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Estado do Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 

DECRETOS 

DECRETO N• 0018 Dé 03 DE JANEIRO DE 2005 

Altera o Anexo do Decreto n• 2194, 
de 04 de ~~gosto de 2004. 

O GOVEIINAbOR 00 ESTAbO bO AMAPÁ, usando das atrlbui\'ÕeS 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXY, da Constituição do Estado 
do Amapã, e tendo em vtsta o ProtOCQio GeroJ n• 2004/Z7105, 

RESOLVE: 

Art. 1° O Anexo do Decreto n• 2194, de 04 de agosto de 2004, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Anexo do !)çcyeto n• 2194. de 04 de ª'oslo de 2004 

01 .................. ........................................................ . 

················································································ 
60. Servtdor(a): Terulnha de Fátiii\Q 

Cargo: Professora Classe C 
Cadastro: 493090 
Solldt.ação: Adicional de Titulação 
Curso: Espedallzação em Lingua Portu&'Uesa 
Processo: 1998/22428- SEED 

............................................................................... 

Nt, 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publlcação. 

Mac:apá, 03 de Janeiro de 2005 

DéCRETO N° 00 19 DE 03 Dé JANEIRO OE 2005 

O GOVERNADOR bO ESTAbO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, lnctso XXII, da ConsUlulção do Estado 
do Amap;l, c/c a Lei n• 0811. de 20 de fevereiro de 2004. de acordo com o 
Decreto n• 1441, de 02 de junho de 2004, e tendo em vista o contido no Ofício 
n• 001/04-GAB/SEDs. 

RESOLVE : 

-
~r Nível I, Código CDS-1 , da Secretaria Especial de Desenvolvimento 
Social. 

Macapcí. 03 de janeiro de 2005 

DECRETO N• 0020 DE 03 DE JANEIRO oe 2005 
o GOV&NAt>OR bO ESTAI>O.OO AJMPÁ. usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII, da ConsUlulçâo do Estado 
do Amapã. c/c a Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997. e tendo em V1Sta o teor do 

· Offclo n• 1090-GAB/SEINF, 
RESOLVE: 
Exonerar Caleb Gorda Meddros do cargo em comissão de 

Assessor Juridico, Código CDS-2, da Secretarta de Estado da Infra· Estrutura. 
a contar de 04 de janeiro de 2005. 

Macapcí, 03 de janeiro de 2005 

OE<:RETO N° 0021 DE 03 DE JANEIRO Dé 2005 

o GOVERNADOR 00 ESTAtoO bO AMAPÁ, usando das atnbulçóes 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso XXII, da Consutulçâo do Estado 
do Amapã, c/c a Lei n• 0388, de 16 de ~.bril de 1997, e tendo em vista o teor do 
Oflelo n• 1090-GAB/sEDIIF, 

RESOLVE: 
Nomear Albalúcla CofarCJ, Ccildo.s para exercer o cargo em 

comissão de Assessor Jurídico, Código ct>S-2, da Secretaria de Estado da 
lnfra-Estrutura, a contar de 04 de janeiro de 2005. 

Macopá, O 3 de jane i r o de 2005 
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Das: 07:30is l2:00 e Das: l4:30is 18:00horu 

DECRETO W 0022 DE 03 DE JANE IRO DE 2005 

O GOVERNAOOR l:lO ESTA[)() bO ,t,,Y.APÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XXIJ, da Constituição do Estado 
do Amapá. c/c a Lei n• 0687. de 07 de junho de 2002. ·e lendo em vista o teor 
do Ofício n• 001/2005-GAB/PROCON, 

RESOLVE: 

Nomear Ilmo Morais de A:tevcdo. ocupante do cargo de Motoris ta 
Oficial, Classe A. Padrão 111, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex·Tenitório 
Federal do Amapá. para exercer a função comissionada de Motoris ta. Código 
FGI-2, do Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amapâ. 

Macopá, 03 de j ilnc i ro de 2005 

VA 

DECRETO W 0023 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNAI:lOR DO ESTAOO 00 A/MP,( usando das atribuições 
que lhe são corúer!das pelo artigo 119, Inciso XXII, da Constituição do Estado 
do Amapã, c/c a Lel n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, e tendo em vl~t.a o 
teor do Ofício n° 004/04-GAB/CEFORH. 

RESOLVE: 

. Exonerar, a pedido. Kelly Cristina dos Santos Salomão do cargo 
em comissão de Chefe da Divisão de Programaçào/DPFRH, Código FGS-2, do 
Centro de Formação c Desenvolvimento de Recursos Humanos. a contar de 03 
de janeiro de 2005. 

Macapá, 03 de janeiro de 2005 

DECRETO w 0024 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTAbO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
(JUe lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso :XXJI, da Conslltulçào do Estado 
do Amapã, c/c a Lei n• 0437, de 23 de dC?.embro de 1998, 

RESOLVE: 
Nomear Clóvis Manfredo de Sou:~:a para exercer o cargo . em 

comissão de Chefe da Divisão de I;'rogramação/DPFRH. Código FGS-2. do 
Centro de Fonnaçào e Desenvolvimento de Recursos Humanos. 

Macapó, 03 de janeiro de 2005 

VA 

DECRETO N° 0025 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 
O GOVERNAOOR 00 ESTA[)() bO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são corúer!das pelo artigo 119, Inciso XJN, da Constituição do Estado 
do Amapá, c tendo em vtsta o contido no Oficio n° 002/04-GAS/CEFORH, 

RESOLVE: 

Autorizar o afastamento de Maria Goreth da Silva e S011sa 
Dlretom·Pr~sldentc · do Centro de Fommçào e Dceenvolvtmento de Recurso~ 

· Humanos , dé suas atribuições, a fim de trotar de assuntos de Interesse 
"particular, nos dias 06 e 07/01/05. sem ônus para o Estado. 

Macapá, 03 de janc i ro de 2005 

0026 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNAI>OR l:lO ESTAbO DO AMAPÁ, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso XJN. da Constituição do Estado 
do Amapá, e tendo em vista o canUdo no Ofício n• 002/04-GAB/CEFORH. 

RE S OLVE: 

Homologar a designação de Edla Pinkeiro Ribeiro, Dlretord do 
Departamento AdmlnlstraUvo~Flnancelro, que exerceu, acumulatlvantente e 
em s ubstituição, o cargo de Diretor-Presidente do Centro de Fonnaçào e 
Desenvolvimento de Recursos Humanos, durante o Impedimento da titular. no 
período de 06 e 07 de janeiro de 2005. 

I 
l 
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Macapó., 03 d~ janeiro d~ 2005 

~NTÔN W~U>~ ~ SILV~ 
Governa de 

DECRETO n' 0027 DE 03 de JANEIRO de 2005 

Regulamenta o artigo 34 da Lei n2 0811, de 
20 de fevereiro de 2004, para organizar a 

Secretaria da Receita Estadual e dá outras 

providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições 

que lhe conferem o artigo tt9. incisos VIII e XXV, da Constituição Estadual do 
Estado do Amapá. e tendo em vista o disposto na Lei n9 0811, de 20 de fevereiro 

de 2004, 

DECRETA: 

Art. 1• Fica aprovado o Regulamento da Secretaria da Receita Estadual, na forma 

deste Decreto. 

CAP{TULOI 

DA MISSÃO, COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DA 

RECEITA ESTADUAL 

SEÇÃO/ 

DA MISSÃO E COMPETÊNCIA 

Art. 29 A Secretaria da Receita Estadual, subordinada à Secretaria Especial de 

Desenvolvimento da Gestão do Estado do Amapá, tem a missão de administrar 
as Reccilas Públicas e a Política Tributária do Estado, de forma dinãmica, 
.noderna, eficaz e justa visando garantir os recursos para promover o 
desenvolvimento com justiça fiscal, tendo por competência, em consonância com 
o disposto no art. 9° e no art 34 da Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004: 

1. assegurar as receitas públicas para o Tesouro do Estado do Amapá; 

11 -planejar, executar, acompanhar e avaliar a pclltica tnbutária do 

Estado do Amapá; 

111 -orientar e coordenar as atividades de tributação, arrecadação, 

f1scahzação e atendimento, a partir das atribuições de responsabilidade da 
Secretaria; 

IV - analisar e fornecer Informações tributárias; 

V- efetuar as previsões e apurar os repasses constitucionais e os 
repasses aos fundos esladuais; 

VI -analisar, acompanhar e divulgar as receitas estaduais; 

VIl- registrar, analisar, acompanhar e avaliar as Informações de 
lançamento de tributos; 

VIII -propor, analisar, acompanhar, avaliar, consolidar e disseminar a 
legislação tributária estadual; 

IX - analisar, acompanhar, planejar, prevenir e combaler a evasão fiscal; 

X ·analisar, acompanhar e avaliar as informações sobre o 

relacionamento com o cidadão; 

XI ·analisar, acompanhar, avaliar e autorizar as Informações e projetos 

de renúncia fiscal no Estado; 

XII ·contribuir com estratégias e procedimentos necessários à 

racionalização e otimização dos recursos públicos, de forma a alcançar nive1s 

elevados de eficiência e eficácia para o bom cumprimento da missão da 

Secretana e para melhoria dos serviços postos à disposição da SOCiedade; 

XIII ·executar outras atribuições necessárias ao cumprimento de sua 
missão, nos termos do regulamento. 

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Estadual promoverá o 

intercâmbio e a parceria com as instituições públicas e privadas, órgãos e 
entidades sociais, per meio de convênios, termos de acordo, com o f•m de 
lntercambiar experiências, realizar estudos, pesquisas, diagnósticos, formular 
pollticas tributárias e demais atividades inerentes a sua missão Institucional. 

SEÇÃO/I 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 3; A estrutura organizacional básica da Secretaria da Receita Estadual é a 

seguintà: 

I - DIREÇÃO SUPERIOR: 

1. Deliberação Colegiada 
1.1. Conselho Estadual de Recursos Fiscais 

2. Deliberação Singular· 

2.1. Secretário da Receita Estadual 

11 • UNIDADES DE ASSESSORAMENTO: 

3. Gabinete Executivo: 

3.1. Núcleo Administratívo-Financelra 
4. Assessoria de Desenvolvimento institucional 
5. Junta de Julgamento em 11 1nstãncia 
6. Corregedoria da Receita Estadual 
7. Centro de Pesquisa e Análise Rscal 
8. Assessoria Jurfdica 

111 - UNIDADES DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA: 

9. Coordenadoria de Tributação: 
9.1. Núcleo de Estudos Tributários 
9.2. Núcleo de Orientação Tributária 

1 O. Coordenadoria de Arrecadação: 
1 O. 1. Núcleo de Planejamento e Avaliação de Receitas 

10.2. Núcleo de Informações Econômico-fiscais 

10.3. Núcleo de Controle de Lançamentos Tributários 
11. Coordenadoria de Fiscalização: 

11.1. Núcleo de Fiscalização de Estabelecimento 
11.2. Núcleo de Rscalização da Atividade de Trânsito de 
Mercadoria 
11.3. Núcleo de Macro Segmentos Econômicos 

12. Coordenadoria de Atendimento: 

12.1. Núcleo de Planejamento c Avaliação do Atendimento 
12.2. Núcleo do Suporte às Agências de Atendimento 

Art. 49 O Conselho Estadual de Recursos Fiscais, órgão de Deliberação 

Colegiada vinculado à Secretaria da Receita Estadual, possui estrutura, 

organização e funcionamento, de acordo com ordenamentos jurfdicos próprios. 

Art. Si Integra, ainda, a estrutura da Secretaria da Receita Estadual o Comitê de 
Desenvolvimento Institucional, que tem per competência orientar de forma 

colegiada sobre assuntos inerentes à pasta, com o objetivo de definir estratéQias. 

promover ações Integradas, modernizar administrativamente o órgão, racionalizar 

gastos da Secretaria e aperfeiçoar os Instrumentos de planejamento e as polfticas 

públicas. 

§ 1P O Comitê é composto pelo titular óa Secretaria a quem compete a 
sua coordenação, o Chefe de Gabinete, o Assessor de DesenvolVImento 
Institucional, o Corregedor, o Assessor de Pesquisa e Análise do Centro de 
Pesquisa e Análise Fiscal e os Coordenadores das demais áreas, tendo per 
suplente os seus substitutos legais ou Indicados. 

§ 2° As reun1ões do Comitê serão sistemáticas e periódicas, tendo o 
suporte administrativo da Assessoria de Desenvolvimento Institucional, a quem 
compete acompanhar e monitorar os comprom1ssos assumidos per seus 
integrantes. 

Art. 69 A Junta de Julgamento em 11 Instância possui composição e competência 
de acordo com os artigos 197 e 198 da Lei n• 0400, de 22 de dezembro de 1997. 

Art. 79 A Secretaria da Receita Estadual será dirigida pelo Secretário, o Gabinete 

Executivo pelo Chefe de Gabinete, as Coordenadorie.s por Coordenadores, a 

Assessona de Desenvolvimento Institucional e a Assessoria Jurídica pelo 
Assessor de Desenvolvimento Institucional e pelo Assessor Jurídico, 

respectivamente, a Corregedoria por Corregedor, e os Núcleos e o CenJro de 

Análise e Pesquisa Fiscal por Gerente , cujos cargos serão prov1dos na forma da 
1eg1s1ação pertinente. 

CAPITULO /1 

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO, DO GABINETE 
EXECUTIVO, DA ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, DA 

CORREGEDORIA DA RECEITA ESTADUAL, DO CENTRO DE PESQUISA E 
ANÁLISE FISCAL, DA ASSESSORIA JURÍDICA E DAS COORDENADORIAS 
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SEÇÃO/ 

DO SECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL 

Art. a• O Secretário da Receita Estadual desenvolve a atividade de coordenação 

estratégica da instituição, tendo as seguintes competências e atribuições, em 

consonância com o disposio no art. 87 da Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004: 

I - promover a administração geral da Secretaria em estreita 
observância às disposições normativas da administração pública estadual; 

11 - exercer a representação polflica e institucional da Secreiâria, 
promovendo contatos e relações ,com autoridades e organizações de diferentes 
níveis governamentais e não governamentais; 

111 - auxiliar o Secretário Especial de Desenvolvimento da Gestão no 
atendimento as solicitações e convocações da Assembléia Legislativa, às 
requisições e pedidos de informação do Poder Judiciário; 

IV - promover o atendimento das convocações para fins de inquérito 
administrativo; 

V - prestar assessoramento ao Secretário Especial de Desenvolvimento 
da Gestão e ao Governador, colaborando com os demais gestores públicos em 
assuntos de competência da Secrel?ria; 

VI - promover e participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, 

quando convocado, dos órgãos colegiados dos quais seja responsável ou faça 
parte; 

VIl -dar posse aos funcionários e inaugurar o processo disciplinar no 
âmbito da Secretaria; 

VIII - apreciar em grau de recurso hierárquico, quaisquer decisões no 

âmbito da Secretaria, dos Órgãos e das Entidades a ela subordinados ou 
vinculados, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, 
respeitados os limites legais; 

IX - apresentar ao Secretário Especial de Desenvolvimento da Gestão a 
programação a ser executada pela Secretaria e pelos Órgãos e Entidades a ela 
subordinados ou vinculados, a proposta orçamentária anual, as alterações e 
ajustamentos que se fizerem necessários; 

X - expedir portarias e atos normativos sobre a organização 
administrativa da Secretaria, sujeitos a aprovação do Secretário Especial de 

Desenvolvimento da Gestão, mediante manifestação da Secretaria de Estado da 

Administração, obedecidos os limites ou restrições de atos normativos superiores; 

XI - expedir portarias e atos normativos sobre a aplicação de leis, 
decretos ou regulamentos de interesse da Secretaria; 

XII -firmar ou referendar atos, acordos, contratos e convênios em 
assunto de competência da Secretaria; 

XIII - formar, excepcionalmente e a seu critério, por ato especifico, 

comissão especial de licitáção para proceder a aquisição e a contratação de bens 
e serviços para suprir as necessidades da instituição; 

XIV - representar o Estado do Amapá nas reuniões do Conselho Nacional 
de.Politica Fazendária - CONFAZ; 

XV - indicar os servidores que representarão o Estado na Comissão 
Técnica Permanente- COTEPE do CONFAZ; 

XVI - indicar os membros que representarão a Secretaria junto ao 
Conselho Estadual de Recursos Fiscais; 

XVII- nomear os membros que comporão a Junta de Julgamento em 1 ~. 

