestão da AMPREV, e mostrar para eles 
o quanto eles estão prejudicando todo o Sistema 
Previdenciário Estadual de Servidores Públicos, por não 
estarem repassando as informações devidas, da forma 
como deveriam repassar. O Presidente Rubens 
Belnimeque, informou que o Relatório de Gestão passou 
pelo COFISPREV, o qual se manifestou, e foi encaminhado 
na data de 29/07/2020 ao TCE. Esclareceu ainda, que em 
razão da reunião do CEP acontecer apenas no dia 
30/07/20, infelizmente não foi possível dar conhecimento 
do conteúdo do Relatório de forma previa aos membros 
do CEP, mas que estará compartilhando todo o conteúdo 
do Relatório juntamente com o protocolo de entrega do 
TCE. Quanto ao Cálculo Atuarial ano base 2018, já está 
pronto, e irá ser agendado uma reunião extraordinária 
para apresentação aos membros do CEP. Já a avaliação 
ano base 2019, atrasou por conta da contratação, por que 
não foi possível contratar novamente o Banco do Brasil, e 
está sendo finalizado o pacote de dados, e a Empresa 
AGENDA deve está elaborando um cálculo prévio para 
suprir a legislação e apresentar ao Conselho, mas assim 
que for licitado para contratar nova empresa, será 
realizado novamente com os dados do ano de 2020. Por 
fim, esclareceu que falta pouco para finalizar a automação 
com o Poder Executivo, já com o Tribunal de Justiça está 
tudo certo, eles forneceram usuário e senha que permite 
a extração dos dados e possibilita o processamento 
internamente. O Ministério Público está tudo certo 
também, porém todas as vezes que a AMPREV necessita 
dos dados tem que ser solicitado e o responsável pelo 
setor de TI, fica aguardando autorização dos superiores, 
gerando uma demora, e na prática é preciso dessas 
informações mensal, pois assim que fecha a competência 
é feita atualização, porque um dos objetivos da automação, 
é que a ficha financeira e a contribuição individualizada 
ela seja processada e importada no sistema da AMPREV, 
então se ficar todo tempo dependendo de solicitar 
liberação para o gestor do órgão irá dificultar um pouco. O 

Presidente tentou marca uma reunião com o gestor do 
Ministério Público, mas por conta da agenda e da 
pandemia ficou para um segundo momento, mas irá ser 
retomado. Mas, o mais difícil está feito, que é o sistema 
conversar, precisando agora só ter autonomia para 
extração desses dados, esses dados são basicamente o 
que está na lei, e se o Conselheiro Horácio Luís poder 
ajudar nessa pauta o Presidente Rubens agradece. O 
Conselheiro Horácio Luís se colocou à disposição para 
ajudar nessa conversação com o gestor do Ministério 
Público. Conselheiro Edílson Pereira, solicitou que à 
AMPREV fosse célere no atendimento das diligencias 
solicitadas pelo Conselheiro Relator Mário Gurtyev 
concernentes ao Processo da dívida do Poder Executivo. 
Solicitou também, que seja melhorado os canais de 
atendimento dos segurados e beneficiários, pois 
frequentemente recebe reclamações de pessoas que não 
estão conseguindo ser atendidas pela AMPREV, ou que 
seus processos estão demorando muito para serem 
finalizados. E que a AMPREV se organize melhor quanto 
a quantidade de servidores, e espaço físico mais amplo 
na Diretoria de Benefícios, para atender a demanda 
crescente de novos beneficiários que irão se aposentar 
com aposentadoria especial, que é o caso dos Policiais 
Civis. O Conselheiro ressaltou que essas reinvindicações 
são dos segurados e beneficiários do qual ele representa 
no Conselho. O Presidente Rubens informou que irá 
tomar as devidas providências para atender as solicitações 
do Conselheiro Edílson o mais breve possível. Conselheiro 
Mário Gurtyev, inicialmente se desculpou por não 
apresentar a tempo sua relatoria concernente ao balancete 
de dezembro de 2019, em razão de que, quando o 
processo foi entregue em seu escritório, no dia seguinte 
sua secretária apresentou os sintomas do COVID 19, o 
que impossibilitou que pudesse pegar o processo, visto 
ser do grupo de risco, ficando mais de mês impossibilitado 
de ter acesso ao mesmo. Por fim, perguntou quando seria 
marcada a reunião extraordinária que terá como pauta o 
Requerimento de sua autoria, o qual solicita informações 
referente a dívida do Poder Executivo e dos gestores do 
GEA por período, para subsidiar sua relatoria. O Presidente 
Rubens informou que as solicitações contidas no 
Requerimento do Conselheiro Mário Gurtyev, já estão 
sendo atendidas, e que na próxima semana estará 
organizando a pauta e agendando a reunião, e que todos 
irão ser informados com antecedência da data marcada. 
ITEM - 10 - O QUE OCORRER. Nada mais havendo, o 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a reunião às dezoito horas e cinquenta e sete 
minutos, e para constar eu, Lusiane Oliveira Flexa, 
Secretária, lavrei a presente ata, que lida e conferida será 
assinada pelos Conselheiros presentes. Macapá, Amapá, 
trinta de julho de dois mil e vinte.

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Rubens Belnimeque de Souza

SECRETÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 
PREVIDÊNCIA – CEP/AP
Lusiane Oliveira Flexa

HASH: 2021-0115-0004-8607
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ATO CONCESSÓRIO DE PENSÃO

PORTARIA Nº 04 de 14 de janeiro de 2021.

A Diretora Presidente em substituição da Amapá 
Previdência, no uso das atribuições conferidas pelo inciso 
XIII do art.14 do Regimento Interno aprovado pelo Ato 
Resolutório nº. 001/99–CA/AMPREV, de 02 de setembro 
de 1999, bem como o Decreto de nº4284/2020 e tendo 
em vista o que consta no Processo de nº2020.07.1221P 
- DIBEF/AMPREV, de 17/12/2020, resolve conceder 
pensão na forma a seguir discriminada: 

Dados do Instituidor:

Nome do Ex-Servidor: SANDOVAL FERREIRA LIMA, Matrícula: 
326275; Cargo: Auxiliar Administrativo; CPF nº 023.220.302-44; Data 

do Óbito: 21/11//2020; Lotação: Amapá Previdência – Decreto de 
Aposentadoria nº0985 de 20/03/2013.

 
DENOMINAÇÃO 

(DISCRIMINAÇÃO 
REMUNERAÇÃO)

PERCENTUAL

Vencimento                 100%

TOTAL                                                100%
 
Dados dos Pensionistas:

BENEFICIÁRIOS:           
PARENTESCO

NATUREZA       
DA PENSÃO %COTA

FRANCISCA 
MARINHO LIMA Companheira Vitalício 100%

TOTAL

Concedo a pensão, neste ato discriminado, com fundamento legal 
nos arts. 10, inciso I, §5º; 13; 26, §§1º,2º, 5º e 6º; 31 e caput do art. 
89 da Lei Estadual nº 0915, de 18 de agosto de 2005. Ressalto que 
o presente benefício será incluído no Plano Financeiro, conforme 

determina o art. 91, §1º da Lei nº 0915/2005.

Macapá - AP, 14 de janeiro de 2021.
 

JUSSARA KEILA HOUAT
Diretora - Presidente em substituição

Decreto nº4284/2020

HASH: 2021-0115-0004-8542

PORTARIA Nº 02/2021 - AMPREV
 
A Diretora Presidente da Amapá Previdência - AMPREV, 
usando de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4284, de 16 de dezembro de 2020 e 
considerando o memorando nº 40/2021 – GAB/AMPREV;

RESOLVE: 

Exonerar o colaborador Cláudio Ronaldo Souza de 
Freitas, Assistente Previdenciário, da Função Gratificada 
de Chefe da Unidade de Compras, da Amapá Previdência 

– AMPREV, a contar do dia 04 de janeiro de 2021.

Macapá/AP, 04 de janeiro de 2021.

Jussara Keila Houat
Diretora Presidente em substituição Decreto nº 4284/2020

HASH: 2021-0115-0004-8601

PORTARIA Nº 05/2021 - AMPREV
 
A Diretora Presidente da Amapá Previdência - AMPREV, 
usando de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4284, de 16 de dezembro de 2020 e 
considerando o memorando nº 001/2021 – GAB/AMPREV;

RESOLVE: 

Nomear Augusto Sérgio Nogueira de Brito no cargo 
comissionado de Chefe da Divisão de Cadastro e 
Benefícios – DICAB/AMPREV, da Amapá Previdência, a 
contar do dia 14 de janeiro de 2021.

Macapá/AP, 14 de janeiro 2021.

Jussara Keila Houat
Diretora Presidente em substituição Decreto nº 4284/2020

HASH: 2021-0115-0004-8603

RESOLUÇÃO Nº 01/2021-CEP/AP

O Presidente do Conselho Estadual de Previdência do 
Estado do Amapá – CEP/AP, no uso das suas atribuições 
legais, com fundamento nos arts. 102, caput, e 103, XI, 
da Lei nº 0915/2005; art. 5º c/c o inciso II do art. 18 e 
inciso IV do art. 3º, todos do Regimento Interno do CEP/
AP, ainda, tudo o que consta nos autos do Processo nº 
2020.147.100151PA - Requerimento Administrativo em 
face do Parecer Jurídico nº 761/2019-PROJUR/AMPREV, 
o qual indeferiu o pedido de concessão de pensão por 
morte em favor de Alcione Marques da Silva e etc.,

Considerando, que o Conselho Estadual de Previdência 
reunido na 11ª Reunião Ordinária realizada no dia 30 de 
novembro de 2020, aprovou o voto do relator Conselheiro 
Helielson do Amaral Machado, que dá provimento ao 
recurso interposto pela recorrente a senhora Alcione 
Marques da Silva.                                    

RESOLVE:

Art. 1º.  Conhecer o recurso, para no mérito dar-lhe 
provimento, a fim de reconhecer a senhora ALCIONE 
MARQUES DA SILVA como companheira e dependente 
de AGENOR ANTÔNIO AVILA DE MEDEIROS, assim 
fazendo jus ao benefício da pensão por morte.
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Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeito a partir do dia 30 de novembro de 
2020.

Macapá-AP, 13 de janeiro de 2021.

Rubens Belnimeque de Souza
Presidente do CEP

Helielson do Amaral Machado
Relator

HASH: 2021-0115-0004-8594

RESOLUÇÃO Nº 03/2021-CEP/AP

O Presidente do Conselho Estadual de Previdência do 
Estado do Amapá – CEP/AP, no uso das suas atribuições 
legais, com fundamento no inciso VI do art. 13 e inciso II 
do art. 18, todos do Regimento Interno do CEP/AP e art. 
98 da Lei nº 0915 de 18 de agosto de 2005, ainda,

Considerando a deliberação na 12ª Reunião Ordinária, 
realizada no dia 21 de dezembro de 2020, o Plenário do 
Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá, 
decidiu, à unanimidade:

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir o Calendário de Reuniões Ordinárias do 
Conselho Estadual de Previdência– CEP/AMPREV, para 

o ano de 2021, conforme tabela abaixo:

MÊS DIA DO MÊS DIA DA SEMANA

Janeiro 29 Sexta-feira

Fevereiro 23 Terça-feira

Março 16 Terça-feira

Abril 20 Terça-feira

Maio 18 Terça-feira

Junho 22 Terça-feira

Julho 30 Sexta-feira

Agosto 17 Terça-feira

Setembro 21 Terça-feira

Outubro 19 Terça-feira

Novembro 23 Terça-feira

Dezembro 14 Terça-feira
 
Art. 2º - Ante superveniência de fato impeditivo que torne 
impossível a realização da sessão, esta será remarcada 
com comunicação antecipadamente aos membros do 
CEP.

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

Macapá-AP, 13 de janeiro de 2021.
Rubens Belnimeque de Souza
Presidente do Conselho CEP/AP

HASH: 2021-0115-0004-8596
PUBLICIDADE
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                                                                                                                                                                                                         Estado do Amapá 

1 

 
RESOLUÇÃO Nº 02/2021-CEP/AP 

 
 

O Presidente do Conselho Estadual de Previdência do Estado do Amapá 
– CEP/AP, no uso das suas atribuições legais, com fundamento no inciso VI do 
art. 13 e inciso II do art. 18, todos do Regimento Interno do CEP/AP e art. 98 da 
Lei nº 0915 de 18 de agosto de 2005, ainda, tudo o que consta nos autos do 
Processo nº 2020.261.1001768PA e etc.,  
 

Considerando que a matéria referente a minuta da Política de 
Investimentos do RPPS e RPPM do Estado do Amapá para o exercício de 2021, 
apresentada pelo Comitê de Investimentos – CIAP/AMPREV, foi apreciada pelo 
Plenário do Conselho Estadual de Previdência, na 6ª Reunião Extraordinária, 
realizada no dia 09 de dezembro de 2020, decidiu, à unanimidade, pela 
aprovação. 

 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º.  Aprovar a Política de Investimentos da Amapá Previdência para o 
exercício de 2021, conforme anexo I. 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a 
partir de 09 de dezembro de 2020. 

 
Macapá-AP, 13 de janeiro de 2021. 

 
 
 

Rubens Belnimeque de Souza 
Presidente do Conselho CEP/AP 

 
 
 
 
 
 

Cód. verificador: 24414294. Cód. CRC: 1B0F00C
Documento assinado eletronicamente por RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA em 14/01/2021 17:06, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2021Seção 02• Nº 7.334Diário Oficial

150 de 185

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     

 

                           GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

                         REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

                           AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV 

 

  POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO 

  EXERCÍCIO DE 2021 

 

“AMPREV – DÉCADA DE CRESCIMENTO” 



Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2021Seção 02• Nº 7.334Diário Oficial

151 de 185

                                                                                                           
__________________________________________________________________________ 

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS E RPPM DO ESTADO DO AMAPÁ – EXERCÍCIO DE 2021 
 

2 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rua Binga Uchôa, 10 - Centro - CEP 68900-090 - Macapá/AP - CNPJ 03.281.445/0001-85. 
Fone: (96) 4009-2401 / 4009-2403 - Fax: (96) 4009-2428 - e-mail: amprev@amprev.ap.gov.br / ciap@amprev.ap.gov.br  

SUMÁRIO 
 
1 - INTRODUÇÃO .............................................................................................................................................. 3 

2 - OBJETIVOS .................................................................................................................................................. 3 

3 - VIGÊNCIA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS ......................................................................................... 4 

4 – ADOÇÃO DE MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA – PRÓ-GESTÃO ..................... 4 

5 - GESTÃO DOS RECURSOS ......................................................................................................................... 5 

5.1. COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP ......................................................... 5 

5.2. DEFINIÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS E LIMITE DE ALÇADA ..................................................... 6 

5.2.1. FATORES DE RISCOS ............................................................................................................................ 7 

5.3. PLANO DE CONTINGÊNCIA ...................................................................................................................... 7 

5.4. CAPACITAÇÃO DE GESTORES, SERVIDORES E MEMBROS DOS CONSELHOS................................ 7 

5.4.1. APRIMORAMENTO DO CIAP .................................................................................................................. 7 

5.5. POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA ............................................................................................................... 8 

5.6. ORIENTAÇÕES DE INVESTIMENTOS E OBJETIVO DE ALOCAÇÃO ..................................................... 8 

5.6.1. PLANO FINANCEIRO .............................................................................................................................. 8 

5.6.2. PLANO PREVIDENCIÁRIO ...................................................................................................................... 9 

5.6.3. ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO ........................................................................... 12 

5.6.4. ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS - DPIN ............................................... 13 

5.7. VEDAÇÕES .............................................................................................................................................. 13 

5.8. ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA .................................................................................................................... 14 

5.9. MODELO DE GESTÃO ............................................................................................................................. 14 

5.10. PROCESSO DE CREDENCIAMENTO - INSTITUIÇÕES E PRODUTOS DE INVESTIMENTOS .......... 15 

5.11. PROCESSO DE AVALIAÇÃO ................................................................................................................. 16 

6 - METAS E DIRETRIZES PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS .................................................................. 17 

6.1. META DE RENTABILIDADE PREVISTA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS ..................................... 17 

6.2. META DO SEGMENTO DE RENDA FIXA ................................................................................................ 19 

6.3. META DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ....................................................................................... 19 

6.4. META DO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR ............................................................... 19 

7 – CENÁRIOS DE MERCADO ....................................................................................................................... 20 

7.1. RETROSPECTIVA DO MERCADO EM 2020 ........................................................................................... 20 

7.2. PERSPECTIVAS DO MERCADO PARA 2021 .......................................................................................... 21 

7.3. POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS ..................................................................................... 24 

8 – CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS .................................................................... 25 

8.1. CONTROLES INTERNOS ......................................................................................................................... 25 

8.2. CONTROLES DE RISCO DE MERCADO ................................................................................................. 25 

8.3. CONTROLES DE RISCO DE CRÉDITO ................................................................................................... 26 

9 - SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC) ......................................................... 26 

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS ........................................................................................................................... 27 

 
 
  



Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2021Seção 02• Nº 7.334Diário Oficial

152 de 185

                                                                                                           
__________________________________________________________________________ 

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS E RPPM DO ESTADO DO AMAPÁ – EXERCÍCIO DE 2021 
 

3 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rua Binga Uchôa, 10 - Centro - CEP 68900-090 - Macapá/AP - CNPJ 03.281.445/0001-85. 
Fone: (96) 4009-2401 / 4009-2403 - Fax: (96) 4009-2428 - e-mail: amprev@amprev.ap.gov.br / ciap@amprev.ap.gov.br  

1 - INTRODUÇÃO 
A Política de Investimentos tem como objetivo estabelecer as diretrizes das apli-

cações dos recursos garantidores mencionados no art. 4° da Lei Estadual n° 915, de 18 de agosto de 

2005 e art. 5° Lei Estadual n° 1813, de 07 de abril de 2014, que dispõem, respectivamente, sobre o 

RPPS e o RPPM do Estado do Amapá, conforme definido nos artigos 4°e 5° da Resolução do Con-

selho Monetário Nacional n° 3.922, de 25 de novembro de 2010 e suas alterações. 

