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RESOLUÇÃO Nº 2/2022-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 da Lei nº 0915/2005 e art. 5º c/c o inciso II do art. 18 e incisos VII, XI e XII do art. 
3º, todos do Regimento Interno do CEP/AP, ainda, tudo o que consta nos autos do 
Processo nº 2021.07.0783P, etc.,  

 
Considerando que o Recurso Administrativo apresentado pela senhora 

Maria de Nazaré Viana Marques, foi apreciado e deliberado pelo Plenário do Conselho 
Estadual de Previdência do Estado do Amapá, na 3ª Reunião Ordinária, realizada no 
dia 24 de março de 2022, decidiu, à unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro 
Relator Joel Nogueira Rodrigues, a realização das providências seguintes:  

  
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Conhecer o Recurso Administrativo, apresentado pela recorrente, a 

senhora Maria de Nazaré Viana Marques, constante dos autos do Processo nº 
2021.07.0783P; 

 
Art. 2º. Determinar a Diretoria Executiva da Amapá Previdência, que sejam 

adotadas as seguintes medidas saneadoras para a completa instrução do Processo nº 
2021.07.0783P:  

 
I. tornar sem efeito todos os atos processuais subsequentes à instrução técnica 

da Divisão de Cadastro de Benefícios; 
II. intimar a Recorrente, por intermédio de seu representante habilitado nos 

autos, para que, em prazo a ser fixado, apresente os meios de prova material suficientes 
para a concessão do benefício, de acordo com o disposto no art. 12, § 3º e incisos, da 
Lei nº 0915, de 18 de agosto de 2005 e suas alterações; 

III. quando da diligência por meio de visita técnica ao domicílio da Recorrente 
por parte da Divisão de Assistência Social para atestar ou não a sua dependência 
econômica, que a mesma seja previamente intimada do dia da visita técnica, por 
intermédio de seu advogado, observados os protocolos sanitários porventura vigentes, 
e que o Relatório seja conclusivo quanto à essa condição;  

IV. dar ciência à Recorrente desta Deliberação, por intermédio de seu Advogado; 
V. a Diretoria Executiva da Amapá Previdência, dará conhecimento de todas as 

providências que forem adotadas nos autos do Processo nº 2021.07.0783P, durante as 
reuniões do Conselho Estadual de Previdência, até a sua efetiva conclusão.  

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

 
Macapá-AP, 25 de março de 2022. 

 
 

Rubens Belnimeque de Souza 
Presidente do CEP 

 
Gilmar Santa Rosa Barbosa 

Vice-Presidente do CEP 
 

Joel Nogueira Rodrigues 
Relator  
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