Instância; 

XVIII- conceder, após o parecer da Coordenadoria de Arrecadação, 
restituição I compensação de tributos; 

XIX - deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Secretaria e sobre 
os casos omissos. 

SEÇÃO/I 

DO GABINETE EXECUTIVO 

Art. ge O Gabinete Executivo ela Secretaria da Receita Estadual desenvolvo a 
atividade de coordenaç~o do gabinete, dando suporte ao titular da pasta, tendo as 
seguintes atribuições: 

I -distribuir, orientar. dirigir e controlar os trabalhos do Gabinete; 

11 - supervisionar o recebimento, a redação, a tramitação, a expedição, o 
controle da correspondência oficial do Gabinete, bem como a organização, a 

manutenção e a atualização do arquivo de correspondências; 

· 111 - despachar com o Secretário os assuntos que dependem de decisão 
superior;' 

IV - acompanhar a composição da pauta de despacho do Secretário com 
o Secretário Especial, com os demais Secretários, dirigentes de vinculadas e com 
o Governador; 

V - preparar e avaliar a agenda diária do Secretário e coordenar o 
roteiro de suas audiências; 

VI - atender às partes interessadas que procurem o Gabinete; 

VIl -promover contatos com entidades públicas e privadas e esclarecer 

sobre as atividades desenvolvidas pela Secretaria; 

VIII -acompanhar os assuntos que sejam encaminhados ao Gabinete 
pelo Secretário; 

IX - exercer a supervisão sobre o controle dos processos e atos 
administrativos; 

X - dar encaminhamento, transmitir ordens e mensagens, emanadas do 

Secretário, bem como divulgar atos, portarias, circulares, ordens de serviço e 
instruções baixadas pelo Secretário; 

XI - acompanhar as matérias de Interesse da Secretaria divulgados nos 

meios de comunicação e organizar arquivos: 

XII- disponibilizar o apoio logístico para o Secretário de Estado, 

Assessorias e Gabinete; 

XIII- implementar e gerir os Fundos Estaduais relacionados às funções de 
competência da Secretaria; 

XIV - desempenhar quaisquer outras tarefas ou atribuições, que direta ou 
indiretamente, concorram para a regularidade e eficiência dos serviços do 
Gabinete. 

Art. 1 o. O Gabinete Executivo desenvolve ainda as funções básicas de 
·administração de pessoal, finanças, atividades .gerais e controle de contratos e 

convênios viabilizando a execução das atividades que atendam à missão da 

Secretaria, cumprindo·as seguintes atribuições: 

I - contribuir com a elaboração de minutas de leis, decretos e quaisquer 

outros atos normativos de natureza administrativa e funcional, analisar e aplicar 

as normas que regulamentam atos da administração pública; 

11 - dimensionar, alocar, acompanhar e controlar o quadro de servidores. 

disponibilizando informações gerenciais e análises estatísticas dos dados 

cadastrais, bem como suprir recursos humanos às unidades administrativas; 

111 - elaborar a folha de pagamento dos servidores da Secretaria, 

procedendo às inclusões, exclusões e alterações de valores referentes a 
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, do servidor, bem como de outros 

auxilias e benefícios previstos na legislação; 

IV- prestar informação financeira à Secretaria de Estado da 

Administração, nos processos de aposentadoria, auxilio funeral, no que se refere 
ao cálculo da folha de pagamento dos servidores, averbar e controlar descontos e 
consignações em folha de pagamento e fornecer as informações financeiras aos 
órgãos competentes; 

V - proceder ao acompanhamento de estagiários; 

VI- informar e controlar processos de apo$entadoria dos servidores. 

expedir declarações e certidões relativas a direitos funcionais, implementar 

promoções e progressões de servidores, conforme legislação vigente; 

VIl - realizar a execução orçamentária da despesa, analisar e liberar as 

prestações de contas de suprimento de fundos, realizar o controle financeiro da 

Secretaria, dos contratos e dos convênios; 

VIII - prestar apoio logfstico à execução das atividades desenvolvidas, 
administrar e controlar vigilância e limpeza, gerenciar o arquivo geral, serviço do 
malote e de xerox o gerenciar recursos humanos contratados de empresas 

prestadoras de serviços; 

IX - supervisionar o serviço de portaria, executar tarefas relacionadas à 

recepção e à expedição de documentos, gerenciar o arquivo de documentos 

r. 
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relativos a projetos, registros, contratos e escrituras de Imóveis, controlar a 

documentação relativa aos veículos; 

X - programar e controlar o suprimento de equipamentos, material 

permanente e de expediente; 

XI - acompanhar, fiscalizar e receber obras e serviços de engenharia 

contratados pela Secretaria; 

XII - controlar o Patrimônio da Secretaria; 

XIII - programar a renovação da frota de velculos, fazer a previsão e 

controle do consumo de combustrvel, gerenciar a utilização e a manutenção 

preventiva e corretiva da frota de velculos; 

XIV - promover a construção, reforma, recuperação e manutenção d~ 

imóveis, móveis e equipamentos, e definir as especificações técnicas dos · 

produtos a serem licitados. 

SEÇÃO/li 

DA ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Art. 11. A Assessoria de Desenvolvimento Institucional realiza a atividade de 

coordenação, no âmbito da Secr~taria, do planejamento, da elaboração da 
proposta orçamentária, do uso de tecnologia da informação, do desenvolvimento 

de competências e habilidades das pessoas e da modernização da gestão, bem 
como realiza a assessoria de política tributária, com as seguintes atribuições: 

1 - observar e fazer cumprir as diretrizes e normas técnicas 

estabelecidas pela Secretaria de Estado do Plar1ejamento, Orçamento e Tesouro 

no que diz respeito ao Planejamento, Gestão Orçamentária, Gestão Financeira e 

Contabilidade do Governo do Estado; 

11 - observar e fazer cumprir as diretrizes e metodologias estabelecidas 

pela Secretaria de Estado da Administração no que diz respeito à Modernização 
Administrativa; 

til - promover o desenvolvimento de metodologias e técnicas estatísticas 

para tratamento e gerenciamento de dados e informações. gerados pelas ações e 

programas articulados pela Secretaria; 

IV -desenvolver programas, coordenar projetos e equipes na 

implementação de metodologias, técnicas e ferramentas no aperfeiçoamento dos 

processos, disseminando os conceitos de gestão por resultados e a aplicação de 

tecnologias inovadoras necessárias à eficiência e a eficácia da administração da 
Secretaria; 

V- promover estudos econômicos, financeiros e fiscais pesquisas para 

subsidiar a tomada de decisão; 

VI- realizar parcerias com órgãos e instituições para compartilhar 

Informações, experiências, conhecimento, participando de grupos de estudos em 
nfvel nacional e internacional sobre temas de interesse da Secretaria; 

VIl - responsabilizar-se pelo planejamento e pela elaboração da proposta 

orçamentária da Secretaria; 

VIII • prestar assessoramento técnico às demais unidades da Secretaria 
na elaboração e na execução dos planos de atividades; 

IX ·auxiliar tecnicamente na avaliação de planos e programas da 
Secretaria; 

X - coordenar a elaboração de relatórios trimestrais e de relatório anual 

de atividades; 

XI - gerar informações gerenciais para subsidlar o processo decisório da 

Secretaria; 

XII -promover a utilização de novos modelos, métodos e técnicas de 

gestão, objetivando o aperfeiçoamento da administração da Secretaria, buscando 

a efetividade das ações governamentais, elevando o nlvel de satisfação da 

população, e em particular, dos contribuintes; 

Xfll ·coordenar a promoção de eventos e organizà-los, elaborando as 
apresentações institucionais a serem realizadas pelo Secretário, pelo Chefe da 

Gabin~te e pelos Coordenadores, nos diversos eventos; 

identificando oportunidades de capacitação e qualificação e articulando a 

execução com a Escola de Administração Pública do Amapá; 

XV - promover ações voltadas para a educação fiscal da sociedade em 

geral; 

XVI - formar agentes capacitadores e multiplicadores para a educação 

fiscal; 

XVII • promover estudos, pesquisas, avaHações e difusões de novas 
tecnologias de hardware e software, propor especificações técnicas e definir 

necessidades de alocação de recursos tecnológicos por área; 

XVIII • contribuir com a produção de sistemas informatizados e solicitar o 

suporte aos softwares utilizados pela Secretaria, junto ao órgão de informática do 

Estado; 

XIX - participar da racionalização e da automação dos processos. da 

inserção de novas tecnologias, da documentação de sistemas e da elaboração de 

manuais de procedimentos; 

XX -dar suporte aos usuários e providenciar a manutenção dos sistemas 

informatizados; 

XXI ·propor critérios de implementação para auditoria de sistemas 

informatizados e definir mecanismos de controle de qualidade dos sistemas 

informatizados; 

XXII - executar, em conjunto com o órgão central de comunicação do 

Governo, as estratégias de comunicação com o público interno e exl\)rnO, 
assessorando a Instituição junto aos órgãos de imprensa; 

XXIII -dar suporte administrativo ao Comitê de Desenvolvimento 
Institucional. acompanhando e monitorando os compromissos assumidos por 
seus integrantes; 

XXIV - providenciar previamente a pauta de cada reunião do Comitê de 

Desenvolvimento Institucional, fazendo o sumário executivo das discussões. 

estruturando a agenda de compromissos e dando suporte ao Secretário na 
cobrança do cumprimento das ações; 

XXV - propor estratégias e procedimentos necessários à otimização dos 
recursos públicos utilizados pela Secretaria, de forma a alcançar nfveis mais 
elevados de eficiência e eficácia para o cumprimento de sua missão e melhoria 

dos serviços postos à disposição da sociedade; 

XXVI - representar a Secretaria da Receita Estadual na comissão técnica 

permanente COTEPE/CONFAZ, relatando as propostas do Estado; 

XXVII· apreciar, em conjunto com a Coordenadoria de Tributação, as 

proposições relativas aos convênios e aos demais instrumentos legais a serem 
abordados no CONFAZ; 

XXVIII • proceder estudos sobre os Impactos que as alterações na legislação 
tributári;! causam à receita estadual; 

XXIX • receber e dar encamlnham~mto as demandas da Ouvidoria Geral do 
Estado. 

SEÇ<ÍOIV 

DA CORREGEDORIA CA RECEITA ESTADUAL 

Art. 12. A Corregedoria da Receita Estadual compete promover ações de 
planejamento. coordenação, orientação e controle, que visem a Implementação 

das atividades relacionadas com apurélção de responsabilidade administrativo
disciplinares, pertinentes aos atos e fatos executados por servidores da 

Secretaria, no exerclcio de suas funçõe.;, tendo ainda as seguintes atividades: 

I -realizar sindicância e/ou apurar irregularidades funcionais, através 
de processo administrativo disciplinar; 

11 ·avaliar a legalidade dos atos pra!icados por servidores da Secretari3, , 
procedendo à sua correição, quando for o caso; 

111 • sugerir medidas de nature.za administrativa, visando o saneamento 

de ocorrências que venham a denegrir a Imagem da Secretaria ou obstar seu 
adequado funcionamento: 

IV- promo'ler eventos relacionados à ética e à garantia da probfda~ •• 

XIV - formular polftica, em conjunto com a ESCI)Ia de Administração administrativa. !"'~ '1. 

PlJbfica d4l Amapá, para a formação slstemálfca e con~nuada da réc111rsos • • 
A. de •~ d s · Parágrafo único. O detalhamento das competências é • do ;li "' c., , )luman,os na .,.ea atuaçav a ecretana; , • $ • ..,. t 