Os critérios, procedimentos e limites estabelecidos para aplicação dos recursos 

financeiros administrados pela Unidade Gestora Amapá Previdência-AMPREV, deverão ser selecio-

nados de acordo com a Resolução CMN n° 3.922/2010 e suas alterações, ou a que venha substituí-

la, pela Portaria MPS nº 519/2011 e suas alterações, bem como pelo Pró-Gestão, conforme nível de 

certificação obtido, devendo ser adequado às características dos planos financeiro e previdenciário 

para suas obrigações futuras, buscando atingir ou superar a meta de rentabilidade prevista nesta 

política. Deverá ser sempre observado o equilíbrio dos ativos com as obrigações do passivo atuarial. 

Este documento visa estabelecer instrumentos de controle e de balizamento para 

os procedimentos na aplicação dos recursos previdenciários dos segurados do RPPS e RPPM do 

Estado do Amapá, no intuito de assegurar e garantir a continuidade do gerenciamento prudente e 

eficiente dos recursos. 

 

 

2 - OBJETIVOS 
Esta Política de Investimentos define as diretrizes e práticas de gestão dos recur-

sos em moeda corrente do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, a qual deverá ser adotada pela 

Unidade Gestora no exercício de 2021, para assegurar: 

2.1. Plano de investimento dos recursos de curto, médio e longo prazo; 

2.2. O estabelecimento, aos responsáveis pela gestão, das diretrizes na aplicação 

dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do RPPS e RPPM do Es-

tado do Amapá, visando alcançar a meta de rentabilidade prevista, para garantir a manutenção do 

equilíbrio financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os princípios de segurança, rentabilidade, 

solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, bem como 

exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência, zelando por elevados padrões éticos; 

2.3. O claro entendimento por parte dos gestores, servidores da AMPREV, segu-

rados, beneficiários, provedores externos de serviços e órgãos reguladores quanto aos objetivos e 

restrições relativas aos investimentos dos recursos dos segurados; 

2.4. A existência de um instrumento de planejamento que oriente a AMPREV a 

identificar e definir claramente suas necessidades e seus requisitos por meio de objetivos de retorno, 

tolerâncias a risco (isto é, objetivos de investimento) e restrições de investimento; 

2.5. A existência de critérios objetivos e racionais para a avaliação de classes de 

ativos, de gestores das instituições financeiras e de estratégias empregados no processo de investi-

mento do RPPS e RPPM; 
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2.6. O estabelecimento de diretrizes aos gestores, para que conduzam o processo 

de investimento em conformidade com os objetivos e restrições legais; 

2.7. Subsidiar os gestores que venham a conduzir o processo de investimento dos 

recursos dos segurados e beneficiários do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, com diretrizes bem 

definidas a serem seguidas na construção e no gerenciamento das carteiras dos planos financeiro e 

previdenciário. 

 

 

3 - VIGÊNCIA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 
A vigência desta Política de Investimentos é para o exercício de 2021, sujeita a 

revisões, desde que devidamente justificadas, atendendo ao §1° do art. 4º da Resolução CMN n° 

3.922/2010 e suas alterações. 

A presente Política de Investimentos deverá ser aprovada pelo Conselho Estadual 

de Previdência da AMPREV e posteriormente enviada à Secretaria Especial de Previdência e Traba-

lho do Ministério da Economia através do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN, 
inserido eletronicamente no site www.gov.br/previdencia por meio do Sistema de Informações dos 

Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV, conforme Portaria MPS n° 519, de 24 de agosto 

de 2011 e suas alterações. 

 

 

4 – ADOÇÃO DE MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA – PRÓ-GESTÃO 
O Pró-Gestão RPPS é um programa de certificação que visa ao reconhecimento 

das boas práticas de gestão adotadas pelos Regimes Próprios. É a avaliação, por entidade certifica-

dora externa, credenciada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – SEPRT/ME, do sis-

tema de gestão existente, com a finalidade de identificar sua conformidade às exigências contidas 

nas diretrizes de cada uma das ações, nos respectivos níveis de aderência. 

O regime próprio de previdência social do Estado do Amapá aderiu ao programa 

Pró-Gestão RPPS em 21/11/2018, obtendo a certificação Nível II em 09/10/2019, o que ampliou os 

limites para aplicação dos recursos pelos RPPS certificados, conforme está previsto no §10 do art. 7º 

e no § 9º do art. 8º da Resolução CMN nº 3.922/2010. 

 

Abaixo, tabela resumida das alterações dos limites, por segmento, de acordo com 

o nível de adesão ao Pró-Gestão. 

LIMITES DA RESOLUÇÃO Nº 3922/2010-CMN E ELEVAÇÕES PERMITIDAS CONFORME CERTIFICAÇÕES DO PRÓ-GESTÃO 

SEGMENTO TIPOS DE ATIVOS 
ENQUADRA-
MENTO DA 

RESOLUÇÃO 

LIMITES PERCENTUAIS DOS RECURSOS (PL) DO RPPS 

LIMITE % 
DO PL DO 

FUNDO 
LIMITE BASE 
PERMITIDO 
PELA RE-

SOL. 

ELEVAÇÃO PERMITIDA CONF. NÍVEL 
DE 

 CERTIFICAÇÃO NO PRÓ-GESTÃO 

Nível I Nível II Nível III Nível IV 

RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLI-
COS FEDERAIS 

Títulos Públicos Emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I, a   100% 100% 
Não se 
aplica 

Operações compromissadas em TP Art. 7º, II   5% 5% 
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FUNDOS DE IN-
VESTIMENTO 

FI 100% Títulos Públicos TN   Art. 7º, I, b   100% 100% 15% 

ETF - 100% Títulos Públicos   Art. 7º, I, c   100% 100% 15% 

FI Renda Fixa "Referenciado" (*) Art. 7º, III, a   60% 65% 70% 75% 80% 15% 

ETF - Renda Fixa "Referenciado" Art. 7º, III, b  60% 65% 70% 75% 80% 15% 

FI Renda Fixa – Geral (*) Art. 7º, IV, a  40% 45% 50% 55% 60% 15% 

ETF - Demais Indicadores de RF   Art. 7º, IV, b  40% 45% 50% 55% 60% 15% 

OUTROS 

CDB - Certificado de Depósito Bancário   Art. 7º, VI, a  15% 15% 

Não se 
aplica Poupança   Art. 7º, VI, b  15% 15% 

Letras Imobiliárias Garantidas   Art. 7º, V, b   20% 20% 

FUNDOS DE IN-
VESTIMENTO 

FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior (**) Art. 7º, VII, a  5% 5% 10% 15% 20% 5% 

FI Renda Fixa "Crédito Privado" (*) Art. 7º, VII, b   5% 10% 15% 20% 25% 5% 

FI Debêntures de Infraestrutura   Art. 7º, VII, c  5% 5% 10% 15% 20% 5% 

RENDA VARIÁ-
VEL 

FUNDOS DE IN-
VESTIMENTO 

FI de Ações- Índices c/ mínimo 50 ações (*) Art. 8º, I, a   30% 35% 40% 45% 50% 15% 

ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50)   Art. 8º, I, b   30% 35% 40% 45% 50% 15% 

FI de Ações – Geral (*) Art. 8º, II, a   20% 25% 30% 35% 40% 15% 

ETF - Demais Índices de Ações   Art. 8º, II, b   20% 25% 30% 35% 40% 15% 

FI Multimercado – Aberto (*) Art. 8º, III   10% 10% 10% 10% 15% 5% 

FI Ações - Mercado de Acesso   Art. 8º, IV, c   5% 5% 5% 10% 15% 5% 

FI em Participações (*) (***) Art. 8º, IV, a   5% 5% 5% 10% 15% 5% 

FI Imobiliários (*) (***) Art. 8º, IV, b   5% 5% 10% 15% 20% 5% 

INVESTIMEN- 
TOS NO EXTE-

RIOR 
FUNDOS DE IN-
VESTIMENTO 

FI e FIC FI  de Renda Fixa - Dívida Externa Art. 9º-A, I 10% 10% 15% 

FI - Aberto - Investimento no Exterior Art. 9º-A, II 10% 10% 15% 

Fundos Ações - BDR Nível I   Art. 9º-A, III 10% 10% 15% 

* Ativos crédito privado emitidos por instituição financeira ou sociedades abertas ou cotas sênior de FIDC, não pode investir exterior; 

** Gestor já tenha feito 10 ofertas públicas encerradas e liquidadas, que os RPPS participem somente até 50% do total cotas; 

***Avaliação empresa independente; tx perfomance após devolução capital; gestor participe c/ 5% e que já realizou nos últimos 10 anos, desinvestimento de 3 cias; 

****Limites de 5% do PL do RPPS e de 5% do PL do fundo não se aplica para cotas integralizadas por imóveis; 

Limite válido para todos os fundos: recursos dos RPPS devem corresponder até 20% do PL do fundo; 

O total de recursos de um RPPS deve corresponder no máximo a 5% do total de recursos da gestora ou administradora de carteira; 

Os RPPS somente poderão aplicar seus recursos em fundos de investimento em que figurarem, como administradora OU gestora, instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil obrigadas a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos das Resoluções CMN nº 3.198, de 2004, e nº 4557, de 2017. 

FONTE: Nota Técnica nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF e Tabela Novos Limites Resolução nº 4695/2018 (http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investi-

mentos-do-rpps/) 

 

 

5 - GESTÃO DOS RECURSOS 
A gestão dos recursos dos segurados e beneficiários do RPPS e RPPM é de atri-

buição do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência-CIAP e da Diretoria Executiva da AM-

PREV, esta última de forma excepcional conforme diretrizes desta Política de Investimentos. 

 

5.1. COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP 
O Comitê de Investimentos da Amapá Previdência, constituído em conformidade 

com o disposto no Art. 3º-A, § 1º, alíneas “a” a “e” e Art. 6º, §§ 3º a 6º, da Portaria MPS n° 519, de 24 

de agosto de 2011 e suas alterações, tem como finalidade assessorar o Conselho Estadual de Previ-

dência – CEP no processo de gestão de recursos, bem como a Diretoria Executiva do ponto de vista 
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técnico no que tange aos investimentos e distribuição dos fluxos de recursos financeiros administra-

dos por terceiros, em conformidade com a presente Política de Investimentos. 

Os membros do Comitê de Investimentos terão acesso às informações financeiras 

pertinentes a todo e qualquer investimento de recursos dos segurados do RPPS e RPPM, podendo 

solicitar, a qualquer momento, tais informações para subsidiar seu trabalho. 

A competência e finalidade do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência 

encontram-se definidas em seu Regulamento, publicado no Diário Oficial do Estado nº 4471, de 

06/04/2009. 

O CIAP deverá comunicar ao CEP sempre que houver necessidade de ajustes 

nesta Política, em decorrência do comportamento/conjuntura do mercado e/ou quando se apresente 

relevante seu interesse na preservação dos ativos financeiros dos segurados do RPPS e RPPM. 

 

5.2. DEFINIÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS E LIMITE DE ALÇADA 
Conforme determina o inciso II do art. 103 da Lei Estadual n° 0915/2005, § 2º do 

art. 113 da Lei Estadual n° 1813/2014 e incisos I e II do art. 3º do Regimento Interno do Conselho 

Estadual de Previdência, é de competência do CEP definir as diretrizes e regras relativas à aplicação 

dos recursos financeiros do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, por meio da Política de Investimen-

tos. 

As aplicações e resgates serão recomendados pelo Comitê de Investimentos, por 

deliberação direta ou de acordo com o levantamento de dados apresentados pela Diretoria Financeira 

e Atuarial – DIFAT, mediante o devido processo administrativo. 

As receitas provenientes de arrecadação previdenciária e não previdenciária, de-

verão ser aplicadas pela Diretoria Executiva imediatamente em fundo de investimento do segmento 

de renda fixa, de baixo risco, com aplicação e resgate em D+0, até que o CIAP delibere sobre a 

permanência ou transferência desses recursos para outras aplicações. 

Havendo discordância, por parte do Diretor-Presidente, quanto às deliberações do 

Comitê de Investimentos, os recursos deverão ser aplicados, imediatamente, em fundos do segmento 

de renda fixa atrelados ao CDI, existentes na carteira da AMPREV, de baixo risco, com prazo de 

aplicação e resgate em D+0, administrados por instituições financeiras oficiais públicas. E, no prazo 

de 03 (três) dias úteis deverá ser apresentado ao CIAP, justificativa técnica com exposição dos moti-

vos ensejadores da discordância, devidamente apreciada pela Diretoria Executiva. 

Apresentada a justificativa, o CIAP terá prazo de 03 (três) dias úteis para avaliá-la 

e deliberar sobre a aplicação dos referidos recursos. 

Caso a justificativa não seja encaminhada no prazo definido, ou em caso de não 

acolhimento, o CIAP encaminhará a matéria imediatamente ao CEP para as deliberações. 

Fica autorizada a Diretoria Executiva a resgatar valores das aplicações em fundos 

de investimentos, sem prévia deliberação do CIAP, para custear exclusivamente despesas adminis-

trativas e previdenciárias, do segmento de renda fixa, de baixo risco, com prazo de resgate em até 

D+1. Os resgates efetuados deverão ser informados ao Comitê de Investimentos mensalmente, 

sendo necessária a formalização de processo administrativo. 
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5.2.1. FATORES DE RISCOS 
É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira está sujeita à incidência 

de fatores de riscos que podem afetar adversamente o seu retorno, entre eles: 

5.2.1.1. Risco de Mercado 
Corresponde à incerteza em relação ao resultado de um investimento financeiro 

ou de uma carteira de investimento, em decorrência de mudanças futuras nas condições de mercado, 

tais como os preços de um ativo, taxas de juros, volatilidade de mercado e liquidez; 

5.2.1.2. Risco de Crédito 
Corresponde à possibilidade de uma obrigação (principal e juros) não vir a ser 

honrada pelo emissor/contraparte, na data e nas condições negociadas e contratadas; 

5.2.1.3. Risco de Liquidez 
É resultante da ocorrência de desequilíbrios entre os ativos negociáveis e passivos 

exigíveis, ou seja, o “descasamento” entre os pagamentos e recebimentos. Esta situação afeta a 

capacidade de pagamento da Instituição. 

 

5.3. PLANO DE CONTINGÊNCIA 
O acompanhamento do cumprimento dos limites e requisitos previstos na 

Resolução 3.922/2010-CMN será realizado sistematicamente pela Divisão de Controle Atuarial e Mer-

cado-DICAM da Diretoria Financeira e Atuarial-DIFAT/AMPREV e, em caso de descumprimento, de-

verá ser comunicado imediatamente à Diretoria Executiva e ao CIAP para adoção de medidas de 

reenquadramento aos limites legais, obedecendo os prazos da resolução e em observância ao ven-

cimento do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP do Estado do Amapá. 

 

5.4. CAPACITAÇÃO DE GESTORES, SERVIDORES E MEMBROS DOS CONSELHOS 
Objetivando minimizar os fatores de riscos por meio de metodologias de acompa-

nhamento e avaliação dos investimentos específicos, a AMPREV deverá garantir a certificação e qua-

lificação dos servidores envolvidos na atividade de análise e gestão de recursos investidos no mer-

cado financeiro, bem como dos membros do Comitê de Investimentos, membros do Conselho Esta-

dual de Previdência, membros do Conselho Fiscal, Secretário do CIAP e Procuradoria Jurídica, em 

conformidade com o disposto na Portaria n° 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações. 

 
5.4.1. APRIMORAMENTO DO CIAP 

De acordo com esta Política, a AMPREV deverá custear a capacitação e certifica-

ção, garantindo ainda qualificação contínua aos membros do CIAP, bem como dos servidores da 

AMPREV participantes do processo de gestão dos investimentos sobre o conteúdo necessário para 

gestão de recursos financeiros de RPPS e RPPM, abrangendo, de forma mais específica, o conteúdo 

relacionado na Portaria n° 519, de 24 de agosto de 2011, e suas alterações, incluindo obrigatoria-

mente, no mínimo: 
a. Economia e Finanças; 

b. Sistema Financeiro Nacional; 
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c. Instituições e Intermediários Financeiros; 

d. Mercado de Capitais; 

e. Mercado Financeiro; 

f. Mercado de Derivativos; 

g. Fundos de Investimento. 

 
5.5. POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA 

As informações referentes à gestão das aplicações financeiras da AMPREV, com 

destaque para seu desempenho, serão disponibilizadas pela Diretoria Executiva até o décimo quinto 

dia útil do mês subsequente na página da internet da instituição (www.amprev.ap.gov.br), com atua-

lização mensal.  

A Diretoria Executiva deverá garantir canal de acesso, na forma da legislação vi-

gente, para esclarecimento de dúvidas, sugestões e fiscalização por parte dos contribuintes e cida-

dãos. 

A Diretoria Executiva deverá adotar as providências de publicação da Política de 

Investimentos na íntegra, no Diário Oficial do Estado, bem como na página da internet da AMPREV, 

sendo disponibilizada a todos os segurados e beneficiários, observados os critérios estabelecidos na 

Portaria MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, devendo, ainda, ser encaminhada 

às Instituições Financeiras com as quais a AMPREV opere. 

 
5.6. ORIENTAÇÕES DE INVESTIMENTOS E OBJETIVO DE ALOCAÇÃO 

As tabelas a seguir apresentam a estrutura dos investimentos (posição em 30 de 

outubro de 2020), dos Planos Financeiro e Previdenciário, bem como o enquadramento dos recursos 

administrados pela AMPREV, conforme especificações da Resolução CMN n° 3.922/2010 e suas al-

terações. 

 

5.6.1. PLANO FINANCEIRO 
PLANO FINANCEIRO - DEMONSTRATIVO DE ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS DA CARTEIRA 

ENQUADRAMENTO LEGAL DA CARTEIRA DA AMPREV - LIMITES DA RESOLUÇÃO 3.922/2010-CMN com Vinculação à Nota Técnica SEI Nº 12/2017-CGACI/SRPPS/SPREV/MF E 
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

POSIÇÕES DA CARTEIRA ENQUADAMENTOS E LIMITES LEGAIS 

PRODUTO DE INVESTIMENTO Recurso Aplicado 
Saldo – R$ 

Total do 
Segmento 

em R$ 

Enquadra-
mento na 
Resolução 

3.922/2010-
CMN 

% do Item 
da Res. 

3.922 no PL 
AMPREV - 

PF 

Limite Max. 
Permitido 

Res. 
3.922/2010-

CMN 

Limite Max. 
Polit. Invest. 
da AMPREV 

Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - LFT (POS) 13.842.453,02  

1.577.460.940,85 Art. 7º, Inciso I, 
alínea "a" 44,83% 100,00% 100,00% 

Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - NTN-B 
(POS) 

993.536.618,04  

Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - LTN (PRE) 286.273.037,92  
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - NTN-F (PRE) 62.720.650,14  
Carteira Administrada de TPF BTG Pactual  221.088.181,73  
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil-Oper. Com-
promiss. 

7.286.657,84  7.286.657,84  Art. 7º, Inciso II 0,21% 5,00% 5,00% 

Itaú Institucional RF Inflação FIC FI 55.444.432,28  
  
  
  

391.262.027,35  
  
  
  

Art. 7º, Inciso I, 
alínea "b" 11,12% 100,00% 100,00% 

Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FIC de FI 20.740.015,22  
Itaú Institucional Renda Fixa IRF-M FIC de FI 24.579.734,34  
Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP 96.786.571,29  
FI Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos RF LP 31.891.579,02  
Caixa Brasil IRF - M 1 + TP RF LP 136.326.506,45  
Santander FI IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa 25.493.188,75  
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FIC FI Caixa Novo Brasil Renda Fixa Referenciado IMA-B LP 188.028.373,25  188.028.373,25  Art. 7º, Inciso 
III, alínea "a" 

5,34% 60,00% 60,00% 

BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B FI 221.433,18  

  
  
  

  
556.685.864,88  

  
  
  
  
  

Art. 7º, Inciso 
IV, alínea "a" 15,82% 40,00% 40,00% 

Bradesco Institucional FIC  FI Renda Fixa IMA-B 201.416.789,92  
Bradesco Institucional FIC  FI Renda Fixa IMA-Geral 122.155.218,23  
Bradesco Institucional FIC  FI Renda Fixa IMA-B 5+ 14.474.996,00  
BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI LP Perfil FIC 
FI 

39.939.618,48  

FI Caixa Brasil RF Referenciado DI Longo Prazo 41.766.128,22  
Bradesco H Fundo de Investimento Renda Fixa Nilo 78.558.888,58  
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI 3.235.000,10  
Itau Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI 46.374.635,29  
Itaú Soberano Renda Fixa Simples LP FICFI 8.543.156,88  
BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA III 17.333.118,54  17.333.118,54  Art. 7º, Inciso 

VII, alínea "b" 
0,49% 5,00% 5,00% 

Brasil Ações IBrX Indexado FIC FI 12.823.305,52  
  

49.994.582,72  
  

  

Art. 8º, Inciso I, 
alínea "a" 1,42% 30,00% 30,00% 

Caixa FI em Ações Brasil IBX-50 19.972.661,47  
Bradesco FIC FI em Ações Ibovespa Valuation 10.299.019,55  
Bradesco H FI em Ações Ibovespa  6.899.596,18  
Itaú FoF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC FI 71.050.003,46  

  
  
  
  
  

  
  

503.754.649,06  
  
  
  
  
  
  
  
  

Art. 8º, Inciso 
II, alínea "a" 14,32% 20,00% 20,00% 

Bradesco FI em Ações Dividendos 79.220.276,08  
Bradesco FI em Ações Mid Small Caps 71.600.520,90  
Queluz Valor Fundo de Investimento em Ações 5.825.102,53  
AZ Quest Small Mid Caps FIC de FIA 54.604.356,05  
Itaú Institucional Acoes Phoenix FIC FI 28.769.691,36  
BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA 8.009.677,53  
BB Ações Setor Financeiro FIC de Fundos de Investimento 22.505.648,55  
Bradesco FIC de FIA Institucional IBRX Alpha 6.864.680,72  
Bradesco FI em Ações Selection 44.594.294,48  
AZ Quest Ações FIC FI de Ações 26.922.378,43  
Icatu Vanguarda Dividendos Fundo de Investimento em 
Ações 

43.766.729,13  

BB Ações Valor FIC de FI em Ações 3.489.296,03  
Vinci Mosaico Fundo de Investimento de Ações 9.507.283,40  
Itaú Ações Dunamis FIC de FI 12.639.732,91  
AZ Quest Small Mid Caps RPPS FIC de FIA 4.646.706,49  
Safra Consumo PB FIC DE FIA 9.738.271,01  
IT Now S&P 500 TRN Fundo de Índice 11.068.704,00  11.068.704,00  Art. 8º, II, "b" 0,31% 20,00% 20,00% 
Pátria Special Opportunities I - FIQ FIP 17.968,85  

  
  

47.710.657,32  
  
  
  

Art. 8º, Inciso 
IV, alínea "a" 1,36% 5,00% 5,00% 

Pátria Brasil Infraestrutura III FIQ FIP 5.085.735,50  
FIC FIP Kinea Private Equity II 5.054.477,14  
Terras Brasil - FIP 1.080.571,96  
BTG Pactual Timberland Fund I - FIQ de FIP 3.524.689,78  
Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multies-
trategia 

32.947.214,09  

FI Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo 11.734.417,54  
  

49.949.105,48  
  
  

Art. 8º, Inciso 
III 1,42% 10,00% 10,00% 

Safra S&P Reais PB FI Multimercado 24.574.249,72  
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado 8.754.950,58  
Itaú Private Multimercado S&P500® BRL FIC de FI 4.885.487,64  
Santander FI Global Equities MM Investimentos no Exterior 22.779.580,98  22.779.580,98  Art. 9º-A, Inciso 

II 
0,65% 10,00% 10,00% 

Fundo de Investimento em Ações Caixa Institucional BDR 
Nivel I  

64.533.325,77  
  

95.097.798,16  
  

Art. 9º-A, Inciso 
III 2,70% 10,00% 10,00% Safra Consumo Americano FI em Ações BDR-Nível I PB 12.805.492,47  

BB Ações Globais FIC de FIA - BDR Nivel I 17.758.979,92  
TOTAL SALDOS EM CONTAS CORRENTES 25.162,74  25.162,74  Disponib. Fi-

nanc. C/C 
0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAIS DO PLANO FINANCEIRO 3.518.437.223,17 3.518.437.223,17  100,00%   

Fonte: Demonstrativo de Consolidação de Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá – outubro/2020 

 

5.6.2. PLANO PREVIDENCIÁRIO 
PLANO PREVIDENCIÁRIO - DEMONSTRATIVO DE ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS DA CARTEIRA 

ENQUADRAMENTO LEGAL DA CARTEIRA DA AMPREV - LIMITES DA RESOLUÇÃO 3.922/2010-CMN com Vinculação à Nota Técnica SEI Nº 12/2017-CGACI/SRPPS/SPREV/MF E 
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

POSIÇÕES DA CARTEIRA ENQUADAMENTOS E LIMITES LEGAIS 

PRODUTO DE INVESTIMENTO Recurso Aplicado 
Saldo – R$ 

Total do 
Segmento 

em R$ 

Enquadra-
mento na 
Resolução 

3.922/2010-
CMN 

% do Item 
da Res. 

3.922 no PL 
AMPREV - 

PP 

Limite Max. 
Permitido 

Res. 
3.922/2010-

CMN 

Limite Max. 
Polit. Invest. 
da AMPREV 

Carteira Administra Caixa Econômica de TPF - NTN-B e 
NTN-F 

551.198.534,18  551.198.534,18  Art. 7º, Inciso I, 
alínea "a" 

44,92% 100,00% 100,00% 

FI Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos RF LP 8.811.340,91    
44.897.193,38  

Art. 7º, Inciso I, 
alínea "b" 3,66% 100,00% 100,00% Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B 5 FIC de FI 8.714.006,51  
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Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP 6.213.662,57    
  Caixa Brasil IRF - M 1 + TP RF LP 21.158.183,39  

FIC FI Caixa Novo Brasil Renda Fixa Referenciado IMA-B LP 143.350.780,95  143.350.780,95  Art. 7º, Inciso 
III, alínea "a" 

11,68% 60,00% 60,00% 

BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B FI 79.787.071,79  

  
  

  
  

265.867.218,99  
  
  
  
  
  

Art. 7º, Inciso 
IV, alínea "a" 21,67% 40,00% 40,00% 

Bradesco Institucional FIC  FI Renda Fixa IMA-B 18.427.845,47  
Bradesco Institucional FIC  FI Renda Fixa IMA-Geral 9.254.985,80  
Bradesco Institucional FIC  FI Renda Fixa IMA-B 5+ 16.177.921,27  
FI Caixa Brasil RF Referenciado DI Longo Prazo 43.488.285,13  
BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI LP Perfil FIC 
FI 

67.518.065,98  

Icatu Vanguarda Inflação Longa FI Renda Fixa 5.592.440,63  
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI 1.729.148,97  
Itau Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI 8.737.470,03  
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI 1.714.303,87  
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI Renda Fixa LP 13.439.680,05  
BB Previdenciário Renda Fixa Crédito Privado IPCA III FI 10.460.213,88  10.460.213,88  Art. 7º, Inciso 

VII, alínea "b" 
0,85% 15,00% 15,00% 

BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investim. Infra-
est. RF 

1.529.505,82  1.529.505,82  Art. 7º, Inciso 
VII, alínea "c" 

0,12% 10,00% 10,00% 

Bradesco FI em Ações Dividendos 13.808.485,27  

  
  
  

  
  

199.261.250,05  
  
  
  
  
  
  
  

Art. 8º, Inciso 
II, alínea "a" 16,24% 20,00% 20,00% 

Bradesco FI em Ações Mid Small Caps 12.050.949,45  
BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA 32.399.524,53  
AZ Quest Small Mid Caps FIC de FIA 19.070.460,27  
Itaú Institucional Acoes Phoenix FIC FI 10.782.526,83  
AZ Quest Ações FIC FI de Ações 21.548.742,18  
BB Ações Setor Financeiro FIC de Fundos de Investimento 3.629.931,79  
Bradesco FI em Ações Selection 16.347.178,78  
Icatu Vanguarda Dividendos Fundo de Investimento em 
Ações 

25.209.872,03  

Queluz Valor Fundo de Investimento em Ações 5.932.574,09  
BB Ações Valor FIC de FI em Ações 5.981.650,34  
Vinci Mosaico Fundo de Investimento de Ações 17.071.016,32  
Itaú Ações Dunamis FIC de FI 12.717.759,38  
AZ Quest Small Mid Caps RPPS FIC de FIA 2.710.578,79  
BTG Pactual Economia Real FIP Multiestratégia 5.647.613,82  5.647.613,82  Art.8º, Inc.IV, 

alínea "a" 
0,46% 5,00% 5,00% 

Fundo de Investimento em Ações Caixa Institucional BDR 
Nivel I  

4.727.971,05  4.727.971,05  Art. 9º-A, Inciso 
III 

0,39% 10,00% 10,00% 

TOTAL SALDOS EM CONTAS CORRENTES 2.299,93  2.299,93  Disponib. Fi-
nanc. C/C 

0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAIS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 1.226.942.582,05  1.226.942.582,05  100,00%   

Fonte: Demonstrativo de Consolidação de Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá – outubro/2020 

A carteira apresentada está enquadrada nos limites da Resolução 3.922/2010, de 

25 de novembro de 2010 e suas alterações, obedecidos os limites permitidos, propondo-se a adotar 

o limite de no mínimo 50,00% (cinquenta por cento) e no máximo 100%(cem por cento) das aplicações 

no segmento de renda fixa, observada a garantia da manutenção da certificação Pró-Gestão RPPS – 

Nível II. 