, funcionll\'lé!Tto ·da Corregetloria da Receita f=stadual está em Mil te!Jímf!• \ ;(l.,i 
XIV· promover o •desenvolvimento dos servidOres, priori1ando e Interno próprio, ' • • ~·"-' '~ :t 'IIJ -!.,_~ 

~~~--------------------------~----------------------~~~~~--------------~--~--·~ ·~ 
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SEÇÃO V 

DO CENTRO DE PESQUISA E ANÁLISE FISCAL 

Art. 13. O Centro de Pesquisa e Análise Fiscal tem como função básica subsidiar 
as atividades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos estaduais 

atrávés do desenvoivimento de ações de análise e investigação fiscais, 
viabilizadas pelo desenvolvimento das seguintes atribuições: 

1 - recepcionar e examinar as denúncias e infonnações relativas à 
sonegação de tributos, fraudes e outros illcitos fiscais, sem prejulzo da 

competência de outras unidades da Secretaria; 

11 - encaminhar as denúncias de natureza fiscal com implicações 

criminais para a devida apuração; 

111 -encaminhar ao Secretário da Receita Estadual o resultado dos 

trabalhos e das investigações produzido; 

IV - promover contatos com órgãos externos para viabilizar mecanismos 
de cooperação e intercâmbio de informações relacionadas ao combate de crimes 
contra a ordem tributária; 

V - estudar técnicas de pesquisa, Investigação e avaliação de dados, · 

bem como mecanismos e procedimentos de prevenção, obstrução, detecção e de 

neutralização de sonegação e de crimes contra a ordem tributária; 

VI - auxiliar no aperfeiçoamento dos métodos e técnic~s de fiscalização; 

VIl - propor alterações na legislação tributária de fonna a prevenir e 
combater a sonegação fiscal; 

VIII - realizar estudos e análises sobre sonegação de tributos, fraudes e 
ilfcitos fiscais; 

IX - promover diligências de investigação para detecção e elucidação de 
fatos relacionados à ocorrência de Crimes contra a Ordem Tributária; 

X • auxiliar a atividade de Representação Fiscal na obtenção de 
elementos probantes da ocorrência de llicitos penais tributários; 

XI • requisitar liberação de recursos, de utilização especffica ou 
reservada para atender as demandas das atividades de pesquisa e investigação; 

XII- desenvolver atividades de operações relativas ao trânsito de 
mercadorias relacionadas à atividade de pesquisa e investigação; 

XIII - prestar assistência e orientação aos servidores da Secretaria em 
questões de crimes contra a Ordem Tributária e de procedimentos de elaboração 
e saneamento dos processos de Representação Rscal para fins penais; 

XIV- subsidiar o Ministério Público,. mediante assessoramento técnico 

quando requisitado, na instrução e avaliação de processos que contenham 
indícios de crime contra a Ordem Tributária. 

SEÇÃO VI 

DA ASSESSORIA JUR[DICA 

Art. 14. A Assessoria Jurfdica realiza a atividade de orientação jlirfdica, com as 
seguintes atribuições: 

1- assistir ao Secretário e ao Comitê de Desenvolvimento Institucional 
nos assuntos de ordem jurídica de interesse da Secretaria; 

11 - revisar e examinar Projetos de Lei, Decretos, Convênios, Contratos, 
Regulamentos, Regimentos e demais atos de interesse da Secretaria; 

111 - prestar orientação nas queslões judiciais, emitindo pareceres e 
informações em matéria jurfdica e técnica de Interesse da pasta, ressalvados 
aqueles inseridos na esfera de competência da Procuradoria Geral do Estado; 

IV- examinar e emitir pareceres em matérias. de natureza jurfdica 

solicitadas pelo Secretário, Coordenadores e técnicos; 

V -pesquisar, organizar e manter atualizado o ementário de Legislação 
Federal, Estadual e Municipal de interesse da Secretaria; 

VI - articular-se com os demais órgãos integrantes da Administração 
Públi~a, objetivando a unifonnidade da orientação jurídica no Governo do Estado; 

VIl - analisar e solicitar aplicação das nonnas que regulamentam atos da 

administração pública; 

VIII - observar fielmente o contido nos parágrafos 1 •, 2° e 3° do art. 2° da 

Lei Complementar n• 006, de 18 de agosto de 1994. 

SEÇÃO VIl 

DA COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO 

Art. ·15. A Coordenaria de Tributação compete prover a Secretaria da Receita 
Estadual de instrumental da legislaÇão tributária, promovendo sua divulgação no 
âmbito interno e externo, por meio de seus Núcleos, tendo ainda as seguintes 
atividades básicas: 

I - orientar e responder consultas de contribuintes em questões 

tributárias necessárias ao cumprimento de sua missão; 

11 - realizar estudos e sugerir as medidas de atualização da legislação 
tributária; 

111 -elaborar, acompanhar, consolidar, avaliar e disponibilizar a 
legislação tributária; 

IV- analisar e emitir pareceres e informações fiscais sobre restituiçã~ 
e/ou compensação de tributos; 

V - emitir pareceres em processos de consultas de contribuintes sobre 

matéria tributária; 

VI - estudar e sugerir medidas para aplicação, Interpretação e integração 

da legislação tributária; 

VIl- assistir e orientar os assuntos da secretaria quanto à aplicação da 
legislação tributária; 

VIII- analisar, homologar, acompanhar e avaliar os regimes especiais de 

tributação; 

IX- elaborar, periodicamente, manuais, cartilhas, resenhas contendo 
matéria tributária, para fins de facilitar a utilização da legislação tributária; 

X- prestar infonnações às consultas internas e externas de natureza 
tributária; 

XI • prestar assessoramento ao Secretário nas atividades relativas ao 
gerenciamento das ações da Secretaria. 

SEÇÃO VIII 

DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO 

Art. 16. A Coordenaria de Arrecadação compete planejar, analisar, acompanhar e 
avaliar o comportamento das receitas tributárias por segmento econômico, 

município e atividade econômica, por meio de seus Núcleos, tendo ainda as 
seguintes atividades básicas: 

I - fornecer e disponibilizar lnfonnações cadastrais dos contribuinte~; 

11 - acompanhar e avaliar a conta corrente fiscal dos contribuintes; 

111 - analisar e fornecer informações sobre lançamento de tributos; 

IV • calcular e disponibilizar o valor adicionado dos municfplos; 

V -acompanhar e avaliar os contribuintes por porte c9m base nas 

inlormações econômico-fiscais ; 

VI - definir , em conjunto com o comitê de desenvolvimento Institucional, 

as metas de receita anual, e acompanhá-las ao longo do exercício; 

VIl - analisar, acompanhar e omitir pareceres sobre o~ impactos das 

renúncia fiscais; 

VIII - formular, acompanhar e avaliar os contratos com as instituições 

financeiras autorizadas a arrecadar receitas estaduais; 

IX - fornecer, acompanhar e avaliar documentos fiscais controlados; 

X - monitorar e avaliar a cobrança de débitos fiscais; 

XI - acompanhar e avaliar o parcelamento de débitos fiscais; 

XII - monitorar a emissão de certidão de débitos fiscais; 

XIII - acompanhar e avaliar as Informações de processos de natureza 

fiscal; 

XIV - analisar e propor restituição I compensação de tributos; 

XV- apurar, acompanhar e avaliar as declarações dos contribuintes; 

XVI - conceder, acompanhar, avaliar, . enquadrar e alterar o regime de 

tributacão dos contribuintes: 
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XVII-lançar, acompanhar e avaliar o IPVA e o ITCD; 

XVIII • manter atualizada a tabela de valor venal de veicules; 

XIX • autoiizar e acompanhar a escrituração fiscal com uso de tecnologia 
da Informação; 

XX • homologar, acompanhar e avaliar o uso do equipamento emissor de 

cupom fiscal- ECF; 

XXI ·autorizar e acompanhar a utilização de documentos fiscais; 

XXII ·analisar, acompanhar e avaliar as operações do Importação e de 
exportação; 

XXIII • prestar assessoramento ao Secretário nas atividades relativas ao 
gerenciamento das ações da Secretaria 

SEÇÃO/X 

DA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO 

Art. 17. A Coordenaria de Fiscalização compete planejar, acompanhar e avaliar 

as atividades de fiscalização dos tributos, tendo as seguintes atividades básicas: 

I • coordenar a fiscalização no trânsito de mercadorias; 

11 • lomecer Informações em ~rocesso; 

111 • viabilizar o atendimj1nto às solicitações do Conselho Estadual de 
Recursos Fiscais; 

IV • supervisionar e integrar as ações de fiscalização; 

V • acompanhar, supervlslonar,e fiscalizar o cumprimento pelos 
funcionários fiscais, de tarefas pertinentes; 

VI ·propor medidas de cllstribulção, redistribuição e lotação de auditores 
fiscais, fiscais de tributos e de pessoal admlnistralivo; 

VIl • formular, manuafizar, acompanhar e avaliar os procedimentos 
fiscais; 

VIII • emitir mandado de procedimento fiscal; 

IX • analisar e avaliar as Informações e os resultados das ações fiscais; 

X • acompanhar e avaliar as atividades de fiscalização de 
estabelecimento; 

XI • designar servidores para a fiscalização do uso do equipamento de 
Emissor de Cupom Fiscal; 

XII • monitorar, avaliar e fiscalizar os segmentos econômicos que 
possuem maior representatividade; 

XIII ·prestar assessoramento ao Secretário nas atividades relativas ao 
gerenciamento das ações da Secretaria. 

Parágrafo úmco. Integram a Coordenadona de Fiscalização as 
segurntes Unidades de Execução: 

I • Posto Fiscal do Igarapé da Fortaleza; 

11 • Posto Fiscal dos Matadouros 

111 ·Posto Fiscal d~ Km 9; 

IV • Posto Fiscal da SUFRAMA; 

V • Posto Fiscal do Aeroporto; 

VI • Posto Fiscal de Pedrinhas; 

VIl • Posto Fiscal do Trevo. 

SEÇÃO X 

DA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO 

Art. 18. A Coordenadoria de Atendimen:o compete estabelecer, em conJunto com 

as demais unidades da Secretaria, padrões técnicos e normativos de prestação 

de sery1ços, tendo ainda as seguintes atividades: 

I· alinhar conte:· ·los e estratégias de relacionamento entre as diversas 

estruturas descentralizadas de atendimento; 

11 • desenvolver, em conjunto com a Ouvidorta-Geral do Estado e com a 
Assossorlo de Desenvolvimento Institucional, processos de afor.çlio do nrvel de 

satisfação dos usuários quanto aos serviços prestados pela secretaria, 

llf • coordenar ações de atendimento telefônico e Informatizado; 

IV • apoiar o desenvolvimento das agências de atendimento; 

V • providenciar a preparação e atualização das Informações a serem 
disponibilizadas no sistema de atendimento ao cidadão na internet; 

VI • fornecer, por meio das demais Coordenações. suporte técnico aos 

atendentes; 

VIl· dar, por meio do Gabinete Executivo, apolo logfstico às Agências de 

Atendimento; 

VIII • prestar assessoramento ao Secretário nas atividades relativas ao 

gerenciamento das ações da Secretaria. 

Parágrafo único. Integram a Coordenadoria de Atendimento as 

seguintes Unidades de Execução: 

t • Agência de Atendimento de Macapá; 

11 • Agência de Atendimento de Santana; 
tu • Agência de Atendimento do Laranjal do Jari; 

IV· Agência de Atendimento do Oiapoque. 

CAP{TULO 111 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 19. A implantação das unidades administrativas ocorrerá de forma 
sistemática e planejada para o desenvolvimento das funções básicas do Estado 
não sofrer solução de continuidade. 

Art. 20. O Secretário da Receita Estadual expedirá os atos normativos 

necessários ao pleno funclonamento das unidades da Secretana, sujeitos à 

aprovação do Secretário Especial de Desenvolvimento da Gestão, mediante 

manifestação da Secretaria de Estado da Administração. 

Art. 21. Os Cargos de Direção e Assessoramento, integrantes da estrutura 
organizacional da Secretaria da Receita Estadual, são os constantes do Anexo 1 

deste Decreto. 

Art. 22. A origem dos Cargos de Direção e Assessoramento da Secretaria da 
Receita Estadual está especificada no Anexo 11 deste Decreto. 

Art. 23. Os Cargos de Direção e Assessoramento, definidos no Anexo 1 deste 
Decreto, serão livremente providos por ato do Governador do Estado do Amapá. 

Art. 24. O Secretário da Receita Estadual será substltufdo, em seu afastamento 
ou Impedimento, pelo titular do Gabinete Executivo ou pelo t~ular de uma das 
Coordenações, a seu critério, devendo o substituto ser designado por ato do 
Governador do Estado do Amapá. 

Parágrafo único. Os demais ocupantes dos Cargos de Direção seriio 
substituldos, em suas faltas ou impedimentos, por seMdoros por elos indicados e 
previamente designados na forma da legislação específica. 

Art. 25. Sucedem à Secretaria da Receita Estadual todos os direitos e 

obrigações, Inclusive os convênios, acordos, ajustes e contratos oriundos da 
Secretaria de Estado da Fazenda. 

Art. 26. A responsabilidade pelo acervo documental e patrimonial oriundo da 

Diretoria de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda ficará 
transitoriamente na unidade de origem até a transferência definitiva e a 

reorganização da atividade sucedida. 

Art. 27. Os casos omissos neste regulamento serão dirimidos pelo Secretário de 
Estado. 

Art. 28. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial o Decreto n• 2044, de 30/06/1990 . 

Mocopá, 03 de janeiro de 2005 
~ 

ANT&ij WAL ~w,_. ."P; sn.VA 

Govern ~do Estoà6fdo Amopó 
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ANEXO I 

A QUE SE REFERE O ART. 21 DO DECRETO N" 0027 DE 03 DE JANEIRO de 2005 

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DA 

SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL .. .. 

N• UNIDADE ORGÂNICA CARGO --- CQ_DIGQ_ 1-~ 

~ - --- Secretaria de Estado Secretário de Estado COS-5 01 

2 Gabinele Executivo Chele de Gabinete -- - C.f:?S ::- :3. __Ql__ 

~ -· Gabinete_ ~x~c;utivo Gerente de Núcleo CDS -2 01 

2.2 Gabinele Executivo Assistenle Administrativo CDI - 2 03 

2.3 Gabinete Executivo -----· Se'2~e_!.<1rio(a) J;.x.f!~_tlli.'!:Q.(~). CDI-2 02 

2.4 Gabinete Exoculivo Motorista COI 2 02 -

3 Assessoria Jur fdlca --- --·· .... ____ ,:._..§;;essor Jurfdico CDS-2 03 

4 Assessoria de Desenvolvimento Assessor de Desenvolvimento C OS - 2 OI 

lnstilucional lnsliluclonal 

4.1 Assessoria de Desenvolvimento Assessor Técnico NCvel I CDS - 1 02 

1--- -·· · __ ...... li}St!!_u_"~ç[lal 

5 Corregedoria da Receila Estadual Correaedor COS - 3 01 

5.1 Corregedoria da Rcceila Estadual Assistente AdminJs!.@.l)yo --. QQI=.L ·---ºª--
....i. ~-ntro de Pesguisa e Análf!i.!!..fiscaJ Gerente . C DS- 2 01 

_2.. .. _ _ Çoo_!2enado_ria de Tributacão Coordenador CDS-3 01 

7.1 Coordenadoria de Tributacão Gerenle de Núcleo CDS - 2 ___ 9_~ .. . 

~- ___ Ç_29.rd_!!!'~<!ç_r~~~ Arrecadacão Coordenador COS-3 01 

8.1 Coordenadoria de Arrecadacão Gerente de Núcleo COS - 2 03 

~- ___ ç~rdenadorla de Flscallzacão Coordenador COS- 3 0 1 

9.1 Coordenadoria de Flscallzacao -----º~~~.!I.!! . .NH.s!~<?-- ----·- . CDS - 2 03 

9.2 Coordenadoria de Fiscalização Gerente de Unidade de CDI -3 02 

Execução/Posto Fiscal 

Aerooorto e Trevo -- ·-
9.3 Coordenadoria de Fiscalização Gerente de Unidade de CDI-2 os 

- ·-'-------- --- ExecucãoiPosto Fiscal 

10 Coordenadoria de Atendimenlo Coordenador CDS 3 I 01 

10.1 Coordenadoria de Atendimento ,_ ___ Gerenle de Núcleç__ _____ CDS-2 02 

10.2 Coordenadoria de Atendimento Gerenle de Unidade de CDS -2 02 

Execução/Agência de 

Atendimento ----·--- --· 
10.3 Coordenadoria de Atendimento Gerente de Unidade de CDS -1 0 2 

Execução/Agência de 

------· ____ Atendif1l~nlo 

Tot al 46 --

ANEXO 11 

A OUE SE REFERE O ART. 22 00 DECRETO n • 0027 DE 03 DE JANEIRO DE 2005. 

S ECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL 
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---- .. .. ·--
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DECRETO n° OOZ8 de 03 de JANEIRO de 2005 

Regulamento o ortlgo 35 da Lei n° 0811, de 20 

de fevereiro de Z004, paro organizar o 

Surdorio de Estado do Planejamento, 

OrÇQmento e Tesouro e dá outras providências. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que 

lhe conferem o artigo 119,lncisos VIII e XXV, da Constituição Estadual do Estado 
do Amapá, e tendo em vista o disposto na Lei nR 0811, de 20 de fevereiro de 

2004. 

DECRETA: 

Art. 1 • Fica aprovado o Regulamento da Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Tesouro, na forma deste Decreto. 

CAPÍTULO/ 

DA MISSÃO, COMPETENCIA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DO PLANEJAME_NTO, ORÇAMENTO E TESOURO 

SEÇÃO/ 

DA MISSÃO E COMPETÊNCIA 

Art. 2!1 A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro, 

subordinada à Secretaria Especial de Desenvolvimento da Gestão do Estado do 

Amapá tem a missão de coordenar o planejamento, avaliar os resultados das 

políticas públicas estaduais, controlar a execução orçamentária e financeira, 

realizar a gestão das contas públicas, promover a modernização da gestão do 

Estado e a racionalização dos gastos, objetivando o equilíbrio fiscal, o 

desenvolvimento institucional, econômico, social e ambiental, visando a redução 

das desigualdades sócio-econômicas e espaciais e a maximização do bem-estar 

da população do Estado do Amapá, tendo por competência, em consonância com 
o disposto no art. 9° e no art. 35 da Lei n° 0811, de 20 de fevereiro de 2004: 

I - promover estudos de Interesse das políticas de desenvolvimento do 

Estado, bem como viabilizar fontes de financiamento para captação de recursos: 

11 - realizar estudos, avaliações, acompanhamento e monitoramento das 

polilicas publicas, contribuindo com a formulação de estratégias e com o 
aperfeiçoamento dos programas de desenvolvimento sócio-econômicos e 

ambientais. objetivando o desenvolvimento do Estado do Amapá; 

111 - compatibilizar o modelo estadual de planejamento com o federal, 

definindo as diretrizes e a sistemática de elaboração e execução de planos, 

programas e projetos governamentais; 

IV - dirigir, superintender e exercer a atividade de orientação normativa e 
metodológica aos órgãos e entidades estaduais quanto ao planejamento, 
orçamento, execução orçamentária e ftnanceira, contabilidade, divida pública e 

outras complementares; 

V - proceder a análise crflica da elaboração dos instrumentos de 
planejamento e orçamento dos órgãos estaduais, promovendo a consolidação do 
Orçamento Geral do Estado, bem como realizar o acompanhamento e controle de 

sua execução; 

VI - gerenciar o sistema de execução orçamentária, financeira e contábil

patrimonial dos órgãos e entidades da Administração Estadual; 

VIl - proceder a contabilidade financeira, orçamentária e patrimonial; 

VIII - exercer o controle das operações de crédito e efetuar a gestão do 

estoque, das amortizações e dos serviços da divida pública e.staduat; 

IX - realizar a programação financeira, elaborando as normas e 
procedimentos para sua execução; 

X • administrar o fluxo de caixa de todos os recursos do Estado e o 

desembolso dos pagamentos, oriundo de todas as fontes de recursos, 

relacionadas com o Tesouro Estadual, exercendo o controle da movimentação 

financeira de todos os órgãos; 

XI - fortalecer a capacidade de investimento pelo aumento da 

produtividade da administração pública estadual, pela compatibilização do 

tamanho da estrutura administrativa com a real capacidade econômica e 
financ~ira do Estado; 

XII -contribuir com estratégias e procedimentos necessários à 

racionalização e otimização dos recursos públicos, de forma a alcançar nlveis 
elevados de eficiência e eficâcia para o bom cumprimento da missão do Governo 

e para melhoria dos serviços postos à disposição da sociedade; 

XIII- coordenar a execução de atividades correlatas na Administração 

Direta e Indireta; 

XIV - dirigir, superintender e exercer a atividade de orientação normativa e 

metodológica aos órgãos e entidades estaduais quanto à reestruturação 

administrativa, desenvolvimento organizacional e outras complementares; 

XV - buscar a melhoria da capacidade de resposta da administração 
estadual às expectativas da sociedade, pelo aperfeiçoamento dos modelos de · 
organização e gestão e utilização de novos métodos e técnicas administrativas; 

XVI - formular e coordenar a execução, no âmbito da Administração 

Pública Estadual, das estratégias e procedimentos necessârios ao redesenho dos 
processos organizacionais, visando à racionalização e otimização dos recursos 

públicos, de forma a alcançar níveis elevados de eficiência e eficâcia para o bom 

cumprimento da missão do Governo e para melhoria dos serviços postos à 

disposição da sociedade; 

XVII - executar outras atribuições necessárias ao cumprimento de sua 

missão, nos termos do regulamento. 

Parágrafo único. A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento 

e Tesouro promoverá o Intercâmbio e parceria com as instituições públicas e 

privadas, órgãos e entidades sociais, por melo de convênios, termos de acordo, 

com o fim de intercambiar experiências, realizar estudos, pesquisas, diagnósticos, 
formular pollticas públicas e demais atividades inerentes a sua missão 

institucional. 

SEÇÃO/I 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 32 A estrutura organizacional básica da Secretaria de Estado do 

Planejamenio, Orçamento e Tesouro é a seguinte: 

I - DIREÇÃO SUPERIOR: 

1. Deliberação Singular: 

1.1 Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e 

Tesouro; 

11 - UNIDADES DE ASSESSORAMENTO: 

2. Gabinete Executivo: 

2.1 Núcleo Administralivo-Financeiro 

3. Assessoria de Desenvolvimento Institucional 

4. Assessoria Jurídica 

111- UNIDADES DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA: 

5.Coordenadorla de Modernização da Gestão do Estado: 

5.1 Núcleo de lnovaçã-~ da Gestão 

5.2 Núcleo de Processos Organizacionais 

5.3 Núcleo de Gestão do Desenvolvimento de Pessoas 

6. Coordenadoria de Pesqul ;as e Estratégias Sócio-Econômicas e 
Fiscais: 

6.1 Núcleo de AnáliseH Sócio-Econômicas e Fiscais 

62.Núcleo de Estatlsllca 

6.3.Núcleo de lnforma·tões e Divulgação 

7.Coordenadoria de PlanejamE,nto: 

7.1.Nucleo de Apoio aos Municfpios 

7 2 .Núcleo de Formulação e Acompanhamento dos Programas 
e Projetos Sociais 

7.3.Núcleo de Formulação e Acompanhamento dos Programas 
e Projetos EconOmlcos 

7.4.Núcleo de Formulação e Acompanhamento dos Programas 
e Projetos de Infra-Estrutura 



Macapá, 04.01.2005 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 10 

7.5.Núcleo de Formulação e Avaliação de Políticas Públicas e 

Programas de Governo 

a. Coordenadoria de Parcerias e Captação de Recursos: 

8. 1 Núcleo de Estudos e Elaboraçã.o de Projetos 

8. 2 Núcleo de Monitoramento de Projetos 

8. 3 Núcleo de Acompanhamento de Convênios e Contratos 

9 Coordenadoria de Gestão Orçamentária: 

9. 1 Núcleo da Área Social 
9.2 Núcleo da Área Econômica 
9.3 Núcleo da Área de Infra-Estrutura 
9.4 Núcleo da Área de Gestão 

10. Coordenadoria da Gestão Financeira: 

10.1 Núcleo de Programação Financeira 
10.2 Núcleo de Gestão do Fluxo de Caixa 

1 O .3 Núcleo de Pagamentos 

10.4 Núcleo de Gestão de Convênios 

11. Coordenadoria de Contabilidade: 
11.1 Núcleo da Adroinistração Direta 

11.2 Núcleo da Administração Indireta 

11.3 Núcleo de Conciliação 
11.4 Núcleo de Gestão da Olvida Pública 

IV - UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA: 

12. Centro de Gestão da Tecnologia da Informação do Estado 

13. Agência de Desenvolvimento do Amapá 

Parágrafo Único - A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e 

Tesouro, contará com 02 (dois) secretários adjuntos, conforme o disposto no art. 
8° deste Regulamento. 

Art. 4ç As Unidades de Administração Descentralizada serão regidas por 

regulamentos próprios, os quais definirão competência, estrutura, organização, 
atribuições, funcionamento, cargos comissionados e funções de confiança, com 
normas específicas em relação à Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Tesouro. 

Art. s• Integra, ainda, a estrutura da Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Tesouro, o Comitê de Desenvolvimento Institucional. que tem por 

competência orientar de lorma colegiada sobre assuntos inerentes à pasta, com o 

objetivo de definir estratégias, promover ações integradas, modernizar 

administrativamente o órgão, racionalizar gastos da Secretaria e aperfeiçoar os 

instrumentos de planejamento e as políticas públicas. 

§ 1• O Comité é composto pelo titular da Secretaria a quem compete a 
sua Coordenação, Os Secretários Adjunt'Js, o Chale de Gabinete, o Assessor de 
Desenvolvimento Institucional e os Coordenadores das demais áreas, tendo por 

suplente os seus substitutos legais ou indicados. 

§ 2g As reuniões do Comitê serão sistemáticas e periódicas, tendo o 
suporte administrativo da Assessoria de Desenvolvimento Institucional, a quem 

compete acompanhar e monitorar os compromissos assumidos por seus 
integrantes. 

Art. 62 A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro será 

dirigida pelo Secretário com auxilio dos Secretários-Adjuntos, o Gabinete 
Executivo pelo Chefe do Gabinete, as Coordenadorias por Coordenadores. a 
Assessoria de Desenvolvimento Institucional e a Assessoria Jurídica pelo 
Assessor de Desenvolvimento Institucional e pelo Assessor Jurfdico, 
respectivamente, e os Núcleos por Gerentes, cujos cargos serão providos na 

forma da legislação pertinente. 

CAPÍTULO/I 

DAS COMPETÉW''AS E ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO, DOS 
SECRETÁRIOS ADJUNTOS, DO GABINETE EXECUTIVO, DA ASSESSORIA 
DE DESENVOLVIMENTO INSnTUCIONAL, DA ASSESSORIA JUR{DJCA E 

DAS COORDENADORIAS 

SEÇÃO/ 

DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
TESOURO 

Art. 72 O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro 

desenvolve atividade de coordenação estratégica da instituição, tendo as 

seguintes competências e atribuições, em consonância com o disposto no art. 87 

da l ei ng 0811, de 20 de fevereiro de 2004: 

l- promover a administração geral da Secretaria em estreita 

observância às disposições normativas da administração pública estadual; 

11- exercer a representação polftica e institucional da Secretária, 
promovendo contatos e relações com autoridades e organizações de diferentes 

níveis governamentais e não governamentais; 
.111 - auxiliar o Secretário Especial de Desenvolvimento da Gestão no 

atendimento às solicitações e convocações da Assembléia legislativa. às 

requisições e pedidos de informação do Poder Judiciário; 

IV - promover o atendimento das convocações para Iins de inquérito 

administrativo; 

V - prestar assessoramento ao Secrettrio Especial de Desenvolvimento 
da Gestão e ao Governador, colaborando com os demais gestores ~úblicos em 

assuntos de competência da Secretaria; 

VI • promover e participar das reuniões ordinárias e extraordi.nárias. 

quando convocado, dos órgãos colegiados dos quais seja responsável ou faça 

parte; 

VIl- dar posse aos funcionários e inaugurar o processo disciplinar no 

âmbito da Secretaria; 

VIII -promover a coordenação, o controle e a supervisão das entidades 

da Administração Indireta vinculadas à Secretaria; 

IX • apreciar em grau de recurso hierárquico, quaisquer decisões no 

âmbito da Secretaria, dos Órgãos e das Entidades a ela subordinados ou 
vinculados, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recu:so, 

respeitados os limites legais; 

X - apresentar ao Secretário Especial de Desenvolvimento da Gestão a 
programaçã~ a ser executada pela Secretaria e pelos Órgãos e Entidades a ela 
subordinados ou vinculados, a proposta orçamentária anual, as alterações e 
ajustamentos que se fizerem necessários; 

. XI - expedir portarias e atos normativos sobre a organização 

administrativa da Secretaria, sujeitos a aprovação do Secretário Especial de 
Desenvolvimento da Gestão, obedecidos os limites ou reslriçõcs de atos 

normativos superiores; 

XII • definir de forma complementar ao disposto neste regulamento, as 

atribuições dos Secretários Adjuntos; 

XIII • expedir portarias e atos normativos sobre a aplicação de leis, 

decretos ou regulamentos de Interesse da Secretaria; 

XIV- firmar ou referendar atos, acordos, contratos e convênios em 

assunto de competência da Secretaria; 
XV. formar, excepcionalmente e a seu critério, por ato espccifi::o, 

comissão especial de liCitação para proceder a aquisição e a contratação de Lens 

e serviços para suprir as necessidades da instituição; 

XVI • deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Secretaria c sobre 

os casos omissos. 

SEÇÃO I/ 

DOS SECRETÁRIOS ADJUNTOS 

Art. a• Os Secretários Adjuntos do Planejamento, Orçamento e Tc<:ouro 

desenvolvem as atividades de coordenação complementar ao titular da Secretaria 

e exercem a gerência dos assuntos internos. 

Parágrafo Único- Os Secretários Adjuntos terão suas atribuições delir.idas por 
ato normativo do Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro. 

SEÇÃO I/I 

DO GABINETE EXECUTIVO 

Art. 99 O Gabinete Executivo da Secretaria de Planejamento, Orçamento e 
Tesouro desenvolve a atividade de coordenação do gabinete, dando suporto ao 

titular da pasta. tendo as seguintes atribuições: 

1 - distribuir, orientar, dirigir e controlar os trabalhos do Gabinete; 

11- supervisionar o recebimento, a redação, a tramitação, a expedição, o 

controle da correspondência oficial do Gabinete, bem como a organização, a 
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manutenção e a atualização do arquivo de correspondências; 

111 -despachar com o Secretário os assuntos que dependem de decisão 

superior; 

IV - acompanhar a composição da pauta de despacho do Secretário com 

o Secretário Especial, com os demais Secretários, dirigentes de vinculadas e com 