Em relação ao segmento de renda variável, cuja limitação legal estabelece que os 

recursos alocados nos investimentos cumulativamente não poderão exceder a 40% (quarenta por 

cento) da totalidade dos recursos do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, observada a garantia da 

manutenção da certificação Pró-Gestão RPPS – Nível II, limitação esta que será atendida pela AM-

PREV, não elevando investimentos nesse segmento do mercado financeiro a mais que 40% de seu 

Patrimônio Líquido, sendo relevante observar que os investimentos poderão ocorrer em relação a: 

1. Cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto 
cuja política de investimento assegure que o seu patrimônio líquido esteja investido em ativos que 
acompanham índices de renda variável, divulgados por bolsa de valores no Brasil, compostos por, no 
mínimo, cinquenta ações, correspondentes bônus ou recibos de subscrição e de certificados de de-
pósitos de tais ações, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável);  

2. Cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda variável, ne-
gociáveis em bolsa de valores, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem 
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refletir as variações e rentabilidade de índices de renda variável, divulgados por bolsa de valores no 
Brasil, compostos por, no mínimo, cinquenta ações, correspondentes bônus ou recibos de subscrição 
e de certificados de depósitos de tais ações, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fun-
dos de índice de renda variável);  

3. Cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a 
forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda va-
riável);  

4. Cotas de fundos de investimento em índice de mercado variável, negociáveis 
em bolsa de valores, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as 
variações e rentabilidade de índices de renda variável, conforme regulamentação estabelecida pela 
CVM (fundos de índice de renda variável); 

5. Cotas de Fundos de Investimento classificados como multimercado, constituí-
dos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem ala-
vancagem (fundos de renda variável); 

6. Cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a 
forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo 
se para manter a mesma proporção já investida nesses fundos; 

7. Cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) com presença em 60% (ses-
senta por cento) nos pregões de negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários no 
período de doze meses anteriormente à aplicação. 

 
Em relação ao segmento de investimentos no exterior, a limitação legal estabelece 

que os recursos alocados nos investimentos cumulativamente não poderão exceder a 10% (dez por 
cento) da totalidade dos recursos do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, observada a garantia da 
manutenção da certificação Pró-Gestão RPPS – Nível II, limitação esta que será atendida pela AM-
PREV. 

A negociação de títulos e valores mobiliários no mercado secundário (com-

pra/venda de títulos públicos) obedecerá ao disposto no §1°do art. 7° da Resolução CMN n° 

3.922/2010 e suas alterações, os quais deverão ser registrados no Sistema Especial de Liquidação e 

de Custódia-SELIC, conforme a marcação a mercado ou marcação na curva, conforme portaria 

SPREV nº 04/2018 de 05 de fevereiro de 2018. 

É importante salientar que, seja qual for a alocação de ativos, o mercado terá mo-

mentos desfavoráveis que afetam a carteira, daí a necessidade de um horizonte de tempo que possa 

acomodar essas flutuações e permitir a recuperação da ocorrência de eventuais perdas. Desta forma, 

a AMPREV deve manter-se fiel à política de investimentos definida originalmente a partir do seu perfil 

de risco e, de forma organizada, recompor a alocação inicial em momentos de alta (vendendo) ou 

baixa (comprando) com o objetivo de equilibrar sua carteira de investimentos. 

As aplicações realizadas pela AMPREV passarão por um processo de análise, 

para o qual serão utilizados critérios, como o histórico de fundos de investimento, abertura de carteira 

de fundos de investimento, informações de mercado on-line, pesquisa em sites institucionais, análise 

de risco/retorno e outras. Havendo necessidade, somente o Comitê de Investimentos poderá propor 
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a contratação de serviços ou produtos de terceiros (custódia qualificada, consultoria, sistemas e ou-

tros), voltados para a área de investimentos no mercado financeiro, em conformidade com a legisla-

ção vigente. 

O comitê de Investimentos da Amapá Previdência - CIAP, observado os critérios 

definidos no parágrafo acima, poderá, preferencialmente, realizar aplicação em fundos que utilizem o 

crédito de floresta e/ou o selo de sustentabilidade do Programa Tesouro Verde do Estado do Amapá 

em seu portfólio, ou em que as instituições administradoras tenham aderido ao selo de sustentabili-

dade do referido programa. 

Além de avaliar o regulamento, o prospecto e a composição da carteira dos fundos 

de investimento, será feita uma análise do gestor e emissor do título e/ou valor mobiliário, da taxa de 

administração cobrada e dos diversos indicadores de risco. Esses investimentos serão avaliados atra-

vés de um acompanhamento de desempenho mensal da carteira consolidada e por aplicação, com 

objetivo de orientar as definições de estratégias e as tomadas de decisões, de forma a aperfeiçoar o 

retorno da carteira e minimizar riscos. 

Em resumo, os investimentos da AMPREV em 2021 serão norteados pela estra-

tégia abaixo. 

5.6.3. ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 

ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO - PLANO FINANCEIRO E PLANO PREVIDENCIÁRIO 

SEGMENTO TIPOS DE ATIVO 

LIMITES DA RESOLUÇÃO 3922/2010-CMN ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - 
PI 2021 

ARTIGO 
LIMITE BASE 
PERMITIDO 
PELA RE-

SOL. 

LIMITE 
% DO 
PL DO 
FUNDO 

% Car-
teira 
por 

Fundo 

LIMITE 
INFE-
RIOR 
(%) 

ESTRA- 
TÉGIA 
ALVO 

% 

LIMITE 
SUPE-

RIOR (%) 

RENDA FIXA 

TÍTULOS PÚBLI-
COS FEDERAIS 

Títulos Públicos Emissão do TN (SELIC)   Art. 7º, I, a   100% 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

0,00%  40,00% 100,00% 

Operações compromissadas em TP Art. 7º, II   5% 0,00%  0,50% 5,00% 

FUNDOS DE IN-
VESTIMENTO 

FI 100% Títulos Públicos TN   Art. 7º, I, b   100% 15% 20% 0,00%  10,00% 100,00% 

ETF - 100% Títulos Públicos   Art. 7º, I, c   100% 15% 20% 0,00%  0,50% 100,00% 

FI Renda Fixa "Referenciado"    Art. 7º, III, a   60% 15% 20% 0,00%  5,00% 60,00% 

ETF - Renda Fixa "Referenciado"   Art. 7º, III, b  60% 15% 20% 0,00%  0,50% 60,00% 

FI Renda Fixa - Geral   Art. 7º, IV, a  40% 15% 20% 0,00%  9,00% 40,00% 

ETF - Demais Indicadores de RF   Art. 7º, IV, b  40% 15% 20% 0,00%  0,50% 40,00% 

OUTROS 

CDB - Certificado de Depósito Bancário   Art. 7º, VI, a  15% 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

0,00%  0,10% 15,00% 

Poupança   Art. 7º, VI, b  15% 0,00%  0,00% 15,00% 

Letras Imobiliárias Garantidas   Art. 7º, V, b   20% 0,00%  0,10% 20,00% 

FUNDOS DE IN-
VESTIMENTO 

FI em Direitos Creditórios -  Cota Sênior   Art. 7º, VII, a  5% 5% 15% 0,00%  1,00% 5,00% 

FI Renda Fixa "Crédito Privado"   Art. 7º, VII, b   5% 5% 5% 0,00%  1,00% 5,00% 

FI Debêntures de Infraestrutura   Art. 7º, VII, c  5% 5% 15% 0,00%  0,30% 5,00% 

TOTAL RENDA FIXA   68,50%   

RENDA VARIÁ-
VEL 

FUNDOS DE IN-
VESTIMENTO 

FI de Ações - Índices c/ mínimo 50 ações   Art. 8º, I, a   30% 15% 20% 0,00%  2,00% 30,00% 

ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50)   Art. 8º, I, b   30% 15% 20% 0,00%  0,50% 30,00% 

FI de Ações - Geral   Art. 8º, II, a   20% 15% 20% 0,00%  18,70% 20,00% 

ETF - Demais Índices de Ações   Art. 8º, II, b   20% 15% 20% 0,00%  0,50% 20,00% 
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FI Multimercado - Aberto   Art. 8º, III   10% 5% 20% 0,00%  1,50% 10,00% 

FI Ações - Mercado de Acesso   Art. 8º, IV, c   5% 5% 5% 0,00%  0,50% 5,00% 

FI em Participações   Art. 8º, IV, a   5% 5% 5% 0,00%  1,80% 5,00% 

FI Imobiliários   Art. 8º, IV, b   5% 5% 5% 0,00%  0,50% 5,00% 

TOTAL RENDA VARIÁVEL   26,00%   

INVESTIMEN- 
TOS NO EXTE-

RIOR 
FUNDOS DE IN-
VESTIMENTO 

FI e FIC FI  de Renda Fixa - Dívida Externa Art. 9º-A, I 10% 15% 10% 0,00%  0,50% 10,00% 

FI - Aberto - Investimento no Exterior Art. 9º-A, II 10% 15% 10% 0,00%  2,00% 10,00% 

Fundos Ações - BDR Nível I   Art. 9º-A, III 10% 15% 10% 0,00%  3,00% 10,00% 

TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR   5,50%   

 

Segmento de Aplicação 
Limite da Política de Investimentos da 

AMPREV – Pró-Gestão Nível II 
Limite Legal (Resol. 3.922/2010-CMN) / Pró-

Gestão Nível II 

Renda Fixa 100,00% 100,00% 

Renda Variável 40,00% 40,00% 

Investimentos no Exterior 10,00% 10,00% 
 

5.6.4. ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS - DPIN 
A estratégia de alocação para os próximos cinco anos, em decorrência do De-

monstrativo da Política de Investimentos-DPIN, observa os mesmos limites de estratégia para o exer-

cício, que tem como objetivo o longo prazo nos investimentos, considerando o cenário macroeconô-

mico e o resultado da análise do fluxo de caixa atuarial e as projeções futuras de déficit ou superávit, 

sendo adotado os mesmos percentuais de limite inferior e superior. 

 

5.7. VEDAÇÕES 
5.7.1. Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento, cuja atua-

ção em mercados de derivativos gere exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido; 

5.7.2. Aplicar recursos diretamente em títulos ou outros ativos financeiros nos 

quais o ente federativo figure como emissor, devedor, ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação 

sob qualquer outra forma; 

5.7.3. Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento em direitos 

creditórios não padronizados; 

5.7.4. Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundos de investimento e de fundo 

de investimento em cotas, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros emitidos por uma 

única companhia. 

5.7.5. Aplicar recurso em FIP’s que tenham como objetivo o investimento em ativo 

financeiro de uma única companhia. 

5.7.6. Praticar diretamente as operações denominadas day-trade, independente-

mente de o regime próprio possuir estoque ou posição anterior do mesmo ativo, quando se tratar de 

negociações de títulos públicos federais realizadas diretamente pelo regime próprio de previdência 

social; 
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5.7.7. Atuar em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de 

crédito ou outros ativos que não os previstos na Resolução 3.922/2010 e suas alterações; 

5.7.8. Negociar cotas de fundos de índice em mercado de balcão; 

5.7.9. Aplicar direta ou indiretamente recursos na aquisição de cotas de fundos de 

investimentos destinados exclusivamente a investidores qualificados ou profissionais, quando não 

atendidos os critérios estabelecidos em regulamentação específica; 

5.7.10. Remunerar quaisquer prestadores de serviços relacionados direta ou indi-

retamente aos fundos de investimento em que foram aplicados seus recursos, de forma distinta das 

seguintes: 

a) taxa de administração, performance, ingresso ou saída previstas em regula-

mento; ou 

b) encargos do fundo, nos termos da regulamentação da CVM; 

5.7.11. Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cujos 

prestadores de serviços, ou partes a eles relacionadas, direta ou indiretamente, figurem como emis-

sores dos ativos das carteiras, salvo as hipóteses previstas na regulamentação da CVM; 

 
5.8. ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA 

Sempre que possível, a AMPREV poderá adquirir títulos públicos de emissão do 

Tesouro Nacional com a finalidade de promover o casamento entre os fluxos do passivo atuarial (es-

tudo de ALM - Asset Lyabilit Management), respeitando o disposto no §1° do art. 7° da Resolução 

CMN n° 3.922/2010 e suas alterações, devendo ser providenciado seus registros no Sistema Especial 

de Liquidação e de Custódia-SELIC. 

A aquisição de títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional no mercado se-

cundário será realizada através de instituições financeiras detentoras de contrato de carteira adminis-

trada com a AMPREV, obedecendo os seguintes critérios: 

1. Rentabilidade líquida; 

2. Menor Taxa de Administração; 

3. Marcação a preço de mercado. 

 

A AMPREV, no exercício de 2021, deverá manter processo de atualização e apri-

moramento contínuo da base cadastral, atuarial e legal, com a finalidade de realizar estudo atuarial 

que garanta o cumprimento dos benefícios previdenciários em curto, médio e longo prazo, com intuito 

de orientar as realizações de aplicações. Este estudo atuarial balizará a elaboração e definição de 

cenários de longo prazo, que serão utilizados pela metodologia empregada no processo de macro-

alocação de ativos (Asset Lyabilit Management- ALM - Gestão de Ativos e Passivos). 
 
5.9. MODELO DE GESTÃO 

A gestão das aplicações dos recursos financeiros da AMPREV será realizada em 

parte pela própria Instituição (fundos de investimentos e títulos públicos federais) e parcialmente por 
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instituição financeira aprovada no processo de avaliação estabelecido nesta Política (carteiras admi-

nistradas). 

 
5.10. PROCESSO DE CREDENCIAMENTO - INSTITUIÇÕES E PRODUTOS DE INVESTIMENTOS 

As aplicações em carteiras administradas e fundos de investimento deverão ocor-

rer mediante credenciamento desses produtos e das instituições financeiras, com avaliação compa-

rativa de produtos similares pelo CIAP, devendo ser considerados critérios contemplando segurança, 

rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transpa-

rência dessas aplicações e das instituições, de forma a viabilizar a melhor escolha. 

Para a seleção de instituições financeiras será constituído processo de credenci-

amento conforme disposto na Resolução CMN n° 3.922/2010 e suas alterações, bem como na Por-

taria MPS nº. 519/2011 e suas alterações. 
Os termos de credenciamento a serem utilizados são os divulgados no site da 

SEPRT-ME, conforme previsto no art. 6º-E da Portaria MPS nº 519/2011, sendo permitido somente 

aplicações de recursos do RPPS e RPPM apenas em fundos de investimento em que o administrador 

ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de 

auditoria e/ou comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN (art. 15, § 2º, I, § 8º da Re-

solução CMN nº 3.922/2010). 

A SEPRT-ME divulgou em seu site, lista exaustiva e taxativa das instituições que 

atendem o inciso I do § 2º e § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010, sendo que pode-se 

aplicar a essas instituições o modelo mais simplificado de Termo de Análise de Credenciamento pelos 

regimes próprios. Assim, os modelos dos termos de credenciamento são os constantes no site da 

SEPRT/ME, conforme abaixo. 

Administrador ou Gestor de Fundos de Investi-

mento que cumpre os requisitos previstos no in-

ciso I do § 2º e § 8º do art. 15 da Resolução CMN 

nº 3.922/2010, conforme relação disponibilizada 

em http://www.previdencia.gov.br/regimes-pro-

prios/investimentos-do-rpps/ 

1. Utilizar novo formulário “Termo de Análise e 

Atestado de Credenciamento de Administrador 

e Gestor de FI – Art. 15, § 2º, I, CMN nº 

3.922/2010”, 

2. Informar/atualizar o credenciamento nos cam-

pos próprios do DAIR. 

Demais administradores ou gestores de Fundos 

de Investimento. 

1. Utilizar os novos modelos de “Termo de Aná-

lise de Credenciamento e Atestado de Creden-

ciamento – Demais Administrado ou Gestor de 

FI”; ou 

2. Receber o “Questionário Due Diligence para 

Fundos de Investimento – Seção 1”, analisar e 

preencher o modelo do “Atestado de Credencia-

mento” em caso de instituição ser credenciada 

3. Informar/atualizar o credenciamento nos cam-

pos próprios do DAIR. 
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Fundos de Investimento 

1. Utilizar o novo formulário “Anexo ao Creden-

ciamento – Análise de Fundo de Investimento”; 

ou 

2. Receber o “Questionário Due Diligence para 

Fundos de Investimento – Seção 2”, e informar 

no “Termo de Análise e Atestado de Credencia-

mento do Administrador” e no “Atestado de Cre-

denciamento do Gestor” se o fundo é ou não ele-

gível para receber aplicações; 

3. Informar/atualizar o credenciamento nos cam-

pos próprios do DAIR. 

Distribuidor 
Utilizar o novo modelo “Termo de Análise do Ca-

dastramento do Distribuidor”. 
Fonte: http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes-e-produtos-de-investimento/ 

O credenciamento e monitoramento das instituições e produtos de investimentos 

é de responsabilidade da Divisão de Controle Atuarial e Mercado – DICAM/DIFAT/AMPREV. 

 
5.11. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

As instituições administradoras devem elaborar, no mínimo, mensalmente, relató-

rios (extratos) detalhados das aplicações dos recursos do RPPS e RPPM do Estado do Amapá, em 

moeda corrente, ou conforme necessidade da Unidade Gestora AMPREV. Tais relatórios (extratos) 

devem conter informações sobre as rentabilidades das aplicações, bem como os riscos que lhe são 

inerentes. 