o Governador; 

v -preparar e avaliar a agenda diária do Secretário e coordenar o 

roteiro de suas audiências; 

VI -atender às partes Interessadas que procurem o Gabinete; 

VIl - promover contatos com entidades públicas e privadas e esclarecer 

sobre as atividades desenvolvidas pela Secretaria; 

VIII -acompanhar os assuntos que sejam encaminhados ao Gabinete 

pelo Secretário; 

IX ·exercer a supervisão sobre o controle dos processos e atos 
administrativos; 

X • dar enca':"inhamento, transmitir ordens e mensagens, emanadas do 
Secretário, bem como divulgar atos, portarias, circulares, ordens de serviço e 
instruções baixadas pelo Secretário; 

XI· acompanhar as matérias de interesse da Secretaria divulgados nos 
meios de comunicação e organizar arquivos; 

XII ·disponibilizar o apolo loglstlco para o Secretário de Estado, 
Secretários Adjuntos, Assessorias e Gabinete; 

XIII • desempenhar quaisquer outras tarefas ou atribuições, que direta ou 
Indiretamente, concorram para a regularidade e eficiência dos serviços do 
Gablnele. 

Art. 1 O. O Gabinete Executivo desenvolve ainda as funções básicas de 

administração de pess?al, finanças, atividades gerais e controle de contratos e 

convênios viabilizando a execução das atividades que atendam à missão da 
Secretaria, cumprindo as seguintes atribuições: 

I· dimensionar, alocar, acompanhar e controlar o quadro de servidores, 
disponibilizando informações gerenciais e análises estatísticas dos dados 
cadastrais, bem como suprir recursos humanos às unidades administrativas; 

11 - elaborar a folha de pagamento dos servidores da Secretaria, 

procedendo às inclusões, exclusões e alterações de valores referentes a 
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, do servidor, bem como de outros 
auxílios e beneffcios previstos na legislação; 

111 • prestar inlormação financeira à Secretaria de Estado da 
Administração, nos processos de aposentadoria, auxDio funeral, no que se retere 

ao cálculo da folha de pagamento dos servidores, averbar e controlar descontos e 
consignações em folha de pagamento e fornecer as Informações financeiras aos 
órgãos competentes; 

IV -proceder ao acompanhamento de estagiários; 

V - informar e controlar processos de aposentadoria dos servidores, . 

expedir declarações e certidões relativas a· direitos funcionais, implementar 

promoções e progressões de servidores, conforme legislação vigente; 

VI • realizar a execução orçamentária da despesa, analisar e liberar as 
prestações de contas de suprimento de fundos, ·eafizar o controle financeiro da 
Secretaria, dos contratos e dos convênios; 

VIl • prestar apoio logfsllco à execução das atividades desenvolvidas, 
administrar e controlar vigilância e limpeza, gerenciar o arquivo geral, serviço de 
malote e de xerox e gerenciar recursos humanos contratados de empresas 

prestadoras de serviços; 

VIII - supervisionar o serviço de portaria, executar tarefas relacionadas à 
recepção e à expedição do documentos, gerenciar o arquivo de documentos 

relativos a projetos, registros, contratos e escrituras de Imóveis, controlar a 
documentação relativa aos veículos; 

IX· programar e controlar o suprimento de equipamentos, material 

permanente e tle expediente; 

X • acompanhar. fiscalizar e receber o,bras e serviços de engenharia 
contratados pela Secretaria: 

XI - co'ntrolar o patrimônio da Secretaria; 

XII • programar a renovação da frota de veículos, fazer a previsão e 

controle do consumo de combustfvel, gerenciar a utilização c a manutenção 

preventiva e corretiva da frota de velculos; 

XIII • promover a construção, reforma, recuperação e manutenção de 

imóveis,' móvels e equipamentos e definir as especificações técnicas dos produtos 

a serem licitados. 

SEÇÃO/V 

DA ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Art. 11. A Assessoria de Desenvolvimento Institucional realiza a atividade de 

Coordenação, no âmbito da Secretaria, do planejamento e da elaboração da 
proposta orçamentária da Secretaria, do uso de tecnologia da Informação, 

desenvolvimento de competências e habilidades das pessoas e da modernização 

da gestão, com as seguintes atribuições: 

I • observar e fazer cumprir as diretrizes e metodologias estabelecidas 
pela Secretaria de Estado da Administração no que diz respeito à Modemizaçã? 

Administrativa; 

11 • desenvolver programas, coordenar projetos e equipes na 

implementação de melodologias, técnicas e ferré:'.mentas no aperfeiçoamento dos 

processos, disseminando os conceitos de gestão por resullados e a aplicação de 
tecnologias inovadoras necessárias à eficiência e a elicácia da administração da 
Secretaria; 

111 • realizar parcerias com órgãos e instituições para compartilhar 
Informações, experiências, conhecimento, participando de grupos de estudos em 

nfvel nacional e lntemacional sobre temas de Interesse da Secretaria; 

IV • responsabilizar-se pelo planejamento e pela elaboraç~c da proposta 

orçamentária da Secretaria; 

V - prestar assessoramento técnico às demais unidades da Secretaria 
na elaboração e na execução dos planos de atividades; 

VI -coordenar a elaboração de relatórios trimestrais e de relatório :Jnual 
de atividades; 

VIl • gerar lnformaçoes gerenciais para subsidiar o processo decisório da 
Secretaria; 

VIII ·promover •a utilização de novos modelos, métodos e técnicas de 
gestão, objetivando o aperfeiçoamento da administração da Secretaria, buscando 

a efetividade das ações governamentais, elevando o nlvel de satisfação da 
população; 

IX - formular polftica, em conjunto com a Escola de ''Administração 

Pública do Amapá, para a formação sistemática e continuada de recursos 
humanos na área de atuação da Secretaria; 

X - promover o desenvolvimento dos servidores, priorizando e 
identificando oportunidades de capac•tação e qualificação e articulan9o a 
execução com a Escola de Administração Pública do Amapá; 

XI • promover estudos, pesquisas, avaliações e difusões de novas 
tecnologias de hardware e software, propor especificações técnicas e definir 
necessidades de alocação de recursos tocnológicos por área; 

XII • contribuir com a produção de sistemas informatizados c solicitar o 

suporte aos softwares utilizados pela Se~retaria, junto ao órgão de informática do 
Estado; 

XIII • p'artlclpar da racionalização e da automação dos processos, da 
Inserção de novas tecnologias, da documentação de sistemas e da elaboração de 
manuais de procedimentos; 

XIV • dar suporte aos usuários e providenciar a manutenção dos sis!e.mas 
informatizados; 

XV ·propor critérios de Implementação para auditoria de sistemas 

informatizados e definir mecanismos de controle de qualidade dos sistemas 
informatizados; 

XVI - executar, em conjunto com o órgão central de comunicação do 

Governo, as estratégias de comunicação com o público interno ·e externo, 
assessorando a Instituição junto aos Órgãos de imprensa; 

XVII ·dar suporte administrativo ao Comitê de Desenvolvimento 
Institucional, acompanhando e monitorando os cor:npromissos t.s::tumldos por 
seus integrantes: 
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XVlll ·providenciar previamente a pauta da cada reunião do Comité de 
Desenvolvimento Institucional, fazendo o sumário executivo das discussões, 
estruturando a agenda de compromissos e dando suporte ao Secretário na 
cobrança do cumprimento das ações; 

. XIX - coordenar a promoção de eventos e organizá-los, elaborando as 
apresentações Institucionais a serem realizadas pelo Secretário, pelo Secretários 
Adjuntos, pelo Chefe de Gabinete e pelos Coordenadores, nos diversos eventos; 

XX • propor estratégias e procedimentos necessários à otimização dos 
recursos públicos utilizados pela Secretaria, de forma a alcançar níveis mais 
elevados de eficiência e eficácia para o cumprimento de sua missão e melhoria 
dos serviços postos à disposição da sociedade; 

XXI - receber e dar encaminhamento as demandas da Ouvidoria Geral do 
Estado. 

SEÇÃO V 

DA ASSESSORIA JUR{DICA 

Art. 12. A Assessoria Jurídica realiza a atividade de orientação jurfdica, com as 

seguintes atribuições: 

I· assistir ao Secretário e-ao Comité de Desenvolvimento Institucional 

nos assuntos de ordem jurfdica de interesse da Secretaria; 

11 - formular, revisar, examinar Projetos de Lei, Decretos, Convênios, 
Contratos, Regulamentos, Regimentos e demais atos de interesse da Secretaria; 

111· prestar orientação nas questões judiciais, emitindo pareceres e 
informações em matéria jurfdica a técnica de interesse da pasta, ressalvados 
aqueles inseridos na esfera de competência da Procuradoria Geral do Estado; 

IV • examinar e emitir pareceres em matérias de natureza jurídica 

solicitadas pelo Secretário, Coordenadores e técnicos; 

V- pesquisar, organizar e manter atualizado o ementário de Legislação 
Federal, Estadual e Municipal de interesse da Secretaria; 

VI - articular-se com os demais órgãos integrantes da Administração 
Pública, objetivando a uniformidade da orientação jurfdica no Governo do Estado; 

VIl - analisar e solicitar aplicação das normas que regulamentam atos da 
administração pública; 

VIII ·observar fielmente o contido nos parágrafos 1°, 2° e 3° do art. 2• da 

Lei Complementar n• 006, de 18 de agosto de 1994. 

SEÇÃO VI 

DA COORDENADORIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO ESTADO 

Art. 13. A Coorden?-doria de Modernização da Gestão do Estado compete o 

desenvolvimento das seguintes atribuições: 

I· promover a modernização organizacional, através do 

aperfeiçoamentos dos processos de gestão administrativa; 

11- pesquisar, desenvolver e monitorar novas metodologias com 
relação a estratégias, estrutura, pessoas e processos; 

111 - coordenâr a execução de projeteis especiais de formação e 

escolarização do serVidor; 

IV - coordenar atividades moli'ladoras da criatividade e geração de 

conhecimento da organização; 

V • coordenar o planejamento das necessidades de treinamento e 

propor polfticas de capacitação e desenvolvimento de pessoas, em conjun~o com 
o Centro de Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos : 

VI • elaborar projetos de financiamentos e convênios de serviços de 

capacitação; 

VIl- gerenciar convênios e contratos de serviços de capacitação; 

VIII - desenvolver programas vollados para a melhoria da qualidade de 

vida e do bem-estar dos servidores; 

IX- promover ações de comunicação que favoreçam o desenvolvimento 

das pessoas: 

X • desenvolver programas, coordenar projetos e equipes na 
implementação de metodologlas, técnicas e ferramentas no aperlelçoa'mento dos 
processos, disseminando os conceitos de gestão por resullados e a aplicação de 

tecnologias inovadoras· necessárias à eficiência e a eficácia da ~dmin i stração 

Pública Estadual; 

XI • pesquisar e analisar projetos, propostas e programas; 

, XII - promover parceria com órgãos e insti tuições para compartilhar 

informações, experiências, conhecimentos, dentro e fora do Estado; 

XIII - promover, em · parceria com as demais unidades, o 
desenvolvimento de projetos de melhorias de processos, ambiente e atendimento; 

XIV - promover sistematicamente a análise e racionalização dos 
processos de gestão-do Estado do Amapá; 

XV - assessorar as unidades, desempenhando o papel de consultor 
interno, na aplicação dos métodos gerenciais - planejamento estratégico, 
gerenciamento pelas diretrizes, gerenciamento da rotina; 

XVI - orientar na elaboração de projetos de pesquisas; 

XVII • assessorar o Secretário de· Planejamento no que se refere à 

modernização adminislrativa e reforma do Estado, estabelecendo politicas e 
diretrizes para o desenvolvimento organizacional; 

XVIII • coordenar, orÍentar e acompanhar a Implementação das ações 

da modernização administrativa e reforma do Estado; 

XIX • analisar as propostas de alteração de estruturas dos 
órgãos/entidades, assessorando-os no que tange à modernização administrativa; 

XX - participar na definição de polflicas relacionadas criação, fusão, 

liquidação e/ou extinção de órgãos; 

XXI • coordenar as ações de desenvolvimento institucional dos 
órgãos/entidades; 

XXII • promover a padronização de procedimentos; 

XXIII • promover a utilização de novos modelos, métodos e técnicas de 
gestão, objetivando o aperfeiçoamento. da Administração Pública Esladual. 

buscando a efetividade das ações governamentais, elevando o nlvel de salisfação 
da população; 

XXIV - propor quando necessário alteração, cnaçao, extinção, 
·transformação ou fusão de unidades administrativas das instituições do poder 
executivo. 

SEÇÃO VIl 

DA COORDENADORIA DE PESQUISAS E ESTRATÉGIAS SÓCIO

ECONÔMICAS E FISCAIS 

Art. 14. A Coordenadoria de Pesquisas e Estratégias Sócio-Econômicas e Fiscais 

desenvolve por meio de seus Núcleos as seguintes atividades básicas: 

I • contribuir com a elaboração de diagnósticos, estudos conjunturais, 
setoriais e regionais, definição . de indicadores e pesquisas de natureza sócio· 
econômica e fiscais; 

11 • produzir estudos, pesquisas, agregados macroeconOmicos, 
informações sócio-econOmicas e fiscais, levantamentos estatfsticos, subsidiando 

as estratégias de desenvolvimento do Estado e da gestão da administração 
pública e dos instrumentos de planejamento; 

111 - elaborar cálculos dos agregados econOmicos, gerando informações 
que referenclem as Iniciativas do governo _no que diz respeito à formulação de 
poifticas públicas; 

IV - colaborar com o processo de formulação de diretrizes estratégicas 
que balizem as ações do governo nas áreas econômica, social, de infra-estrutura 
e melo ambiente, elaborados em articulação com os demais órgãos e entidades; 

V - disponibilizar estudos, pesquisas e informações sócio-econômicas e 
fiscais para as Qsferas governamentais e para a sociedade civil; 

VI- subsidiar a elaboração, o acompanhamento e avaliação das políticas 
públicas para garantir o equilíbrio flscal, a efetividade das ações governamenlais 
e possibilitar a avaliação dos seus Impactos na qualidade do vida da população; 

VIl - construir cenários altemativos e contribuir com a formulaÇão de 
estratégias de desenvolvimento em parceria com os setoriais, em sintonia com as 
esferas governamentais; 

VIII • prestar consultoria técnica aos órgãos estaduais· e aos municfpios, 
nos assuntos de sua competência; 
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IX • elaborar e produzir trabalhos, estudos, pareceres, publicações, 
periódicos e outros documentos técnicos. disseminando e divulgando informações 
sócio-econômicas, estatísticas e fiscais do Estado; 

X • exercer o controle e orienta!(Ao da aqulslc;Ao de material bibliográfico 
de interesse do Estado e manter o sistema de referência legislativa; 

XI • promover o atendimento adequado dos pedidos. publicações, 
periódicos e documentos, assim como o levantamento bibliográfico solicitado 
pelas unidades dos órgãos governamentais; 

XII • realizar a preparação técnica do acervo bibliográfico; 

XIII • prestar assessoramento ao Secretário e ao Secretários Adjuntos nas 
atividades relativas ao gerenciamento das ações da Secretaria. 

SEÇÃO VI/ 

DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 

Art. 15. A Coordenadoria de Planejamento conduzirá a elaboração do Plano de 

Governo, Políticas Públicas, Plano Plurianual, Programas Governamentais, 
Projetos Estruturantes, juntos com os órgãos estaduais, acompanhar e monitorar 

a E'Xecução das ações governamentais, avaliando os Impactos flsicos e 
qualitatiVos, o fortalecimento e desenvolvimento municipal, lendo as seguintes 
atribuições: 

I • coordenar o processo de planejamento para efetMdade das ações 
do Governo, orientando as áreas de planejamento das demais unidades 
administrativas do Estado; 

11 - conduzir o processo de formulação de políticas públicas estaduais, 
nos nfvels reg1onal, local e setorial, acompanhando e monitorando a execuçao e a 

operaclonalização e propondo medidas corretivas e os direcionamentos 
necessários; 

111 • coordenar o processo de elabora!(Ao de planos de ação do governo, 

nos níveis estadual, regional, local e setorial, fornecendo a orientação técnica e 

disponibilizando metodologias adequadas e necessárias ao desempenho da 
funç.ão de planejamento; 

IV· desenvolver métodos e técnicas de planejamento, padroniZar a 
aplicac;Ao nos diversos órgãos e normalizar os procedimentos no sistema de 
planejamento governamental, fornecendo assessoria na estrutura!(Ao de 
propostas e metodologias de acompanhamento. controle e gestão de resultados; 

V • acompanhar a execução dos Planos de Ação do Governo, em nfvel 

de programas e projetos e avaliar com o apoio da Coordenadoria de Estudo e 
Pesquisa Sócio-Econômicas e Fiscais, os seus impactos econômicos, sociais e 
ambientais; 

VI - delinir, mensurar e avaliar Modelo de Indicadores de Desempenho, 
que permitam a visualização dos resultados obtidos pelo Governo do Estado do 
Amapá, bem como Indiquem o nfvel de desenvolvimento econõmico e social 
resultante; 

VIl • coordenar e gerir os processos de elaboração e de 
acompanhamento fisico-linanceiro e avaliação da execução dos planos, 
programas, prOJetos, analisando os resultados em função das metas 
estabelecidas, buscando a efetividade na aplicação dos recursos estaduais; 

VIII ·prestar assessoramento ao Secretário e ao Secretários Adjuntos nas 
atividades relativas ao gerenciamento das arões da Secretaria. 

IX • programar, coordenar e controlar a execução de atividades 
pertinentes à cooperação e assessoramento técnico às Instituições municipais; 

X • prestar assistência às Instituições municipais na elaboração de 
planos, programas e projetos, compatibilizando-os com as diretrizes estabelecidas 
para o desenvolvimento do Estado, de acordo com as normas do Sistema de 
Planejamento 

XI • programar, coordenar o fiscalizar a execução das ações 
governamentais para a municipalização, sistematiZando estudos e análises que 
visem a sua implementação; 

XII • coordenar a divulgação de programas, projetos e atividades do 

Governo Estadual, voltadas ao OesenvoMmento Municipal; 

SEÇÃO VIII 

DA COORDENADORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Art. 16. A Coordenadoria de Captação de Recursos articula a negociação e a 

captação de recursos junto a instituições financeiras públicas e privadas 
nacionais, com os órgãos governamentais e ni!o governamentaiS, para financiar 
programas e projetos do Estado, promove ainda a cooperação com as Agéncias 
Nacionais de Cooperação Técnica, visando o desenvolvimento de atividades e 
serviços. baseados na transferência de conhecimento e tecnologia, bem como 
assessora os órgãos da administração pública na construção de parcerias 
públicas e privadas. tendo as seguintes atribuições; 

I • coordenar, em articulação com os demais órgãos, o processo de 
captação e negociação de recursos técnicos e financeiros demandados por 
planos, programas e projetos especiais; 

11 • analisar as normas e leis que regulam a capta!(Ao de recursos, a 
venda de ativos e proceder ao levantamento de fontes de financiamento para os 
programas e projetos de interesse do Estado; 

111- formular proposta de financiamento de programas e projetos, a fim 
de conseguir recursos de instituições de crédito e cooperação técnica, 
promovendo intercâmbios e parcerias, contratos, acordos e convênios com 
entidades nacionais; 

IV • acompanhar e monitorar o processo de autorização de empréstimos 
no Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, atendendo as solicitações 

de documentação, dentre outras, Secretaria do Tesouro Nacional • STN. 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional • PGFN e Instituições financeiras 
nacionais; 

V • gerenciar e acompanhar o processo de habilitação à obtenção de 
financiamentos com recursos nacionais; 

VI ·contribuir com a formulação de proposta de financiamento de 
investimentos com a participação da iniciativa privada, entidades e insUtulções em 

projetos de desenvolvimento econõmico, social, ambiental, Infra-estrutura, no 
programa de parcerias público-privado e sua viabilidade; 

VIl • assessorar os órgãos, entidades na elaboração das Consultas 
Prévias, Cartas Consultas e Projetos, Inclusive os de cooperação técnica a serem 
apresentados aos Órgãos Competentes; 

VIII • acompanhar as missões de Instituições e organismos multilaterais; 
prospectar novas operações e modalidades de C'rédito. com a fmahdade de 
promover as atividades do Governo; 

IX • monitorar e avaliar os convênios e contratos; 

X • prestar assessoramento ao Secretário e ao Secretários Adjuntos nas 
atividades relativas ao gerenciamento das ações da Secretaria. 

SEÇÃO/X 

DA COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
Art. 17. Compete a Coordenadoria de Gestão Orçamentana desenvolver a 
atividade de formulação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária 

Anual do Estado, consolidar o Orçamento Geral do Estado JUnto aos órgãos 
estaduais, acompanhar. monHorar e controlar a sua execução, avaliar os impactos 
orçamentários e financeiros, tendo as segUintes atribuições: 

I • compatibiliZar as propostas orçamentárias dos poderes LegslatiVo, 
Judiciário e dos órgãos estaduais integrantes da administra!(Ao direta e Indireta. 
face as previsões de recursos, a fim de garantlt o equilfbrio fiscal e financeiro e o 
cumprimento dos limites consbtucionais e da Lei de Responsabilidade fiscal; 

11 ·otimizar a alocação dos recursos do Estado, coordenando a 
elaboração, o monitoramento e a avaliação dos instrumentos orçamentários, 
buscando a efetividade na aplicação dos recursos públicos; 

111 • coordenar o processo de alocação dos recursos orçamentários para 
viabilizar as ações de Governo, estabelecendo critérios e normas para elaboração 
e execução do orçamento e da programação de Investimentos; 

IV· consolidar os orçamentos Fiscal, de Seguridade Social e de 
Investimentos do Estado; 

V • administrar, analisar, controlar e acompanhar a execução 
orçamentária da administração pública estadual, estabelecendo normas e 
procedimentos para os órgãos executores; 

VI • Identificar e acompanhar as fontes de financiamento de planos, 
programas, projetos, as transferências voluntárias para os órgãos públicos 
estaduais e municipais, monitorar as liberações e saldos de recursos 

orçamentários no Orçamento Geral da Unlao, destinados a cada órgão do 
Governo Estadual e Municipal; 

VIl- controlar a execução orçamentária, as suplementações e os créditos 
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adicionais e especiais, os cronogramas de repasses de recursos em 
conformidade com o fluxo de caixa; 

VIII · prestar assessoramento ao Secretário e ao Secretários Adjuntos nas 
atividades relativas ao gerenciamento das ações da Secretaria. 

SEÇÃO X 

DA COORDENADORIA DA GESTÃO FINANCEIRA 

·Art. 18. A Coordenadoria da Gestão Financeira compete desenvolver a atividade 
de gerência das disponibilidades financeira do tesouro estadual, tendo as 
seguintes atribuições : 

I - acompanhar e avaliar a política econômico-linanceira do Estado, no 
que tange à adequação das fontes de crédito e financiamento e, também, quanto 
à racionalidade e sintonia dos gastos públicos com as diretrizes estratégicas e 
prioridades estabelecidas pelo Governo; 

11 - elaborar a programação financeira do Governo ao Estado; 

111 - administrar, analisar, controlar e acompanhar a execução financeira 
da Administração Pública Estadual, 9erenciando o fluxo financeiro das receitas e 
despesas da administração pública estadual; 

IV - gerenciar e acompanhar a movimentação financeira diária dos 
recursos públicos, orçamentários e extra-orçamentários, sob sua 
responsabilidade; 

V· controlar a movimentação financeira dos órgãos estaduais, oriunda 
do Tesouro do Estado ou de outras fontes de recursos; 

VI · gerenciar a aplicação dos recursos dos fundos estaduais sob sua 
responsabilidade; 

VIl • estabelecer e gerenciar o relacionamento com instituições 
financeiras, monitorando as contas bancárias; 

VIII · exercer as atividades relacionadas com cronograma de desembolso, 
de acordo com a legislação em vigor; 

IX · exercer o controle das despesas decorrentes de suprimentos de 
fundos, de pessoal, de diárias e representações do Governo do Estado; 

X- exercer o controle de participação acionária do Governo do Estado 
no capital de entidades públicas e privadas. bem como em outros investimentos 
de que laça o Governo; 

XI • controlar as obrigações assumidas pelo Governo resultantes de 
operações de crédito; 

Xtl · controlar e executar a emissão de cheques, de ordens de 

pagamento e de outros documentos de saques bancários para pagamento das 
obrigações contraídas pelo Governo do Estado; 

XIII - controlar e elaborar demonstrativos dos empenhos estimativos e 
globais; 

XIV- analisar pedidos de pagamento, após atestado o fornecimento dos 
bens e serviços ou execução da obra, bem como lazer a liquidação da despesa, 

quando comprovada a sua regularidade; 

XV · efetuar o registro e controle dos valores de convênios; 

XVI • orientar o~ exP.~IItoms ne convênios, quanto à disponibilidade de 

recursos e cumprimento dos prazos, fornecendo as informações necessárias; 

XVII - confronlar processos de despesas com planos de aplicação de 
convênios; 

XVIII - oxocutar controla da movimentação o guarda de títulos e valores 

mobiliários do Governo do Estado ou de terceiros; 

XIX - prestar assessoramento ao Secretário e ao Secretários Adjuntos nas 
atividades relativas ao gerenciamento das ações da Secretaria. 

SEÇÃO XI 

DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 

Art. 19. A Coordenadoria de Contabilidade tem como atividade básica a 

consolidaÇão do Balanço Geral do Estado, a conciliação bancária e a prestação 
de relatórios para o Tribunal de Contas e para o Poder Legislativo e cumprir os 
prazos e informações da legislação, tendo as seguintes atribuições: 

I • programar, coordenar. orientar e controlar a execução das atividades 
de contabilidade no ámbito da Administração Pública Estadual 

11 • registrar, de forma analítica e sintética, os atos da gestão . 
orçamentária, financeira e patrimonial; 

111 · registrar e manter c<lntrole sobre toda a movimentação de ativos, 
passivos, receitas e despesas do Governo do Estado; 

IV • coordenar a execução e a consolidação dos balanços dos órgãos da 
Administração Direta e Indireta, elaborando o Balanço Anual do Estado; 

V • elaborar os balancetes orçamentários, financeiros e das variações 
patrimoniais, bem como os demonstrativos contábeis no final de cada exercício; 

VI • proceder o registro das dotações orçamentárias e sua 
movimentação das despesas orçamentárias. das despesas empenhadas e a 
pagar, controlando a conta restos a pagar; 

VIl • elaborar demonstrativos de execução orçamentária setorial e do 
Estado, evidenciando os créditos, os empenhos emitidos, as despesas realizadas, 
obedecendo as normas legais; 

VIl! · acompanhar o cumprimento dos dispositivos instituídos pela 

legislação .específica de Contabilidade Pública e pela Lei de Responsabilidaçle 
Fiscal; 

IX • realizar a conciliação bancária dos Órgãos Estaduais; 

X· orientar e acompanhar a aplicação do Plano de Contas do Estado; 

XI • analisar os demonstrativos contábeis e relatórios gerenciais 
orçamentários, financeiros e patrimoniais dos órgãos e entidades da 
administração pública estadual; 

XII ·controlar os processos de suprimento de fundos e proceder ao seu 
arquivamento; 

XIII - gerenciar a utilização do sistema de contabilidade no Estado; 

XIV - emitir os relatórios mensais para o Tribunal de Contas do Estado; 

XV ·prestar assessoria, apoio e orientação a gestores e órgãos da 
Administração Pública Estadual; 

XVI · administrar · o serviço da Divida Pública Estadual e monitorar o 
endividamento do Estado; 

XVII - manter atualizado, e em ordem, todo o arquivo, exigido por atos 
normativos e legislação específica, relacionado com os documentos e 
demonstrativos contábeis; 

XVIII - manter atualizado o registro dos ordenadores de despesas e dos 
responsáveis por valores e outros bens públicos; 

XIX - prestar assessoramento ao Secretário e ao Secretários Adjuntos nas 

~tividades relativas ao gerenciamento das ações da Secretaria. 

CAPÍTULO 111 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20. A implantação das unidades administrativas ocorrerá de forma 
sistemática e planejada para o desenvolvimento das funções básicas do Estado 
não sofrer solução de continuidade. 

Art. 21. O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento P Tesouro expedirá 

os atos normativos necessários ao pleno funcionamentfl das unidades da 

Secretaria, sujeitos à aprovação do Secretário Especial de Oe:;envolvimento da 
Gestão. 

Art. 22. Os Cargos de Direção e Assessoramento . integrantes da estrutura 

organizacional da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro, 
são os constantes do Anexo I deste Decreto. 

Art. 23. A origem dos Cargos de Direção e Assessoramento da Secretaria de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro está especificada no Anexo 11 
deste Decreto. 

Art. 24. Os Cargos de Direção e Assessoramento, definidos no Anexo I deste 
Decreto, serão livremente providos por ato do Governador do Estado do Amapá. 

Art. 25. 9 Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro será 

substituído, em seu afastamento ou Impedimento, pelo Secretários Adjuntos, 