A Diretoria Financeira e Atuarial - DIFAT, deve elaborar demonstrativos mensais 

detalhados, ao final de cada período a que se referir, retratando a rentabilidade e risco das diversas 

modalidades de operações realizadas pelo RPPS e RPPM do Estado do Amapá com títulos, valores 

mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e investimentos no 

exterior. Deve ainda avaliar o desempenho das instituições financeiras administradoras/gestoras de 

recursos, abordando medidas de risco e de retorno definidos nesta política, e submetê-los à aprova-

ção do CIAP. 

Na avaliação de desempenho das instituições financeiras, bem como dos fundos 

de investimentos, o CIAP deverá realizar, no mínimo, uma reunião técnica e de monitoramento se-

mestralmente nas sedes das instituições, objetivando dialogar com economistas, gestores e adminis-

tradores dos fundos que compõem a carteira da AMPREV, avaliando também sua estrutura física, 

técnica e operacional.  

Na avaliação das carteiras administradas, fundos de renda fixa e variável e inves-

timentos no exterior, deverão ser observadas, em caso de rentabilidade negativa superior a 20% (vinte 

por cento) do valor da aplicação (valor nominal deliberado para aplicação), estratégias de gestão que 

visem proteger os recursos financeiros da AMPREV, entre as quais: 
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1. Realocação do recurso para outro fundo do mesmo segmento de investimento, 

ou de outro segmento; 

2. Aquisição de cotas do mesmo fundo (nova aplicação) objetivando formar o 

preço médio superior ao valor da cota adquirida; 

3. Manutenção do recurso até que ele recupere o valor principal aplicado a fim de 

não realizar o prejuízo por resgate, desde que não exista a possibilidade de perda total do saldo 

restante em situação de prejuízo, o qual deverá ser imediatamente resgatado; 

Haverá exceção ao limite acima estabelecido na avaliação dos Fundos de Inves-

timento em Participação (FIP) em relação ao período de aplicação, tendo em vista que estes sofrem 

desvalorização de cota (curva “J”) no período de investimento. 

A AMPREV poderá rescindir o contrato de administração, no caso de carteiras 

administradas ou efetuar resgate (total ou parcial) no caso dos fundos de investimento, quando ob-

servado desempenho insatisfatório, conforme critérios acima e deliberação do CIAP. 

 

 

6 - METAS E DIRETRIZES PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS 
 
6.1. META DE RENTABILIDADE PREVISTA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

A meta de rentabilidade prevista se constitui em rentabilidade a ser perseguida, 

buscando compatibilidade com o perfil das obrigações previdenciárias, visando a busca e manuten-

ção do equilíbrio financeiro e atuarial, observando os limites de diversificação e concentração previs-

tos na Resolução 3.922/2010-CMN. 

A Portaria MF nº 464/18 trouxe uma mudança na forma de auferir a meta de ren-

tabilidade prevista na política de investimentos, a qual remete a aderência a avaliação atuarial, con-

forme abaixo: 

“Art. 26. A taxa de juros real anual a ser utilizada como taxa de desconto para 

apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do RPPS deverá ter, como limite 

máximo, o menor percentual dentre os seguintes: 

I - do valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garanti-

dores do RPPS, conforme meta prevista na política anual de investimentos aprovada pelo conselho 

deliberativo do regime; e 

II - da taxa de juros parâmetro cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros 

Média seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS.” 

O CIAP, como parâmetro para auferir o valor esperado da rentabilidade futura dos 

investimentos a que se refere o item I, do Art. 26 da Portaria MF nº 464/18, calculou a média de 

rentabilidade da Carteira de Investimentos da AMPREV, levando-se em conta os últimos três anos e 

acrescentando o ano de 2020, até outubro, onde foi possível determinar a média anual de rentabili-

dade da carteira, conforme tabela abaixo. 
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ANO / DESCRIÇÃO 
Meta Atuarial 

 INPC + 6%a.a. 
- % 

Rentabilidade 
 da Carteira da 
AMPREV - % 

(+)Superávit 
ou 

(-)Déficit da 
Carteira - em 
pontos per-

centuais 
2017 8,18 13,55 5,37 
2018 9,62 12,40 2,78 
2019 10,73 19,61 8,88 

Rentabilidade Acumulada (2017 a 2019) 31,31 52,65 21,34 
Média Anual (2017 a 2019) 9,51 15,18 5,67 

2020 * 8,06 -2,72 -10,78 
Rentabilidade Acumulada (2017 a 2020) 41,89 48,49 6,60 
Média Anual (2017 a 2020) 9,15 10,71 1,56 

* Rentabilidade acumulada até outubro de 2020.   
 

Conforme observado, a rentabilidade da carteira superou a “meta atuarial” de 

INPC + 6% a.a. nos últimos três exercícios e no acumulado de 2017 a 2019, sendo que no acumulado 

de 2017 a 2020 ainda há um superávit, considerando que o ano de 2020 está negativo em virtude da 

atual pandemia de COVID-19. 

Considerando o atual cenário econômico de ascensão, com proximidade do fim 

da crise de COVID-19, bem como as projeções positivas para o ano de 2021, ainda podemos observar 

a manutenção de um juro real de 6% a.a. para definição da meta de rentabilidade dos investimentos 

do regime próprio de previdência do Estado do Amapá, observando projeções de rentabilidade nas 

atuais alocações de renda fixa, renda variável e investimentos no exterior da carteira da AMPREV, 

atreladas à estratégia de alocação para o exercício de 2021, item 5.6.3 desta política, conforme de-

monstrativo abaixo. 

SEGMENTO 
DE INVESTIMENTO 

POSIÇÃO EM 
OUTUBRO/2020 PARTICIP. ALOCAÇÃO 

P/2021 
POSIÇÃO COM A 

ALOCAÇÃO P/2021 

PREVISÃO DE 
 RENTADILI-

DADE 

RENDIMENTO 
PREVISTO 

RENDA FIXA 3.755.360.429,91 79,14% 68,50% 3.250.566.354,65 7,50% 243.792.476,60 

RENDA VARIÁVEL 867.386.562,45 18,28% 26,00% 1.233.791.609,06 15,00% 185.068.741,36 

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 122.605.350,19 2,58% 5,50% 260.994.378,84 12,00% 31.319.325,46 

TOTAL CARTEIRA EM OUT/2020 4.745.352.342,55 100,00% 100,00% 4.745.352.342,55   460.180.543,42 
       

 Previsão de Rendimento IPCA + 6% a.a. Sobre Estratégia de Alocação p/2021 450.808.472,54 

 

O rendimento previsto considerou a rentabilidade dos índices IMA-B para renda 

fixa, IBOVESPA para renda variável e BDRX para os investimentos no exterior, buscando os três 

últimos anos, de 2017 a 2019, observando também a rentabilidade acumulada em 2020, sendo que 

foi utilizada a menor rentabilidade de 2017 a 2019 do IBOVESPA e do BDRX, e 60% da menor ren-

tabilidade do IMA-B. 

Quadro de rentabilidade dos índices: 

ANO IBOVESPA RENTAB.% IMA-B RENTAB.% BDRX RENTAB.% 

2017 76.402,08 26,86 5.495,36 12,79 4.916,94 24,06 

2018 87.887,27 15,03 6.212,98 13,06 5.508,05 12,02 

2019 115.645,34 31,58 7.638,88 22,95 7.472,57 35,67 

2020 * 108.893,32 -5,84 7.751,97 1,48 11.402,18 52,59 
* Rentabilidade acumulada até novembro de 2020 
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O resultado demonstra ser possível manter o juro real de 6% a.a., porém, consi-

derando a duração do passivo, a que se refere o item II do Art. 26 da Portaria MF nº 464/18, que foi 

de 21,89 anos, constante no Relatório Técnico Sobre os Resultados da Avaliação Atuarial de 2020 

do RPPS do Estado do Amapá, elaborado pela Agenda Assessoria, e tomando por base o anexo I da 

Portaria MF nº 12.233/20, encontramos o valor de 5,44% a.a.. 

Desta forma, atendendo ao princípio da prudência, e por aderência à duração do 

passivo atuarial, o juro real da meta de rentabilidade prevista para o exercício de 2021 será de 5,44% 

a.a.. 

Definido o juro real para a meta de rentabilidade prevista, os recursos financeiros 

do RPPS e RPPM, administrados pela AMPREV, deverão ser aplicados de forma a buscar retorno 

equivalente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, mais 5,44% (cinco vírgula quarenta e quatro por 
cento), observando-se, sempre, a adequação do perfil de risco dos segmentos de investimentos. 

Além disso, devem ser respeitadas as necessidades de mobilidade de investimentos e de liquidez 

adequadas ao atendimento dos compromissos atuariais. 

Adota-se o IPCA por se tratar do índice oficial de medida da inflação no Brasil e 

por ser utilizado como principal índice de retorno (benchmark) em produtos de investimentos que 

buscam retorno igual ou superior a inflação.  

 
6.2. META DO SEGMENTO DE RENDA FIXA 

6.2.1. Benchmark: Para o segmento de renda fixa, o benchmark utilizado será o 

definido na política de investimentos do fundo. 

6.2.2. Ativos Elegíveis: Serão considerados ativos elegíveis para o segmento de 

renda fixa, os títulos e valores mobiliários permitidos pela legislação vigente aplicável aos regimes 

próprios de previdência. 

 

6.3. META DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 
6.3.1. Benchmark: Para o segmento de renda variável, o benchmark utilizado 

será o definido na política de investimentos do fundo. 

6.3.2. Ativos Elegíveis: As cotas de fundos de investimento referenciados em 

índices do mercado de ações, cotas de fundos de investimento em participações e cotas de fundos 

de investimento imobiliário são consideradas como ativos elegíveis no segmento de renda variável 

permitidos pela legislação vigente aplicável aos regimes próprios de previdência. 

 

6.4. META DO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 
6.4.1. Benchmark: Para o segmento de investimento no exterior, o benchmark 

utilizado será o definido na política de investimentos do fundo. 

6.4.2. Ativos Elegíveis: As cotas de fundos de investimento classificados como 

“Renda Fixa - Dívida Externa”, cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de 

condomínio aberto com o sufixo “Investimento no Exterior” e cotas dos fundos da classe “Ações – 
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BDR Nível I” são consideradas como ativos elegíveis no segmento de investimentos no exterior per-

mitidos pela legislação vigente aplicável aos regimes próprios de previdência. 

 

 

7 – CENÁRIOS DE MERCADO 
 
7.1. RETROSPECTIVA DO MERCADO EM 2020 

CENÁRIO GLOBAL 
Os registros da atividade econômica em nível global confirmam que a pandemia 

que atingiu o mundo impactou drasticamente as economias, com perdas inéditas na primeira metade 

do ano, mudando todo o cenário para 2020. 

Visando conter os impactos, os governos expandiram suas políticas fiscais, ofere-

cendo diversas medidas de suporte às empresas e famílias, o que ocasionou considerável aumento 

no nível de endividamento público dos países. 

As taxas de juros alcançaram níveis mínimos históricos e países com juros próxi-

mos a zero expandiram seus balanços com patamares elevadíssimos de compras de ativos. Com a 

inflação em níveis baixos, por conta da enorme ociosidade, os estímulos devem ser mantidos por um 

longo período, até que as economias consigam se reerguer. 

Embora já se registre a recuperação das economias globais, em função de esfor-

ços adicionais adotados pelos Governos e Bancos Centrais para a retomada, em particular nos seto-

res do varejo e industrial, novas ondas de contaminação pela COVID-19 em economias importantes, 

no último semestre, vêm alimentando elevado nível de incerteza e colocando o mercado em alerta. 

A Europa registrou o setor de serviços fortemente afetado, com retração estimada 

para este ano em cerca de 10,2%, sendo que novas medidas de estímulos podem ser adotadas pelo 

Banco Central Europeu. O Fundo de Recuperação, aprovado para auxiliar as economias na retomada, 

será de grande importância no campo fiscal. 

A China demonstra recuperação em ritmo mais acelerado em relação as principais 

economias do mundo, conseguindo crescer cerca de 2% ainda neste ano. Todavia, sofre os efeitos 

da economia mundial desacelerada, o que diminui a importação de matérias-primas. Além dos efeitos 

globais da pandemia, a economia chinesa também foi impactada pela disputa comercial com os EUA 

e pelo conflito com a Índia, sendo que com àqueles, não haverá ruptura a curto prazo, segundo es-

pecialistas, enquanto não houver, no próximo ano, posicionamento de Joe Baden, novo Presidente 

eleito. 

Nos Estados Unidos, o mercado teve momentos de otimismo quando do lança-

mento do pacote fiscal de ajuda à economia de Donald Trump, que buscou também melhorar a sua 

popularidade, visando as eleições presidenciais, o que levou a uma boa alta nos mercados acionários 

do mundo inteiro. A eleição de Joe Biden representa transformações na política americana, com pro-

babilidade de continuidade de auxílios fiscais para conter os efeitos da crise no curto prazo. 
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CENÁRIO DOMÉSTICO 
O Brasil iniciou o ano bastante otimista com a possibilidade de aprovação das 

reformas administrativa e tributária, porém, a pandemia interrompeu a agenda de austeridade e au-

mentou a necessidade de gastos extraordinários, aumentando sobremaneira a dívida pública. 

Diferentemente de outras crises, as restrições causadas com a chegada do corona 

vírus, a exemplo do que aconteceu no resto do mundo, atingiram, principalmente, o Setor de Serviços, 

que engloba atividades em que há maior contato pessoal, além de serem atividades consideradas 

não essenciais. Por conta disso, o setor sofreu com enorme ociosidade e não há sinais de reversão 

total das perdas.  

Dentre as economias emergentes, o Brasil foi destaque tanto em número de casos 

e mortes da doença quanto em termos de expansão monetária e fiscal. O Banco Central levou a taxa 

de juros (Selic) a 2,0% a.a. e promoveu diversas medidas de liquidez. Além disso, o governo federal 

deu amplo suporte ao injetar bilhões de reais na economia com o chamado Auxílio Emergencial. Tais 

medidas, embora tenham promovido um alívio momentâneo, tornaram muito mais desafiador para o 

país o cumprimento das regras fiscais, bem como o retorno do andamento da agenda de reformas 

estruturantes. 

Segundo o Boletim Focus publicado em 23/11/2020, a projeção da inflação (IPCA) 

para 2020 continuou em ritmo de expansão, passando para 3,45%. Já a projeção do Produto Interno 

Bruto (PIB) para este ano ficou em -4,55%. O câmbio foi projetado em R$ 5,38 (cinco reais e trinta e 

oito centavos), enquanto a Selic permaneceu em 2%. 

A taxa de desemprego atingiu o maior patamar da série histórica de pesquisa do 

IBGE, iniciada em 2012, subindo de 12,2% no início do ano para 14,6% no terceiro trimestre. 

A retomada da atividade econômica começou a ocorrer lentamente em meados 

de agosto, porém, não de maneira uniforme. Setores menos afetados pelo isolamento social e que 

conseguiram manter o funcionamento no pior momento da crise, a exemplo da indústria, da constru-

ção civil e do agronegócio, apresentaram desempenho positivo e puxaram o restante da economia. 

Setores mais afetados pelo isolamento social, como o setor de serviços, incluindo entretenimento, 

cuidados pessoais e transportes aéreos, ainda estão atrasados na recuperação.  

O país enfrenta atualmente a ameaça da chegada de uma segunda onda da CO-

VID-19 e da consequente imposição de novas medidas restritivas que impactarão negativamente a 

economia e causarão novo estresse no mercado interno. A situação só será amenizada quando hou-

ver maior clareza quanto à disponibilização efetiva de vacinas, que hoje se encontram em fases avan-

çadas de testes. 

 
7.2. PERSPECTIVAS DO MERCADO PARA 2021 

CENÁRIO GLOBAL 
O ano de 2020 foi inédito para história da humanidade, essa afirmação não é ba-

seada no tamanho e gravidade da pandemia, até porque já ocorreram muitas outras pandemias na 

história. Foi inédito pela forma como a humanidade reagiu a esta ameaça sanitária, não só pelo ponto 

de vista da medicina, devido ao tempo recorde para desenvolvimento da vacina, mas como também 
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pelas medidas adotadas em diversos países com diferentes níveis de sucesso. As medidas de cunho 

econômico e fiscal também merecem destaque e devem pautar o processo de recuperação econô-

mica de cada região a partir de 2021. 

Um dos principais pontos chave para 2021 está totalmente relacionado ao tempo 

para imunização da população de cada país, seja via aplicação da vacina, seja pela imunidade de 

grupo, que deve alcançar patamar relevante até o final do próximo ano. 

Após os fortes impactos sofridos no PIB este ano, devemos entrar em um período 

de forte recuperação econômica global, impulsionado pelos pacotes fiscais e de liquidez praticados 

até o momento e que ainda devem ser anunciados no futuro. O tamanho destes estímulos pode ser 

comparado ao praticado nas guerras mundiais em alguns países, mas quando considerada a exten-

são atual e a rapidez com o qual foram aplicados, pode-se afirmar que não tem precedentes na his-

tória da economia mundial. 

A visão para o cenário global é mais otimista em comparação com o Brasil, pois 

acredita-se que principalmente Estados Unidos, Europa e Ásia, tem demonstrado um conjunto de 

fatores mais favoráveis em relação ao Brasil, seja pela adoção de práticas mais eficientes e eficazes 

na administração da pandemia, seja pela maior capacidade de endividamento, seja pelo maior dina-

mismo de suas economias. Os resultados da eleição presidencial americana deverão ser positivos. A 

eleição ainda não está definida pois existem vagas a serem decididas no Senado em janeiro próximo, 

mas considerando as previsões atuais, pode-se afirmar que a Presidência e o Congresso americanos 

devem ter uma configuração mais favorável ao crescimento global, inclusive para os países em de-

senvolvimento. 

CENÁRIO DOMÉSTICO 
Em relação ao Brasil, há desafios conjunturais de curto prazo e estruturais de mé-

dio e longo prazos. No curto prazo, há sinais de forte recuperação da economia, impulsionada pelos 

programas de ajuda econômica destinados à população e empresas. Por outro lado, tem-se dois 

desafios como consequência destes estímulos proporcionados pelo governo: 

- Inflação: a economia atravessa um momento de descasamento de demanda e 

oferta setorial, gerando aumento substancial da inflação, diminuindo assim a capacidade de manu-

tenção da taxa de juros SELIC em patamares estimulativos ou abaixo do equilíbrio. Assim, o cenário 

considera elevação da SELIC em 2021, em velocidade e extensão a serem pautados pela dinâmica 

de recuperação da economia e pela forma como serão administrados os desafios fiscais. 

- Fiscal: os gastos praticados até o momento elevaram significativamente a dívida 

pública, utilizando valores equivalentes a toda a economia projetada com a reforma da previdência 

nos próximos 10 anos. 

É fundamental a manutenção do respeito ao teto de gastos e a promoção das 

reformas administrativa e fiscal para o país voltar a ter perspectivas de superávits primários e cresci-

mentos razoáveis a ponto de retomar trajetória cadente da dívida pública mobiliária federal. 

Acredita-se que o ano de 2021 será um ano mais favorável ao aumento de riscos 

dos portfólios em geral, uma vez que devemos permanecer em ambiente de taxas de juros baixas ou 
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até negativas sob o ponto de vista real (líquido de inflação). Este aumento de riscos deverá ser acom-

panhado do aumento da relevância da diversificação do portfólio, não só sob o ponto de vista de tipos 

de mercados, mas como também do ponto de vista geográfico, prazo de investimento, dentre outros. 

Para a renda fixa, deve-se buscar produtos com gestão mais ativa, observando as 

possíveis alternâncias de prêmios nas curvas de juros, proporcionando oportunidades de ganho nas 

diversas estratégias. 

Para a renda variável, não é possível afirmar que os preços das ações das empre-

sas não sofrem influência do cenário fiscal, que é desafiador e deverá continuar proporcionando vo-

latilidade aos mercados.  Por outro lado, as empresas listadas na bolsa de valores foram testadas ao 

longo dos últimos anos e devem continuar entregando resultados, evoluindo com suas atividades ou 

até se apropriando da maior capacidade de captarem recursos e até aumentarem sua participação 

de mercado, seja por crescimento orgânico, seja por fusões ou aquisições. 

As empresas têm se beneficiado dos auxílios promovidos pelos governos e devem 

continuar se beneficiando do ambiente de juros baixos por período razoável de tempo. No curto prazo, 

a redução dos auxílios emergenciais e no médio prazo, o aumento da tributação são desafios que 

certamente serão levados às empresas. 

Considerando todos os pontos levantados, acredita-se que o limite mínimo de alo-

cação recomendável em renda variável, que pode ter sido nulo no passado de juros estratosféricos 

no Brasil, deve continuar se elevando no próximo ano. 

Há um otimismo com o aumento do uso de fundos multimercados, uma vez que 

além de poderem adotar estratégias ativas de gestão de renda fixa podem ser ativos na definição do 

tamanho da exposição em renda variável ao longo do tempo e além disso se beneficiar do uso de 

ativos de proteção das posições de risco do portfólio. 

No ano de 2020, os investimentos em renda variável sem proteção cambial se 

destacaram não só pela valorização superior aos ativos da mesma classe no Brasil, mas também pela 

desvalorização do Real. O cenário para 2021 é mais construtivo para o Real e para os ativos locais, 

porém os investimentos no exterior em especial os investimentos em renda variável sem proteção 

cambial, continuarão tendo papel fundamental na diversificação dos portfólios. 
Fonte: Relatório econômico da BRAM, com as perspectivas para 2021. 

PROJEÇÕES MACROECONÔMICAS 
Na tabela abaixo há um resumo contendo as projeções macroeconômicas norte-

adoras para o final de 2020 e para o ano de 2021. Destaca-se que as projeções estão embasadas 

em dados de relatórios econômicos, solicitados pelo CIAP, encaminhados pelas principais instituições 

financeiras constantes da carteira da AMPREV. 

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (*) 2021 (*) 

PIB (%) 3,00% 0,50% -3,54% -3,27% 1,32% 1,31% 1,13% -4,54 3,37 

IPCA (%) 5,91% 6,41% 10,67% 6,29% 2,95% 3,75% 4,31% 3,61 3,37 

Câmbio (R$) 2,34 2,65 3,95 3,25 3,31 3,88 4,02 5,38 5,16 

Selic (%) 10,00% 11,75% 14,25% 13,75% 7,00% 6,50% 4,50% 2,00 2,75 
(*) Média das projeções econômicas de 07 (sete) instituições financeiras. 
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7.3. POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  
No ano de 2020, até 30 de outubro, a posição da carteira de investimentos da 

AMPREV, compreendendo os Planos Financeiro e Previdenciário, fechou com saldo disponível de R$ 
4.745.352.342,55 em recursos aplicados e R$ 27.462,67 com saldos em contas-correntes, totalizando 

um patrimônio líquido disponível de R$ 4.745.379.805,22. 

No Plano Financeiro, o saldo em recursos financeiros aplicados e em contas cor-

rentes fechou outubro de 2020 em R$ 3.518.437.223,17, com rentabilidade negativa acumulada de   

-2,95% e no Plano Previdenciário em R$ 1.226.942.582,05, com rentabilidade negativa acumulada 

de -2,05%, consolidando a carteira total (PF + PP) com rentabilidade negativa de -2,72%, contra uma 

meta atuarial positiva de 8,06%, no conforme demonstrativos abaixo: 

 

PLANO FINANCEIRO 
DESCRIÇÃO VALOR (R$) PARTICIP. 

(%) 
Quantidade de Produtos 

de Investimento 

CARTEIRAS ADMINISTRADAS TITULOS PÚBLICOS FEDERAIS 1.584.747.598,69 45,04% 2 
FUNDOS DE RENDA FIXA 1.153.309.384,02 32,78% 19 
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 612.528.593,10 17,41% 28 
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO 49.949.105,48 1,42% 4 
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 117.877.379,14 3,35% 4 
SALDO EM CONTAS CORRENTES 25.162,74 0,00% - 

T O T A I S 3.518.437.223,17 100,00% 57 
    

PLANO PREVIDENCIÁRIO 
DESCRIÇÃO VALOR (R$) PARTICIP. 

(%) 
Quantidade de Produtos 

de Investimento 

CARTEIRAS ADMINISTRADAS TITULOS PÚBLICOS FEDERAIS 551.198.534,18 44,92% 1 
FUNDOS DE RENDA FIXA 466.104.913,02 37,99% 18 
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 204.908.863,87 16,70% 15 
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO  0,00% - 
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4.727.971,05 0,39% 1 
SALDO EM CONTAS CORRENTES 2.299,93  0,00% - 

T O T A I S 1.226.942.582,05  100,00% 35 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

-10,00-9,50-9,00-8,50-8,00-7,50-7,00-6,50-6,00-5,50-5,00-4,50-4,00-3,50-3,00-2,50-2,00-1,50-1,00-0,500,000,501,001,502,002,503,003,504,004,505,005,506,006,507,007,508,008,509,00

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20

%

GRÁFICO DE RENTABILIDADE - NO MÊS E ACUMULADO EM 2020
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM COMPARAÇÃO COM A META ATUARIAL DE INPC + 6% a.a.

META ATUARIAL - INPC (+) 6% a.a. (no mês) Rentabilidade Plano Financ.  no Mês - %
Rentabilidade Plano Previd. no Mês - % Rentabilidade Financeiro + Previdenciar. no Mês - %
Meta Atuarial INPC + 6% a.a. Rentab. Acum. - % Rentabilidade Acumulada Plano Financeiro - %
Rentabilidade Acumulada Plano Previdenciár. - % Rentabilidade Acumulada da Carteira AMPREV - %
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8 – CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS 
 
8.1. CONTROLES INTERNOS 

Os relatórios de acompanhamento das aplicações elaborados pela AMPREV se-

rão encaminhados pela Diretoria Executiva ao Comitê de Investimentos para análise do comporta-

mento das aplicações de acordo com a legislação vigente. 

Esses relatórios serão encaminhados ao Conselho Fiscal da Amapá Previdência, 

para dentro de sua competência acompanhar a aplicação das reservas técnicas garantidoras dos 

benefícios previstos em lei em conformidade com esta Política de Investimentos, analisando a efetiva 

aplicação dos dispositivos legais e, posteriormente, submetidos ao Conselho Estadual de Previdência 

para apreciação dentro de sua competência. 

Os relatórios, após sua aprovação pelo Conselho Estadual de Previdência, deve-

rão ser mantidos pela AMPREV à disposição do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público 

Estadual, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – SEPRT/ME e demais órgãos fiscalizado-

res. 

 
8.2. CONTROLES DE RISCO DE MERCADO 

Para o controle do risco de mercado, os principais indicadores técnicos que pode-

rão ser utilizados pela AMPREV são a Volatilidade, o Índice de Sharpe, o Índice de Treynor e o 

VaR (Value-at-Risk). 
Desta forma, confrontam-se análises de risco versus retorno dos produtos que 

compõem a carteira de investimentos da AMPREV, sendo possível gerar fronteiras eficientes de risco 

e retorno visando à otimização de resultados na gestão dos investimentos. 

8.2.1. A Volatilidade é uma das mais importantes ferramentas para quem atua no 

mercado de opções, sendo este grau médio de variação das cotações de um determinado ativo, em 

certo período, constituindo, dentro de certa linha de visão causal, medida de velocidade do mercado, 

revelando os que se movem lentamente e são de baixa volatilidade e, em contrapartida, os que se 

movimentam rapidamente e denotam alta volatilidade. 

8.2.2. O Índice de Sharpe é utilizado para medir a relação retorno/risco existente 

nos investimentos. Corresponde ao prêmio-risco dividido pelo desvio-padrão, onde o prêmio-risco 

equivale à rentabilidade média diminuída de uma taxa considerada livre de risco, ou seja, quanto 

maior o retorno e menor o risco, maior será o índice de Sharpe de determinada aplicação. 

8.2.3. O Índice de Treynor é uma medida similar ao Índice de Sharpe, com a 

diferença de, em vez de usar como medida de risco o desvio-padrão, usa o coeficiente Beta. Além 

disso, trata-se de medida de excesso de retorno em relação ao risco sistemático. O risco de ativos 

individuais ou de um pequeno grupo de ativos pode ser melhor descrito pelo seu co-movimento com 

o mercado (Beta). Assim, esse índice parece ser particularmente útil para essa tarefa, quando a car-

teira do investidor é uma de muitas carteiras incluídas num grande fundo. 
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8.2.4. O VaR (Value-at-Risk) é uma medida estatística que permite medir o risco 

inerente a cada carteira, ou seja, demonstra a maior perda esperada de um ativo, para um determi-

nado horizonte de tempo e dada uma probabilidade de ocorrência (nível de confiança). Serão utiliza-

dos os seguintes parâmetros para o seu cálculo: 

1. Modelo não paramétrico; 

2. Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento); 

3. Horizonte temporal de 21 dias úteis. 

 

Os limites estabelecidos são: 

1. Segmento de Renda Fixa: 1% (um por cento) do valor alocado. 

2. Segmento de Renda Variável: 10% (dez por cento) do valor alocado. 

 
8.3. CONTROLES DE RISCO DE CRÉDITO 

Na hipótese de aplicação de recursos financeiros dos segurados do RPPS e 

RPPM, que exijam classificação do risco de crédito das emissões e dos emitentes (instituições finan-

ceiras e fundos de investimento), a decisão será fundamentada no mínimo em duas classificações 
de risco (rating) baixo, atribuídas por entidades legalmente autorizadas a realizar tal atividade. 

A AMPREV controlará o risco de crédito como mostram as tabelas abaixo, sempre 

respeitando os limites e as restrições legais. 

 

Tabela 1: Instituições Financeiras 

 

Tabela 2: Fundos de Investimento 

 

9 - SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC) 
Conforme o disposto na Resolução CMN n° 3.922/2010 e suas alterações, as apli-

cações previstas na alínea “a”, inciso I, art. 7º, deverão ser realizadas por meio de plataformas ele-

trônicas administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nas suas respectivas áreas de competência, admitindo-se, 



Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2021Seção 02• Nº 7.334Diário Oficial

176 de 185

                                                                                                           
__________________________________________________________________________ 

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS E RPPM DO ESTADO DO AMAPÁ – EXERCÍCIO DE 2021 
 

27 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rua Binga Uchôa, 10 - Centro - CEP 68900-090 - Macapá/AP - CNPJ 03.281.445/0001-85. 
Fone: (96) 4009-2401 / 4009-2403 - Fax: (96) 4009-2428 - e-mail: amprev@amprev.ap.gov.br / ciap@amprev.ap.gov.br  

ainda, aquisições em ofertas públicas do Tesouro Nacional por intermédio das instituições regular-

mente habilitadas, desde que possam ser devidamente comprovadas. 

 
 
10 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

As Instituições Financeiras que operem e/ou que venham a operar com a Unidade 

Gestora AMPREV poderão, a título institucional, dar apoio técnico através de cursos, seminários e 

workshops ministrados por profissionais de mercado e/ou funcionários das instituições para capacita-

ção de servidores e membros dos Conselhos, bem como oferecer essas franquias, em contrapresta-

ção a serviços e projetos de iniciativa da AMPREV, sem nenhum ônus ou compromisso vinculado aos 

produtos de investimentos. 

A AMPREV deverá viabilizar os meios e recursos necessários à efetiva aplicação 

desta Política de Investimentos, propiciando, inclusive, o funcionamento regular e periódico do Comitê 

de Investimentos, dando suporte às necessidades de deslocamento do CIAP e de técnicos envolvidos 

na gestão dos investimentos dos recursos dos segurados do RPPS e RPPM do Estado do Amapá.  

Os casos omissos nesta Política de Investimentos serão dirimidos pelo Conse-

lho Estadual de Previdência - CEP. 

 

Macapá, 03 de dezembro de 2020. 
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Departamento Estadual de
Trânsito do Amapá

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N.º 001/2019 – DETRAN/AP X SEARCH 
INFORMATICA LTDA.
 
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de sustentação 
de solução informatizada de operação e atendimento nas 
áreas de Habilitação, Veículos, Fiscalização e Finanças, 
incluindo fornecimento e gestão de infraestrutura 
tecnológica em nuvem híbrida (pública e privada), suporte 
técnico e de negócio, além de manutenção de sistemas 
(evolutiva, corretiva e perfectiva), visando o atendimento 
das necessidades do DETRAN/AP.