devendo o substituto ser desiQnado por ato do Governador do Estado do Amaoá. 



Macapá, 04.01.2005 ( DIÁRIO OFICIAL) Pág. 15 

Parágrafo único. Os demais ocupantes dos Cargos de Direção serão 
substituídos, em suas faltas ou impedimentos, por servidores por eles Indicados e 
previamente designados na forma da legislação específica. 

Art. 29. Este Decreto entra em vigor a partir de sua-publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial os Decretos nv 225, de 05/02/1998 e n11 

264, de 02/0212001. 

Art. 26. Sucedem à Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento o Tesouro 
todos os direitos e obrigações. inclusive os convênios, acordos, ajustes e 
contr~tos oriundos da Secretaria de Planejamento e Coordenação Gerai. 
Art. 27. A responsabilidade pelo acervo documental e patrimonial pertencente ao 

Departamento de Contabilidade e ao Departamento de Administração Financeira 
da Secretaria de Estado da Fazenda ficará transitoriamente nas unidades de. 

origem até a transferência definitiva e a reorganização da atividade sucedida. 
Art. 28. Os casos omissos neste regulamento serão dirimidos pelo Secretário de 

Estado. 

ANEXO I 

A QUE SE REFERE O ART 22. DO DECRETO N" 0028 de 03 DE JANEIRO DE 2005 

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DA 

Govunodor 
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DENOUINAÇÃO 

CDS- 2 Gerente ct. N~leo 

UNIDADE ORG~ICA C~.GO CÓDIGO OUANT 

-- S..cretaria da Estado S..cretálto de Estad9. COS-5 

~rolaria de Estado Secretário AQjunto .. f_D_S-4 

Gabinete. ~xecutiVO Chele do Gabtnoto CDS~3 

Gabinete EXOC\!~ Gerent~ de Nllcleo COS-2 

Gabu~ete Executivo Assistente ~J!línístrativo COI-2 

Gabi_nctc Execuhvo S..creta~(al ExecutivoCal CDI-2 

- Gabinete ExecU11vo ..... Motorista .S~:~ 
A .. ossorlo Jurldlca . ·- Assessor Jutldico CDS-2 

Assessoria de Oesenvclvlmento As•essor de Otsenvolllimento CDS-2 

_ __l~i!IICional Institucional 

Assessorta de OesonvoMmomo Assessor Té<:nico Nfvoll CDS-1 

lnstituclonel ··-
Coordenadoria do Modamlzaçao ~ Coordonador CDS-3 

--- Gest!o do Estado -
Coordenadoria de Modoml.açlo da Gerente de Nüdeo CDS-2 

Geslao do Estado - - -
Coordenadoria de Pesquisas e Esttatégru COordenador CDS-3 

Sóc»Econclmic&s .!'..f!S~is 

Coordenadoria de Pesquisas e Estratégias Gerente de Nllcleo CDS-2 

~jo·econ6micas e Flscats 

Coordenadoria de Pesquisas e Estratégias Gerenlo de Unidade de CDI·3 

Sóc~Of1()micas e Fiscais Atendmento 

<;.<lor_~nadorla da Planejamento Coordenador _glª-3 

1--· COordenadoria de Ptanolamonlo --· Geronto de Nllcleo COS-2 

Coordenadoria do Parcerias e Caplação Coordenador COS-3 

do .RI!CUfSOS ... 
Coordenadoria de Partorias e Captaçlo Gerente do Núcleo COS-2 

f---· de Recursos 

Coordona<10ria de Gesta o Orcemonijrla -- Coordensdor ·- COS-3 

Coorde~ria de Gestão Orcamontéria Gorento de Nücleo - CDS-2 

Coorden'!_qoria de Gostlo Financeira Coordenador CDS-3 

Coon!onadoria de Gestão Financeira Gerente de Nücleo ... CDS-2 

Coordenadoria de Contabilidade Coordenador CDS-3 

Coordenadoria de Çontabitidade Gerente ~e _Núcleo COS-2 
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DECRETO N° 0029 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

Resutamenta o artigo 73 da l.ei n• 0811, de 

20 de Fevereiro de 2004, para organizar a 

Secretaria de Estado da Inclusão e 

Mobilização Social e dó outras providências. 

O GOVERNAt>OR t>O ESTADO t>O AMAPÁ. no uso das alrtbulçOcs que 

lhe conferem o artigo 119. Incisos VIII e XXV, da Const!lulçào Estadual do 

Estado do Amapà. c lendo em \ista o disposto na Lei n• 081 1. de 20 de 

fevereiro de 2004. 

D EC R E TA: 

Art. 1' Fica aprovado o Regulamento da Secretaria de Estado da Inclusão c 

Moblllwção Social, na fonna deste Decreto. 

CAPÍTULO I 

DA 1\UssAO, COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇtiO DA SECRETARlA DE ESTADO 

DA INCLUSÃO E MOBIUZAÇÃO SOC111.L 

SEÇÃO I 

DA 1\USSÃO E COMPETÊNCIA 

Art . 2' A Secretaria ele Estado da Inclusão e Moblllr.açào Social, subordinada à 

Secretaria Especial de Desenvolvimento Social do Estado do Amapá. tem a 

mlssào de fomlUiar. planejar. coordenar c executar as polillcas de assistência e 

de proteção social. bem como desenvolver e fortalecer as organlzaçOes sociais. -

visando assegurar os dtrc!los das pessoas em situação de risco c 

vulncrdbtlldadc pessoal c social, lendo por compeli:ncia. em consonância com 

o disposto no art. 9' c no art. 73 da Lei n' 0811. de 20 de fevereiro de 2004: 

I· fo rmular. planejar, coordenar. monitorar e avaliar a Polillca 

Estadual de Assistência Social. de acordo com os princípios c diretrizes 

estabelecidos nas Leis Federais n• 8.742, de 7 de dezembro de 1993. n" 

10.741. de I de outubro de 2003. e n• 8.069. de 13 de julho de 1990, Lei 

Orgãnlca da Assistência Social - LOAS. Estatuto do Idoso c Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA. respectivamente. que tcm como objellvo 

gamntlr os direitos fundamentais dos Idosos, da criança c do adolescente c das 

pessoas c grupos em situação de exclusão social: 

11 - atender às populações exclu.idas t vulneráveis socialmente. por 

· melo de ações de redistribuição de renda direta e Indireta: 

III - concretizar os princípios da mobtl!zaçào, Inclusão, participação. 
descentrailzaçilo e Integração de açõe'i entre Orgãos Oovcmamentals c 

Enlldades representativas da Sociedade CIVIl, vtsaildo à promoçilo da 

cidadania, eliminando relações cllentcllstas que não se pautem por dlrc!los c 

que submetem. fragmentem e desorganizem os destlnntártos das polittcas 

sociais: 

IV - coordenar ações técnicas nas áreas da proteção Integral e de 

medidas sócio-educall\•as, garantindo assistência ao adolescente em conflito 
com :1. Lei e protcçho soclnl à ctin.n çn c ao adolescente que se e n contrem sob u 

custódia do Estado. Inclusive as vi limas de violcncla c exploração: 

V - planejar, Implementar. fortalecer c avaliar programas de combate 

ao trabalho lnfanlll c à exploração sexual de crianças e adolescentes; 

VI - apoiar tecnicamente o poder público municipal, os conselhos 

estaduais. as comunidades e as organizações sociaJs. es llmulando a 

pm11clpaçào efetiva no processo de desenvolvimento da sociedade; 

· vn -apoiar os conselhos estaduais nos assuntos relacionados às . 

funçOes de compctcncla da Secretaria de Estado da Inclusão c Mobilização 

Social, Inclusive dotando-os de recursos humanos. recursos materiais c Infra· 

estrutura necessária para o seu funcionamento: 

VIU - Implementar e gerir os Fundos Estaduais relacionados às funções 

de competência da &crclarta dt Estado dn Inclusào e Mobtll7.ação Social: 

IX - coordenar, participar c garanllr o funcionamento da Comls.~ào 

Jntcrgcstora B!partitc: 

X - promover a Interface das polillcas socl~!s com as demais polilicas 

governamentais de desenvolvimento económlco. de defesa social. de trabalho c 

empreendedortsmo. de geração de renda. de Infra-estrutura. de saúde e de 

educação, garanllndo o atendimento das demandas sociais c de cnfrentamcnto 

da pobreza da população demandante da Assistência Social: 

XI - coordenar. executar e avaliar programas de enfrctamento . a 

pobreza que assegurem a clcvaçào da auto-csUma, o acesso a bens. serviços e 

renda para segmentos mais vulnerablllzados pela situação de pobreza e 

exclusão social: 

XII - apoiar, fortalecer, desenvolver e avaliar programas voltados para 

segurança alimentar e nulrlcional: 

XIII - definir e Implantar polilica habitacional visando reduzir o dêficlt c 

melhorar a qualidade das moradias populares: 

XIV - Integrar política e admlnls traUvamentc Municípios e o Estado, 

.visando a descentralização c a municipalização das ações. serviços. programns 

c projetos da Assistência Social: 

XV - fonnu lar. planejar. executar. monitorar e avaliar polilicas para 
fortalecimento das organlzaç()es sociais do Estado do Amapá: 

XVI- realizar estudos, avaliações, acompanhamento e monitoramento 

dns políticas públicas, contribu indo com a formulação de estratégias c com o 

aperfeiçoamento dos programas. objetivando o desenvolvimento com justiça 

social do Estado do Amapá: 

XVII- contribuir com estratêgtas e procedimentos ncccssã1ios à 

racionalização e otimização dos recursos públicos. de forma a alcançar níveis 

elevados de eficiência e eficácia para o bom cumprimento da missão da 

Secretaria e para melhortà do nível de bem-es tar da sociedade: 

XVIII - executar outras atribuições necessárias ao cumprimento de sua 

missão, nos lermos do regulamento. 

Parâgrafo único. A Secretaria de Estado da Inclusão c Mobilização 
Social promoverá o lntcrc:l.mbto c a parcerta com as !nslilu!çOes públicas e 

privadas. órgãos e entidades sociaJs, por meto de convênios. lermos de acordo, 

com o fim de lntcrcmnblar experiências. realizar estudos. pesquisas. 

diagnósticos. formular políticas públicas e demnls atiVIdades Inerentes a sua 

m!ssào tnslilucional. 

SEÇtiO n 

DA ORGANIZAÇÃO ADllliNTSTRATIVA 

Art. 3' A estmtura organl7.aclonal da Secretaria de Estado da Inclusão e 

Mobilização Social é a seguinte: 

I - DIREÇAO S UPERIOR: 

1. Deliberação Colegiada: 

1.1. Conselho Estadual de Assistência Social 

1.2. Conselho Estadual do Idoso 

1.3.Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nulrlclonal 

do Amapá 

1.4.Conselho Estadual dos Portadores com Deficiência 
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!.S.Conselho Estadunl dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 

1.6. Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher 

2. Deliberação Singular: 

I. Secretário de Estado da Inclusão e Mobilização Social 

U • UNIDADES DE ASSESSORI\MENTO: 

3. Gabinete Executivo: 

3.1. Núcleo Administrativo-Financeiro 

4. Assessoria de Desenvolvimento lnslltuctonal 

5. Assessoria Juridtca 

lli · UNIDADES DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA: 

6. Coordenadoria de Fonnulaçãu c Gestão da PÔIIUC<l de 

Assistência Social: 

6.1. Núcleo de Formulação da PoiiUca 

6.2. Núcleo de Captação de Recursos e Parcer1D.s 

6.3.Núcleu de Monitoramento e Avaliação 

7. Coordenadoria de Proteção Social: 

7 .I. Núcleo de Proteção Social Básica 

7.2.Núcleo de Proteção Social Esped.U 

7.3.Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional 

7.4.Núcleo de Renda de Cidadania 

8. Coordenadoria de Articulação lnsUtuclonal: 

8.1. Núcleo de Fortalecimento das OrganlzaçOcs Sociais 

8.2.Núcleo de Assessoria aos Muntclplos 

IV • UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA: 

9. Fundação da Criança e do Adolescente do F.stado do Amapá 

Art. 4• Os Orgãos de Deliberação Colegiada. vinculados à Secretaria de Estado 

da lnclusào e Moblllzação Social, possuem estrutura, organização c 

funcionamento. de acordo com ordenamentos jurídicos próprios. 

Art. 5• A Unidade de Administração Descenlraltzada serà regida por 

regulamento próprio, o qual dclln!n!. competência, estrutura, organização, 

atribulçOes. funcionamento, cargos comissionados e funções de confiança, com 

nonnas especificas em relação à Secretaria de Estado da Inclusão e 

Moblltza~ão Soc1:U. 

Art. e• Integra, ainda, a estrutura da Sccretarta de Estado da Inclusão e 

Mobilização Social o Comlt~ de Desenvolvimento Institucional, que tem por 

competência orientar de forma colegiada sobre ossuntos Inerentes à pasta. 

com o objetivo de definir estratégias, promover ações Integradas, modernizar 

administrativamente o órgão, racionallz.tr gastos da Secretaria e aperfeiçoar os 

Instrumentos de planejamento e as po!itlcas públicas. 

§ 1" O Comitê ~ composto pelo Ulular da Secretaria a quem compete 

a sua coordenação, o Chefe de Gabinete. o Assessor de Desenvolvimento 

lnsUtudonal e os Coordenadores das demn!s áreas, lendo por suplente os seus 

substitutos legnls ou Indicados. 

§ 2" As reuniões do Comlte serão sistemáticas e periódicas. tendo o 

suporte admlntstratlvo da Assessoria de Desenvolvimento lnstltuclonal, a 

quem compete acompanhar e monitorar os compromissos 8llsumidos por seus 

Integrantes. 

Art. 7" A Secretaria de Estado da lnclusào c Moblllzação Soclnl scrã dirigida 

pelo Secretàrio, o Gabinete Executlvp pelo Chefe de Gabinete, as 

Coordenadorias por Coordenadores, a Assessoria de Desenvolvimento 

lnstltuctonal e a Assessoria Juridlca pelo Assessor de Desenvolvimento 

lnsUtucJonal e pelo Assessor Juridlco, respectivamente, e os Núcleos e as 

Unidades de Execução por Gerentes. cujos cargos serão providos na forma da 

legislação pertinente. 

CAPÍTULO li 

DAS COJIPB1."tNCIAS E ATRl.BUIÇC).I!:s DO SECRETÁRIO, DO GABINE1E 

.EXECUJn'O, DA ASSESSORIA DB DESENVOLVIIIfEN'l'O INSlTllJCIONAL, 

DA ASSESSOlW\ JUlÚDlCA B DAS COORD.ENAOOJU4S 

SEÇAoi 

DO SECRETARIO DE ESTADO DA INCLUSÃO E IIOBIUZAçA.o SOCIAL 

Art. a• o Secretário de Estado da lnclusào e Mobilização Soclal desenvolve a 

atividade de coordenação estratégica da !nsULulçào, tendo as seguintes 

competências e atribuições, em con.son.ãncla com o dtsposto no art. 87 da Lei 

n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004: 

1 • promover a administração geral da Secretnna em estreita 

observância às disposições no:mattvas da administração pública estadual e às 

politlcas públicas; 

D • exercer a represc:ntaçã.o poliUca e tnsULuctonal da Secretaria, 

promoVendo contatos e relaçOes com autoridades e organizações de dtferenles 

níveis governamentais e nào governamentais; 

m · awdllar o Secretário Especial de Desenvolvimento Social no 

atendimento às sollcltaçOcs e convocações da Assembl~ta LeglslaUva, às 

requlslçOes e pedidos de Informação do Poder Judiciário; 

IV- promover o atendimento das convocações para fins de lnquMto 

administrativo: 

V • prestar assessoramento ao Secretàrio Ellpeclal de 

Desenvolvimento Soclal e ao Oovemador, colaborando com os demaJs gestores 

públicos em assuntos de competénda da Secretaria; 

VI - promover e participar das reuniões ordlnãrlas e extraordlnãrlas, 

quando convocado, dos órgãos colegiados dos quais seja responsável ou faça 

parte: 

VD • dar posse aos fundonàrios e Inaugurar o processo disciplinar no 

ãmblto da Secretaria; 

VDI- prorno\'U a coordenação. o controle c a supervisão das entidades 

da Administração Indireta vinculadas à Secretaria: 

IX - apreciar em grau de recurso hierárquico, quaisquer declsóes no 

ãmbtto da Secretaria. dos Órgãos e das Entldades a ela subordinados ou 

vinculados. ouvindo sempre a autoridade cuja declsâo ensejou o recurso. 

respeitados os limites legats; 

X • apresentar ao Secretá.r1o Especial de Desenvolvlmento Social. 

para aprovação e posterior encamlnhnmento à Secretaria de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Tesouro, a programação a ser executada pela 