OBJETO DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo 
tem por objeto alterar a CLAUSULA QUARTA- DOS 
ACRESCIMOS E SUPRESSÕES e CLÁUSULA SEXTA – 
DA VIGÊNCIA, do Contrato n.º 001/2019.

PROCESSO: 014.017372/2018.

CONTRATANTE: Departamento Estadual de Trânsito do 
Amapá- CNPJ n° 11.633.713/0001-09.

CONTRATADA: SEARCH INFORMÁTICA LTDA – CPNJ: 
32.917.874/0001-02.
 
VALOR DA DESPESA PARA 12 MESES:

R$ 4.976.725,09 (quatro milhões novecentos e setenta 
e seis mil setecentos e vinte e cinco reais e nove 
centavos).

VIGÊNCIA: 17 de janeiro de 2021 a 16 de janeiro de 2022.

DATA DA ASSINATURA: 15 de Janeiro de 2021.

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: o Sr. Inácio 
Monteiro Maciel - Diretor Presidente do DETRAN/
AP, e pela Contratada: o Sr. Mauro kaiser Cabral, 
Representante Legal da SEARCH INFORMÁTICA LTDA.

Macapá, 15 de Janeiro de 2021.

Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Policia Civil
Diretor Presidente DETRAN/AP

HASH: 2021-0115-0004-8577

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO DO 
SISTEMA DE GESTÃO DE TRÂNSITO - SISGET N.º 
001/2020 – DETRAN/AP x CARTÓRIO DE REGISTROS 
PÚBLICOS E TABELIONATO DE TARTARUGALZINHO 
– AP.
 
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a 

cessão do direito de uso, em caráter gratuito e precário, 
do SISTEMA DE GESTÃO DE TRÂNSITO-SISGET, de 
propriedade do CEDENTE, para fins de utilização pelo 
CESSIONÁRIO na operacionalização do DUT eletrônico 
de transferência de veículos de que trata a Lei Estadual 
nº 1.847/2014.

PROCESSO: 014.006764/2020

CEDENTE: Departamento Estadual de Trânsito do Amapá 
– DETRAN/AP.

CESSIONÁRIO: Cartório de Registros Públicos e 
Tabelionato de Tartarugalzinho – AP.

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses

DATA DA ASSINATURA: 22 de dezembro de 2020.

ASSINATURA: assinam pelo Cedente: o Sr. Inácio 
Monteiro Maciel - Diretor Presidente Detran/AP, e pelo 
Cessionário: a Sra. Osângela Coelho Pires de Oliveira, 
Tabeliã.

Macapá, 15 de janeiro de 2021.

Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Policia Civil
Diretor Presidente do Detran/AP

HASH: 2021-0115-0004-8566

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO DO 
SISTEMA DE GESTÃO DE TRÂNSITO N.º 002/2020 – 
DETRAN/AP x CARTÓRIO DE REGISTROS PÚBLICOS 
E TABELIONATO DE SANTANA - AP - CARTÓRIO 
OLIVEIRA.
 
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a 
cessão do direito de uso, em caráter gratuito e precário, 
do SISTEMA DE GESTÃO DE TRÂNSITO-SISGET, de 
propriedade do CEDENTE, para fins de utilização pelo 
CESSIONÁRIO na operacionalização do DUT eletrônico 
de transferência de veículos de que trata a Lei Estadual 
nº 1.847/2014.

PROCESSO: 014.006764/2020

CEDENTE: Departamento Estadual de Trânsito do Amapá 
– DETRAN/AP.

CESSIONÁRIO: Cartório de Registros Públicos e 
Tabelionato de Santana - AP - Cartório Oliveira
 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses
 
DATA DA ASSINATURA: 22 de dezembro de 2020.

ASSINATURA: assinam pelo Cedente: o Sr. Inácio 
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Monteiro Maciel - Diretor Presidente Detran/AP, e pelo 
Cessionário: a Sra. Jesuína Chagas de Oliveira, Tabeliã.

Macapá, 15 de janeiro de 2021.

Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Policia Civil
Diretor Presidente do Detran/AP

HASH: 2021-0115-0004-8589

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO DO 
SISTEMA DE GESTÃO DE TRÂNSITO N.º 003/2020 – 
DETRAN/AP x CARTÓRIO DE REGISTROS PÚBLICOS 
E TABELIONATO DE FERREIRA GOMES – AP.
 
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a 
cessão do direito de uso, em caráter gratuito e precário, 
do SISTEMA DE GESTÃO DE TRÂNSITO-SISGET, de 
propriedade do CEDENTE, para fins de utilização pelo 
CESSIONÁRIO na operacionalização do DUT eletrônico 
de transferência de veículos de que trata a Lei Estadual 
nº 1.847/2014.

PROCESSO: 014.006764/2020.

CEDENTE: Departamento Estadual de Trânsito do Amapá 
– DETRAN/AP.

CESSIONÁRIO: Cartório de Registros Públicos e 
Tabelionato de Ferreira Gomes – AP.
 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses

DATA DA ASSINATURA: 22 de dezembro de 2020.

ASSINATURA: assinam pelo Cedente: o Sr. Inácio 
Monteiro Maciel- Diretor Presidente Detran/AP, e pelo 
Cessionário: o Sr. Walber Almeida Apolinário, Tabelião.

Macapá, 15 de janeiro de 2021.

Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Policia Civil
Diretor Presidente do Detran/AP

HASH: 2021-0115-0004-8588

PORTARIA Nº 010/2021-DETRAN/AP, DE 15 DE 
JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre virtualização e padronização de processos 
de primeiro emplacamento realizados diretamente 
pelo adquirente de veículo automotor novo, em caráter 
excepcional, no âmbito do Departamento Estadual de 
Trânsito.

O DIRETOR – PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 
Estadual nº 054, de 02 de janeiro de 2015.

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual Nº 1.377, de 
17 de março de 2020 e Decreto Estadual Nº 1.497, de 
03 de abril de 2020, prorrogados pelo Decreto Estadual 
Nº 4.391, de 31 de dezembro de 2020, provocaram 
suspensão de atividades presenciais no DETRAN, em 
razão da grave crise de saúde pública decorrente da 
pandemia do coronavírus (Covid-19) no Estado do Amapá;

CONSIDERANDO que a Resolução Nº 
805/2020-CONTRAN, de 16 de novembro de 2020, 
restabeleceu a obrigatoriedade da operação de registro 
e emplacamento de veículos novos, que havia sido 
excepcionalmente suspensa por força da Deliberação 
Nº 185/2020-CONTRAN, de 19 de março de 2020, 
referendada pela Resolução Nº 782/2020-CONTRAN, de 
18 de junho de 2020;

CONSIDERANDO as competências apontadas ao Órgão 
Executivo de Trânsito dos Estados, em especial as 
contidas nos incisos I e III do art. 22 do Código de Trânsito 
Brasileiro;

CONSIDERANDO as atribuições do Diretor-Presidente 
contidas nos incisos III, V e XIX do art. 19 do Decreto 
Estadual Nº 5237/2010, Estatuto do Departamento 
Estadual de Trânsito;

CONSIDERANDO a necessidade de facilitar e assistir 
as demandas do cidadão, adotando novos canais de 
autoatendimento e práticas ambientalmente corretas, 
promovendo economia, eficiência e celeridade no 
licenciamento veicular; e

CONSIDERANDO, por fim, o prestígio aos princípios de 
conveniência e oportunidade, da supremacia do interesse 
público, da legalidade, da economicidade e da eficiência 
atinentes à administração pública.

RESOLVE:

Art. 1º Padronizar os procedimentos de virtualização 
de processos de primeiro emplacamento de veículo 
novo realizado diretamente pelo adquirente, em caráter 
excepcional, no âmbito do Departamento Estadual de 
Trânsito no Amapá.

Art. 2º Os processos virtualizados serão compostos por 
documentações essenciais para a realização do registro 
do veículo, digitalizados em formato pdf e anexados em 
e-mail, seguindo o seguinte fluxo:

I - O adquirente do veículo novo fará remessa da 
documentação necessária ao e-mail  renavamcidadao.
primeiroemplacamento@detran.ap.gov.br, conforme 
listado no art. 3º desta Portaria; 
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II - Recepcionado o e-mail, O DETRAN remeterá o 
processo à SEFAZ para fins de validação da Nota Fiscal 
e, após, realizará o pré-cadastro do veículo no Registro 
Nacional de Veículos-RENAVAM;

III - O DETRAN emitirá e enviará por e-mail ao adquirente 
o(s) Documento(s) de Arrecadação referente(s) à(s) 
Taxa(s) de Serviço(s) e ao Imposto sobre Propriedade 
de Veículos Automotores-IPVA, para fins de pagamento 
dentro do prazo de vencimento, preferencialmente no 
Banco do Brasil;

IV - Após a quitação do(s) Documento(s) de Arrecadação, 
o DETRAN realizará a triagem do processo de primeiro 
emplacamento, emitindo e enviando ao e-mail do 
adquirente o código de autorização para que se possa 
realizar a estampagem da Placa de Identificação Veicular-
PIV em empresa credenciada de sua preferência;

V - Confirmada a estampagem da PIV o registro no 
RENAVAM será concluído, possibilitando a emissão e o 
envio do Certificado de Registro de Veículo Eletrônico 
-CRVe ao e-mail do adquirente.

§ 1º Se a Nota Fiscal não for anuída pela SEFAZ ou 
for verificada inconsistência nos dados informados, o 
DETRAN comunicará o cidadão para que possa prover 
as retificações. 

§ 2º O adquirente deverá acompanhar seu e-mail para 
receber o(s) Documento(s) de Arrecadação, o código 
de autorização para estampagem do veículo ou outras 
informações para retificação do processo.

Art. 3º A documentação necessária para cada processo 
digitalizado é a seguinte:

I - Nota Fiscal do veículo contendo decalque identificando 
de forma legível a numeração do chassi e do motor, que 
poderá ser adquirido na concessionária que forneceu o 
veículo;

II - Identificação do proprietário pessoa física através de 
RG, CNH ou outro documento legalmente válido em que 
conste o número do registro civil e o CPF;

III - Identificação do proprietário pessoa jurídica pelo 
CNPJ ou Declaração Simplificada emitida pela Junta 
Comercial, indicando o responsável pela gestão dos bens 
da empresa;

IV - Declaração de Endereço, contendo dados do 
proprietário, telefone, endereço eletrônico (e-mail) e 
endereço domiciliar, conforme ANEXO I.

Art. 4º A documentação digitalizada deverá constar de um 
único arquivo por veículo, seguindo a ordem estabelecida 
no Art. 3º, em resolução máxima de 300 dpi, devendo 
estar perfeitamente legível o decalque do chassi e do 

motor acostado na Nota Fiscal.

Art. 5º Os documentos serão recepcionados e inicialmente 
processados no DETRAN no horário de 08 às 13 horas 
nos dias úteis.

Art. 6º O tempo de solução do processo de primeiro 
emplacamento dependerá da disponibilidade de 
servidores; das regras de teletrabalho prevalentes no 
DETRAN; do processamento da quitação de débitos junto 
ao Sistema do DETRAN; e, ainda, da confirmação da 
estampagem da PIV pela Empresa Estampadora.

Art. 7º Casos omissos serão resolvidos pela Direção, com 
assessoramento da Coordenadoria de Operações e da 
Procuradoria Jurídica.

Art. 8º Esta Portaria de Serviço entra em vigor na data de 
sua publicação.

Macapá-AP, 15 de janeiro de 2021.

Inácio Monteiro Maciel – Delegado de Polícia Civil
Diretor Presidente

ANEXO I (PORTARIA  Nº 10/2021-DETRAN)

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO E 
DEMAIS MEIOS DE CONTATO PARA NOTIFICAÇÃO 
OFICIAL

O Formulário Deverá ser Preenchido em Letra de Forma 
Legível.

IDENTIFICAÇÃO
 
Nome:

CPF:.

Chassi do Veículo

DADOS DE CONTATO

Endereço Domiciliar:

Logradouro: 

Complemento:

Bairro: 
CEP:

Celular/Whatsapp:

Endereço Eletrônico/e-mail:

DECLARAÇÃO
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DECLARO sob as penas da legislação brasileira, que 
as informações por mim emitidas são verídicas, estando 
ciente do dever de atualização cadastral perante o 
DETRAN-AP sempre que houver alteração de dados 
pessoais e meios de contato, nos termos do §2º do art. 
123 da Lei Federal nº 9.503/1997, Código de Trânsito 
Brasileiro.

DECLARO ainda que estou ciente que eventuais 
comunicações e notificações em procedimentos 
administrativos perante o DETRAN-AP serão 
encaminhadas preferencialmente para o endereço 
eletrônico e telefônico acima informado.

Macapá, ____ /_____/______.
_____________________________________________
Assinatura do Adquirente

HASH: 2021-0115-0004-8590

PORTARIA Nº 11/2021-DETRAN/AP, DE 15 DE JANEIRO 
DE 2021

O Diretor-Presidente do DEPARTAMENTO ESTADUAL 
DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas por meio do Decreto 
Estadual nº 054, de 02 de Janeiro de 2015, com base 
no disposto nos arts. 159, 162 e 165, da Lei Estadual nº 
0066/93.

Considerando o processo administrativo nº 
014.004545/2020, de Sindicância que trata de 
irregularidades no Estampamento de placas.

Considerando a Portaria nº 0375/2014-DETRAN-AP 
regula os critérios para o credenciamento de pessoas 
jurídicas para a prestação de serviços de Despachantes 
Documentalistas, para atuação no Departamento Estadual 
de Trânsito do Amapá. No artigo 20 são abrangidas as 
vedações aos credenciados, e especificamente em seus 
incisos V e VI abordam a incidência do caso.

Considerando ser de suma importância para o ágil 
andamento do processo e para que não prejudique tanto 
usuários quanto credenciados que os despachantes 
cumpram suas obrigações e prestem seus serviços com 
compromisso e reponsabilidade. Destaca-se que é dever 
deste acompanhar o rito do emplacamento, conforme 
artigo 2º, III da Instrução Normativa nº 001/2020 – COP/
DETRAN-AP: 

Considerando que ao solicitar a estampagem do veículo 
de placa listado na sindicância, foi devolvido o lote pela 
Secretaria da Fazendo por ausência de documentos de 
responsabilidade do despachante. E, apesar de pleiteado 
pela SEFAZ, não foram encaminhados, conforme 
comprovativo apresentado e juntado nos autos.

Considerando que se evidencia que os atos praticados 
pelo credenciado, Srº Fabio Morais Sampaio, no exercício 
da sua atividade profissional, resultou em prejuízos ao 
célere andamento do processo e o não acompanhamento 
e instrução deste resultaram no emplacamento indevido 
do veículo pela empresa NORTE PLACAS, que finalizou 
o serviço de forma irregular.

RESOLVE:

- SUSPENDER de 15/01/2021 à 15/02/2021 as atividades 
do despachante Fábio Moraes Sampaio, por deixar de 
cumprir as determinações baixadas por este Departamento 
relacionadas à sua atividade.

I - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP

HASH: 2021-0115-0004-8575

PORTARIA Nº 12/2021-DETRAN/AP, DE 15 DE JANEIRO 
DE 2021

O Diretor-Presidente do DEPARTAMENTO ESTADUAL 
DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas por meio do Decreto 
Estadual nº 054, de 02 de Janeiro de 2015, com base 
no disposto nos arts. 159, 162 e 165, da Lei Estadual nº 
0066/93.

Considerando o processo administrativo nº 
014.004545/2020, de Sindicância que trata de 
irregularidades no Estampamento de placas.

Considerando que de acordo com a Portaria nº 
081, de 20 de janeiro de 2020, a qual regula o 
credenciamento, atualização anual de credenciamento e 
descredenciamento de empresas estampadoras de Placa 
de Identificação Veicular-PIV estabelece em seu artigo 
3º, § 2º que é necessária autorização pelo Departamento 
Estadual de Trânsito do Amapá para estampagem da PIV.

Considerando que a estampagem é feita utilizando o 
código de acesso disponibilizado pelo Sistema Eletrônico 
do DETRAN (SISGEST) em conjunto com o DENATRAN.

Considerando que, a NORTE PLACAS, realizou 
estampagens de placas sem a legal autorização do 
DETRAN-AP.

Considerando que a Empresa incidiu diretamente no artigo 
15, III da Portaria nº 081/2020, com transcrição à seguir: 
“Art. 15 A suspensão será aplicada nos seguintes casos: 
[...] III – Estampar placas sem a devida autorização do 
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DETRAN-AP”. Violando assim a norma, a qual estabelece 
de forma explícita a penalidade.

RESOLVE:

- SUSPENDER no período de 15/01/2021 à 15/02/2021 
as atividades da Empresa NORTE PLACAS.
 
II - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Inácio Monteiro Maciel
Delegado de Polícia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN/AP

HASH: 2021-0115-0004-8585

Centro de Reabilitação do Amapá

PORTARIA Nº 033/2020-CREAP

O DIRETOR-PRESIDENTE DO CENTRO DE 
REABILITAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
de suas atribuições legais que Ihe são conferidas pelo 
Decreto n° 3525 de 11 de setembro de 2017, e conforme 
dispositivos da Lei nº 2.211 de 14 de Julho de 2017.

Considerando o Art.9º da Portaria 400 de 16 de novembro 
de 2009, que “Determina a obrigatoriedade de vistoria, 
acompanhamento, controle e avaliação dos Serviços 
de Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas, a ser 
realizada pelos gestores Estaduais e Municipais, e do 
Distrito Federal”.

No âmbito do Centro de Reabilitação do Estado do Amapá, 
caberá à Comissão Técnica de Atenção à Pessoa com 
Ostomia normatizar, supervisionar, controlar e avaliar as 
amostras dos equipamentos coletores e adjuvantes de 
proteção e segurança desde a aquisição, o controle do 
estoque, condições de armazenamento e o fornecimento 
para as pessoas com estoma;

Considerando que os equipamentos fornecidos deverão 
atender as necessidades do paciente, permitindo-lhe 
melhor qualidade de vida.

R E S O L V E:

Art. 1º – Instituir Comissão Técnica, que será composta 
por membros de cada entidade abaixo nominada:

Centro de Reabilitação do Estado do Amapá/CREAP:

Anne Caroline Araújo de Vasconcelos,

Genilza Monte Araújo

Izabelle Camões de Souza e Silva

Associação dos Ostomizados do Amapá/AOAP:

Emanoel Santana Rodrigues

Rosilete Maria Paes do Carmo

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições anteriores, com 
efeitos a contar de 22/12/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá-AP, 22 de  dezembro de 2020.

AMAURY BARROS SILVA
Diretor-Presidente do CREAP
Decreto nº 3525/Set.2017

HASH: 2021-0115-0004-8536

Companhia de Eletricidade do Amapá

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
060/2019 – PRL/CEA

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
– CEA E A EMPRESA PATENTE EMPRESA DE 
SEGURANÇA LTDA- EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação 
do prazo de vigência do Contrato nº 060/2019, nos termos 
do art. 71, da Lei nº 13.303/2016, pelo período de 12 
(doze) meses, tendo seu termo inicial em 24/12/2020 e 
seu prazo final em 24/12/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:

2.1- O valor mensal estimado do contrato ficará em R$ 
263.738,33 (Duzentos e sessenta e três mil, setecentos 
e trinta e oito reais e trinta e três centavos).

CLÁUSULA TERCERIRA – DA DOTAÇÃO:

3.1- As despesas decorrentes deste TERMO ADITIVO 
correrão por conta da Dotação Orçamentária prevista 
no Orçamento da CEA, através da fonte de recurso 
nº 01-Recursos Próprios, Unidade Orçamentária 
nº 352150 – GABINETE DO DEPARTAMENTO DE 
RELACIONAMENTO COM OS CONSUMIDORES, 
Elemento de Despesa 185.115- CALL CENTER, através 
da Reserva de Saldo nº 001029, estando o montante 
do dispêndio a ser efetuado por conta deste Contrato 
limitado ao valor global pactuado na Cláusula Segunda 
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do presente termo.

DATA DE ASSINATURA: 23/12/2020.

SIGNATÁRIOS: Pela Contratante: MARCOS DO 
NASCIMENTO PEREIRA, RAIMUNDO NONATO NUNES 
DO NASCIMENTO e ARNALDO SANTOS FILHO 
Contratada: PATENTE EMPRESA DE SEGURANÇA 
LTDA – EPP

Macapá (AP), 12/01/2021.
                                                              
MARCOS DO NASCIMENTO PEREIRA
Presidente da CEA

HASH: 2021-0115-0004-8561

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO

Homologa o Julgamento proferido pela Comissão de 
Licitação e Contratos - PRL, do Processo Licitatório nº 
060/2020-PRL/CEA, na modalidade Dispensa de Licitação 
nº 028/2020-PRL/CEA, dando outras providências.  

O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AMAPÁ-CEA, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º. Homologar o julgamento proferido pela Comissão 
de Licitação e Contratos - PRL, para a Aquisição de copos 
descartáveis para água, com finalidade de atender as 
necessidades da Companhia de Eletricidade do Amapá-
CEA, conforme Termo de Referência nº 014/2020-DGSM/
DGS/CEA.

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto deste Processo de 
Dispensa de Licitação em favor da empresa, tudo 
conforme abaixo, que constitui parte indissolúvel deste 
Processo.

EMPRESA: VALDENORA MARQUES DE ARAUJO-
EIRELLI.

CNPJ: 09.354.922/0001-71

ENDEREÇO: Av. Santana, 222 Bairro: Comercial – 
Santana/ap

CEP: 68.925-076

Valor Total: R$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e 
cinquenta reais)

Art. 3º. Pelo presente, fica informado aos participantes 
da licitação supramencionada, da decisão estabelecida 
neste Termo de Homologação.
Macapá (AP), 06 de janeiro de 2021.

Marcos do Nascimento Pereira
Presidente da CEA

HASH: 2021-0115-0004-8562

Companhia de Água e
Esgoto do Amapá

EXTRATO CONTRATO Nº 001/2021 - CAESA 

CONTRATANTE: Companhia de Água e Esgoto do 
Amapá – CAESA. CONTRATADA: EMPRESA LINK 
CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI. 
DO OBJETO:  Prestação de serviços de implantação 
e operacionalização de sistema informatizado de 
abastecimento e administração de despesas de 
combustíveis em postos credenciados, mediante uso de 
cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia 
RFID (ou similar), à frota utilizada pala Companhia de Água 
e Esgoto do Amapá-CAESA. DA FUNDAMENTAÇÃO: 
Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019–CPL/
CAESA, Anexos e adendos. DA VIGÊNCIA: 12 meses 
a contar da data da assinatura.DO VALOR ESTIMADO 
ANUAL: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros estão 
previstos no orçamento da CAESA para o exercício 
corrente, através da Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, 
Recursos a Receber de Cliente Data da assinatura: 
15/01/2021.

Valdinei Santana Amanajás
Diretor Presidente/CAESA

HASH: 2021-0115-0004-8557

PUBLICIDADE
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Ministério Público

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 041/2019/MP-AP

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços 
terceirizados de natureza contínua de recepcionista, 
assistente administrativo e técnico em sonorização.

OBJETO DO ADITIVO: O acréscimo quantitativo de 
um posto para prestação dos serviços de Assistente 
Administrativo, ao Contrato nº 041/2019/MP-AP.

PROCESSO Nº: 20.06.0000.0007293/2020-65.

CONTRATANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO AMAPÁ.

CONTRATADA: H. FONSECA DE FARIAS EIRELI.

VIGÊNCIA: O presente termo aditivo terá efeitos a partir 
do dia 30/12/2020, estando adstrito a vigência do Contrato 
original e seus aditivos, com término em 04/11/2021.

DATA DA ASSINATURA: 30/12/2020.

ASSINATURA: Assina pelo Contratante o Dr. Alexandre 
Flávio Medeiros Monteiro, Secretário-Geral/MP-AP, e, 
pela Contratada, Sr. Helielton Fonseca de Farias.

Macapá, 08/01/2021.
Joane Cecília Mendonça do Nascimento
Gerente da Divisão de Contratos/MP-AP
Portaria nº 82/2020 – GAB-PGJ/MP-AP

HASH: 2021-0115-0004-8571

CONTRATO Nº 004/2021- DPE/AP
Vinculado ao Processo nº 2.00000.298/2020 – DPE/AP

CONTRATO Nº 004/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO 
A RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E 
CANCELAMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS 
AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E DEMAIS 
SERVIÇOS CORRELATOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, 
COMO CONTRATANTE A EMPRESA REPREMIG 

REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS 
LTDA, NA FORMA ABAIXO DECLARADA

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ 
sob o n. º 11.762.144/0001-00, neste ato representado 
pelo Exmo. Sr. Diogo Brito Grunho, conforme Decreto n° 
0388/2020, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n. º 
788.263.652-53 e portador do RG n. º328399-POLITEC/
AP, doravante denominado CONTRATANTE, outro 
lado como a Empresa SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS 
CORPORATIVOS EIRELI, inscrito no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n. º 14.287.276/0001-
40 resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 
decorrente do Pregão Eletrônico nº 0028/2020 mediante 
as cláusulas enunciadas.

OBJETO

Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, 
compreendendo a Reserva, Emissão, Remarcação e 
Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais 
e Internacionais, e demais serviços correlatos, conforme 
condições, especificações e quantitativos constantes 
neste instrumento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão: Programa de Trabalho: 
03.122.0074.2021; Fonte: 101, Natureza: 339033.

A VIGÊNCIA

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados 
a partir de 14/01/2021 e encerramento em 13/01/2022, 
podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso II, 
da Lei 8666/93.

O FORO

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato 
foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois 
de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes 
e por duas testemunhas.

Macapá-AP, 14 de janeiro de 2021.
SIGNATÁRIOS: DIOGO BRITO GRUNHO/DPE/AP E SX 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI /
EMPRESA CONTRATADA
DIOGO BRITO GRUNHO
DEFENSOR PÚBLICO - GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
DECRETO Nº 0388/2020
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HASH: 2021-0115-0004-8540

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº039, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.

Dá publicidade aos dias de férias de Defensora 
Pública e designa o Defensor Público que acumulará 
extraordinariamente suas atribuições durante o período 
de usufruto, na Defensoria Pública de Vitória do Jari.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar Estadual nº121, de 31 de 
dezembro de 2019,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo 
nº200000411/2020 – DPE/AP,

CONSIDERANDO o art. 4º da Resolução nº022/2020 do 
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amapá, e

CONSIDERANDO o art. 94 da Lei Complementar Estadual 
nº121/2019,

R E S O L V E:

Art. 1º. Publicizar 30 (trinta) dias de férias da Defensora 
Pública RENATA GUERRA PERNAMBUCO, que exerce 
suas atividades na Defensoria Pública de Vitória do Jari, 
nos períodos de 24/02/2021 a 05/03/2021, 25/08/2021 a 
03/09/2021 e 03/11/2021 a 12/11/2021.

Art. 2º. O Defensor Público RICARDO CARVALHO DE 
OLIVEIRA acumulará extraordinariamente o exercício 
das atribuições da Defensora Pública RENATA GUERRA 
PERNAMBUCO, que exerce suas atividades na 
Defensoria Pública de Vitória do Jari, nos períodos de 
24/02/2021 a 05/03/2021, 25/08/2021 a 03/09/2021 e 
03/11/2021 a 12/11/2021.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Publique-se e cumpra-se.
Macapá, em 14 de janeiro de 2021.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0388/2020

HASH: 2021-0115-0004-8537

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº040, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.

Designa o Defensor Público que substituirá o exercício 
das atribuições da Defensora Pública RENATA GUERRA 

PERNANBUCO, na Coordenação do Núcleo Regional de 
Vitória do Jari.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar Estadual nº121, de 31 de 
dezembro de 2019,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo 
nº200000411/2020 – DPE/AP,

CONSIDERANDO o art. 4º da Resolução nº022/2020 do 
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amapá, e

CONSIDERANDO o art. 93 da Lei Complementar Estadual 
nº121/2019,

CONSIDERANDO a Portaria nº039/2021/DPE/AP,

R E S O L V E:

Art. 1º. O Defensor Público RICARDO CARVALHO DE 
OLIVEIRA substituirá o exercício das atribuições da 
Defensora Publica RENATA GUERRA PERNAMBUCO, 
na Coordenação do Núcleo Regional de Vitória do Jari, 
nos períodos de 24/02/2021 a 05/03/2021, 25/08/2021 a 
03/09/2021 e 03/11/2021 a 12/11/2021.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá, em 14 de janeiro de 2021.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0388/2020

HASH: 2021-0115-0004-8544

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº044, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.

Dá publicidade à saída de membro do Grupo de 
Extraordinário para tratar da interrupção do fornecimento 
de energia ocorrida em 13 (treze) dos 16 (dezesseis) 
municípios do estado do Amapá.

O Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019,

CONSIDERANDO a Portaria nº334/2020 – DPE/AP, 
que instituiu no âmbito da DPE/AP, Grupo de Trabalho 
Extraordinário para tratar da interrupção do fornecimento 
de energia ocorrida em 13 (treze) dos 16 (dezesseis) 
municípios do estado do Amapá,
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CONSIDERANDO a Portaria nº350/2020 – DPE/AP, que 
Designa os membros do Grupo de Extraordinário para 
tratar da interrupção do fornecimento de energia ocorrida 
em 13 (treze) dos 16 (dezesseis) municípios do estado do 
Amapá,

CONSIDERANDO o requerimento efetuado pela Defensor 
Público Pedro Pedigoni Gonçalves, no qual solicitou sua 
saída do Grupo Extraordinária acima mencionado,

R E S O L V E:

Art. 1º. Publicizar a saída do Defensor Público PEDRO 
PEDIGONI GONÇALVES, coordenador do Grupo de 
Extraordinário para tratar da interrupção do fornecimento 
de energia ocorrida em 13 (treze) dos 16 (dezesseis) 
municípios do estado do Amapá.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos a contar de 07 de janeiro de 2021.

Publique-se e cumpra-se.

Macapá, em 14 de janeiro de 2021.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0388/2020

HASH: 2021-0115-0004-8559

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº045, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.

Designa novo coordenador das atividades do Grupo de 
Extraordinário para tratar da interrupção do fornecimento 
de energia ocorrida em 13 (treze) dos 16 (dezesseis) 
municípios do estado do Amapá.

O Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019,

CONSIDERANDO a Portaria nº334/2020 – DPE/AP, 
que instituiu no âmbito da DPE/AP, Grupo de Trabalho 
Extraordinário para tratar da interrupção do fornecimento 
de energia ocorrida em 13 (treze) dos 16 (dezesseis) 
municípios do estado do Amapá,

CONSIDERANDO a Portaria nº350/2020 – DPE/AP, que 
Designa os membros do Grupo de Extraordinário para 
tratar da interrupção do fornecimento de energia ocorrida 
em 13 (treze) dos 16 (dezesseis) municípios do estado do 
Amapá,

CONSIDERANDO o Portaria nº044/2021-GAB/DPE-AP, 
que dá publicidade a saída de coordenador do Grupo de 
Extraordinário para tratar da interrupção do fornecimento 
de energia ocorrida em 13 (treze) dos 16 (dezesseis) 
municípios do estado do Amapá,

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomeia a Defensora Pública GLEYSENY 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, como coordenadora das 
atividades do Grupo de Extraordinário para tratar da 
interrupção do fornecimento de energia ocorrida em 
13 (treze) dos 16 (dezesseis) municípios do estado do 
Amapá.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos a contar de 13 de janeiro de 2021.

Publique-se e cumpra-se.
Macapá, em 14 de janeiro de 2021.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº 0388/2020

HASH: 2021-0115-0004-8564

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
PORTARIA Nº046, DE 15 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeação em cargo em comissão.

O Defensor Público-Geral do Estado do Amapá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
Estadual nº121, de 31 de dezembro de 2019,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear Fedra Lobato de Almeida para exercer 
o cargo em comissão de Assistente Técnico – Centro 
de Atendimento Multidisciplinar, Código CCDP-2, da 
Defensoria Pública do Estado do Amapá, a contar de 18 
de janeiro de 2021.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a contar de 18 de janeiro de 2021.

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Macapá, em 15 de janeiro de 2021.
DIOGO BRITO GRUNHO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Decreto nº0388/2020

HASH: 2021-0115-0004-8581
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