Secretaria de Estado da lnclusào e Moblllzação Social e pelos Orgãos e 

Entidades a ela subordinados ou vinculados, a proposta orçamentária anual, 

as alternçOes e ajustamentos que se fizerem necessâr1os; 

XI - expedir portarias e atos nonnaUvos sobre a organJzação 

administrativa da Secretaria, sujeitos a aprovação do Secretàrio Especial de 

Desenvolvimento da Gestao, mediante manifestação da Secretaria de Estado da 

Administração. obedecidos os Umltes ou restrições de atos nol11)3tlvos 

sujÍenores: 

xn · expedir portarias e atos nonnatlvos sobre a aplicação de leis, 

decretos ou regulamentos de Interesse da Secretaria; 

XDI • firmar ou referendar atos, acordos. contratos e conv~nlos em 

assunto de competencta da Secretana; 

XIV - formar. excepcionalmente e a seu crt~t1o, por ato especillco. 

comissão espeCial de licitação para p1'0Ceder a aquisição e a contratação de 

bens e serviços para suprtr as necessidades da Instituição; 

XV • deliberar sobre qualquer assunt.o de Interesse da Secretaria e 

sobre os casos omiSsos. 

Art. a• O Gabinete Executivo da Secretaria de Estado da Inclusão e 

MobU!zação Social desenvolve a ativtcade de coordenação do gabinete. dando 

suporte ao Ulular da pasta, tendo as s·~tes atrtiJuJçOes: 

I · distribuir, ot1entar, dlt1gl· e controlar os trabalhos do Gabinete; 

U - supetvislonar o recebimento, a redação, a tramitação. a 

expedição, o controle da correspond·!nc!a ollcJal do Gabinete, bem como a 

organização. a manutenção e a atualização do arquivo de correspondências: 

m · despachar com o SeCIT:tárlo os assuntos que dependem de 

decisão supet1or. 

IV - acompanhar a composição da pauta de despacho do Secretário 

com o Secretário Especial. com os demais Secretários, dirigentes de vinculadas 

c com o Governador. 

V • preparar e avaltar a agenda dlâi1a do Secretário e coordenar o 

rot.eJro de suas audltndas; 

VI • atender às partes Interessadas que procurem o Gabinete: 
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VII· promover contatos com entidades públicas c privadas c esclarecer 

sobre as atividades desenvolvidas pela Secretaria; 

vm ·acompanhar os assuntos que sejam encaminhados ao Gabinete 
pelo Secretário; 

IX • exercer a supervisão sobre o controle dos processos e atos 
administrativos; 

X • dar encaminhamento. transmitir ordens c mensagens. emanadas 

do Sccrel.ãr1o. bem como divulgar atos. portarias. circulares. ordens de serviço 

c Instruções baixadas pelo Secretârio: 

XI - acompanhar as matcrias de Interesse da Secretaria divulgados 

nos meios de comunicação e organtz.ar arquivos: 

XII • disponibilizar o apolo logístico para o Secretário de Estado. 
Assessorias e Gabinete: · 

xm - desempenhar quaisquer outras tarefas ou atribuições. que direta 

ou indiretamente. concorram para a regularidade e eflctencla dos servl~-os do 

Gabinete. 

Art. 10. O Gabinete Executivo desenvolve ainda as funções básicas de 

administração de pessoal, finanças. atividades gerais e controle de conlrnlus c 

convênios vlablllzando a execução das atividades que atendam à missão da 

Secretaria. cumprindo as :;egulntes atribulçOes: 

I - contribuir com a elaboração de nUnutas de leis, decretos e 

quaisquer outros atos nonnativos de natureza administrativa c funcional. 

analisar e aplicar as normas que regulamentam atos da admlnlstrnção pública: 

n ·dimensionar, alocar. acompan:1ar e controlar o quadro de 

servidores. dJsponlblllz:mdo Informações gerenciais e análf~es estatísticas dos 

dados cadastrais, bem como suprir recursos humanos • às unidades 

administrativas; 

lli · elaborar a folha de pagamento dos servidores da Secretaria. 

procedendo às Inclusões. exclusões e alterações de valores referentes a 

vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, do servidor, bem como de outros 

amcHios c beneficios previstos na legislação; 

IV • prestar Informação financeira à Secretaria de Estado da 

Administração, nos processos de aposentadoria, awallo funeral. no que se 

refere ao cálculo da folha de pngamento dos :;ervldores. averbar e controlo.r 

descontos e consignações em folha de pagamento e fornecer as lnformnções 

financeiras aos órgãos competentes; 

V - proceder ao acompanhamento de estaglâtios; 

VI - Informar c controlar processos de aposentadoria dos servidores, 

expedir declarações e certidOcs relativas a direitos funcionais. Implementar 

promoções e progressões de servidores, conforme legislação vigente; 

VII - realizar a execução orçarncntána da despesa, anallsar e Uberar ns 

prcstaçOes de contas de suprimento de fundos. realizar o controle financeiro da 

Secretaria. dos contratos e dos convênios; 

VIli - prestar apolo logístico à execução das aUvldades desenvolvidas, 

administrar c controlar vlgllàncla e limpeza. gerenciar o arquivo geral, serviço 

de malote e de xerox c gerenciar recursos humanos contratados de empresas 

prcstador:~.s de :servtc;;os: 

IX - supervisionar o serviço de portaria. executar tarefas rclae1onadas 

à recepção c à expedição de documentos. gerenciar o arquivo de documentos 

rclatlvos n projetos. registros. contratos e escrituras de Imóveis, controlar a 

documentnção relnUva aos veículos; 

X. programar e controlar o suprimento de equipamentos. material 

permanente e de expediente; 

XI - acompanhar. Oscallzar e receber obras c serviços de engenharia 

contratados pela Secretaria: 

xn -controlar o Património da Secretaria; 

Xln - programar a renovação da frota de veículos, fazer a previsão e 

controle do consumo de combustlvel. gerenciar a uUiizaçào e a manutenção 

preventiva e c~rreUva da frota de veículos; 

XIV c promover a construção. refonna, recuperação e manutenção de 

Imóveis, ~óvels e equipamentos, e definir as especificações técnicas dos 

produtos a serem _licitados. 

sEÇAom 

DA ASSESSORIA DE DESENVOLVZMEIVTO JNSTmJCIONAL 

Art, 11. A Assessoria de Desenvolvimento Institucional realiza a atividade de 

coordc~ação, no àmblto da Secretaria, do planejamento, da elaboração da 

proposta orçamentária, do uso de tecnologia da Informação. do 

desenvolvimento de competências e habilidades das pessoas e da 

modernização da gestão, com as seguintes atribuições: 

I - observar e fazer cumprir as diretrizes e normas técnicas 

estabelecidas pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento c Tesouro 

no que diz respeito ao Planejamento. Gestão Orçamentária, Gestão Financeira 
e Contabilidade do Governo do Estado; 

11 • observar e fazer cumprir as diretrizes e metodologlas 

csl:lbelecldas pela Secretaria de Estado da Administração no que diz respeito à 
Moderntzaça.o Administrativa; 

m- promover estudos e pesquisas para subsidiar a tomada de 
decisão: 

IV • realizar parcerias com órgãos c lnstitulçOes para compartilhar 

lnfomtaçoes. experiências, conhecimento, participando de grupos de estudos 

em nível naclonâJ e Internacional sobre temas de Interesse da Secretaria: 

V · responsabUI:zm--se pelo planejamento e pela elaboração da 
proposta orçamentâria da Secretaria; 

VI • prestar assessoramento técnico às dcmals unidades da Secretaria 
na elaboração e na execução dos planos de atividades: 

: t 
vn · auxiliar tccntc:!mcntc na avaliação de planos c programas da 

Secretaria: 

vm -coordenar a elaboração de relatórios trimestrais c de relatório 
anual de atividades; 

IX • gerar Informações gerenciais para subsidiar o processo decisório 
da Secretaria; 

X· dellnlr, mensurar c avaliar Indicadores de desempenho sociais, 
conjuntamente com a Coordenadoria de Formulação e Gestão da Política, que 

-permitam a visualização dos resultados soctals obUdos no Estado do Amapá, 

através da atuação da Secretaria, bem como Indiquem o nível de Inclusão 
sociaj resultante: 

XI · promover a uWização de novos modelos, métodos e técnica:. de 

gestão, obJetivando o aperfeiçoamento da administração da . Secretaria, 

buscando a efetividade das ações governamentais, elevando ·o nível de 
satisfação da população; 

XII • desenvolver programas, coordenar projetos e equipes na 

lmplemcntaçào de metodologias, técnicas e ferramentas no aperfeiçoamento 

dos processos, disseminando os conceitos de gestão por resultados e a 

aplicação de tecnologias Inovadoras necessái1as à eficiência e a eficácia da 
administração da Secretaria: 

xm · coordenar a promoção de eventos e organizá-los. elaborando as 

apresentações Institucionais a serem rcaltz.adas pelo Secretârio, pelo Chefe de 

Gabinete e pelos Coordenadores, nos diversos eventos: 

XV· formular política. em conjunto com a Escola de Administração 
Pública do Amapá, para a formação sistemática c continuada de recurso~ 

humanos na área de atuação da Secretaria; 

XIV - .promover o desenvolvimento dos servidores, priorizando c 

ldenttOcando oportunidades de capacitação e qualtflcaçao e articulando a 

execução com a Escola de Administração Pública do Amapá; 

XV· promover estudos, pesquisas, avaliações e dtfusOes de novas 

tecnologias de hardware e software, propor especlficaçücs técnicas e definir 
necessidades de alocação de recursos tecnológicos por área; 

XVI - contribuir com a produção de sistemas Informatizados c sollcllar 

o suporte aos softwares utJitzados pela Secretaria. junto ao órgão de 
lnfonnátlca do Estado;· 

XVII • participar da raclonallzaçáo e da automação dos processos. da 

Inserção de novas tecnologias, da documentação de sistemas c da elaboração 
de manuais de procedimentos; 

xvm ·dar suporte aos usuârlos c providenciar à manutcnçao dos . 
sistemas Informatizados: 
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XIX - propor crilêr1os de Implementação para auditoria de sistemas 

Informatizados c definir mc:can1smos de controle de qualidade dos sistemas 

tnfonnaUzados; 

XX - executar. em conjunto com o órgão centrnl de comunicação do 

Governo, as estrattglas de comunkaçâo com o público Interno e externo, 

assessorando a lnstillllc;ão Junto aos órgãos de Imprensa; 

XXI - dar suporte administrativo ao Comllê de Desenvolvimento 

lnstillldonal. acompanhando e monitorando os compromissos assumidos por 

seus Integrantes: 

XXD- providenciar previamente a pauta de cada rcunlào do Comltc de 

Desenvolvimento Institucional. fazendo o s umãrio execuUvo das discussões. 

estruturando a agenda de compromissos e dando suporte ao Secretário na 

co!>ra:nça do cumpnmcnto das açOes; 

xxm - propor estra~la.s c proccdlmcntos nccess<lrlos à ottmlzac;ão dos 

rectmiOS púbUcos utlllzados pela Sccrctana. de fonna a alcançar nívels mais 

elevados de eficiência c cflcácta para o cumpr1mento de sua mlssào e melhoria 

dos serviços postos à disposição da sociedade; 

XXIV • receber e dar encamtnbamcnto as demandas da Ouvldorla Geral 

do Estado 

DA ASSESSORIA JUJÚDlCA 

Art. 12. A Assessoria Jurídica realiza a atillidade de orientação jurídica, com 

as segututes alnbulções: 

I • a.sslsttr ao Secretário e ao Comlte ~e Desenvolvimento 

ln5tltuclonal nos assuntos de ordem jurtdlca de Interesse da Secretana: 

n . formular. revtsar. examinar Projetos de Lei. Decretos. Conv!nlos. 

Conlratos. Regulamentos, Rcglmentos e demats atos de tnteresse da 

Secreta rtn; 

m ·prestar orientação nas questões judlclats. emitindo pareceres e 

lnfonnações em matena Jurídica e técnica de Interesse da pasta. ressalvados 

aqueles lnset1dos na esfera de competência da Procurador1a Geral do Estado; 

IV· examinar e enúllr pareceres em matértas de natureza jurídica 

solicitadas pelo SecretArio. Coordenadores e técnicos: 

v . pesqutsar. organizar e manter atualizado o ementárto de 

Legislação Federal, Estadual e Municipal de Interesse da Secrel.al1a; 

VI - articular-se com os dema.l.s órgãos Integrantes da Administração 

Pública. objetivando a uniformidade da orientação jurídica no Governo do 

Estado; 

vn - analisar e soUcltar aplicação das normas que regulamentam atos 

da admtn!slrac;ão púbUca; 

vm - obse!var lldmente o contido nos parágrafos t•. 2" e 3" do art. ~ 

da Lei Complementar n• 006. de 18 de agosto de 1994. 

SEÇÃO V 

DA COORDENADORIA DE FORJWIAÇÃO E GESTÃO DA POÚI'JCA DE 

ASSISTÊNCIA SOClM. 

Art. 18. A Coordenadoria de Formulação e Gestão da Polltica de Asslslênda 

Social compete formular as pol!Ucas. públicas sociais Inerentes ao 

cumprimento da nússào da Sccretarla. ldentlflcar parceiros e fontes de 

recursos que possam ser captados para promoção da cidadania e lnclu5ão 

soctaJ da população em Situação de vulnerabilidade e de rlsro pessoal e soctal. 

bem como avaliar os resultados obtidos com a Implementação das políticas, 

tendo as scgwntesatrlbutções: 

1 - formular a Politlca Estadual de AssiStencia Social. de acordo com 

os pl1ndplos e Wn:tm:e.s estabelecidos nas Leis Federais n• 8.742. de 7 de 

dezembro de 1993. n• 10.741. de t de outubro de 2003. e n• 8.069. de 13 de 

Julho de 1990. Lei Orglnlca da Asslsttncta Social - LOAS, Estatuto do Idoso e 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, respectivamente; 

U - formular critérios. conJuntamente com a Coordenadona de 

Protec;ãQ Soclõil. para acesso da população em situação de vulncrabllldade aos 

lnsl:rulnentos de redistribuição de renda direta c Indireta e aos beneficios 

evcnlllats; 

m - rsblbelecer politicas, conjuntamente com a Coordenadoria de 

Protcçào Social e com a Entidade vinculada responsâvel. para a.s aoOcs de 

proteção Integral e de medidas s6clo·educalivas voltadas aos adolescentes em 

conflito com a lei: 

IV - definir programas de combate ao traball)o Infantil e à exploração 

sexual de crlanças e adolescentes, bem como estabelecer ações voltadas para a 
prot~ção das vitimas de vloléncla: 

V - definir. conjuntamente com a Coordenadoria de Proteção Social. 

programas voltados para segurança alimentar e nulr1clonal; 

VI· formular as pollticas estaduais para as pessoas com deficléncla: 

vn · apoiar os conselhos estaduais nos assuntos relacionados às 

funções de compcttncla da Secretaria de Estado da Inclusão c MobUizaçao 

Social. Inclusive dotando-os de recursos humanos. recursos materiais e lnfra

esLrutura necessârfos para o seu funcionamento: 

VW- apoiar a gestão dos Fundos Estaduais rclaelonndos às funções de 

compettncla da Sccretana; 

IX · coordenar, participar e garantir o funcionamento da Comissão 

lntergcstora DlpartJte: 

X • promover Interface das poUticas soclnls com as demais poUtlcas 

governamentais de desenvolvimento econOmlco. de defesa social, de trabalho e 

emprccndedor1smo, de geração de renda. de turra-estrutura. de saúde e ele 

educação: 

XI - definir. conjuntamente com a Assessoria de Desenvolvimento 

lnsULuclonal. modelo Institucional para monitorar e avaliar os programas da 

Sccretartn: 

XU- supervisionar e fiscalizar as entidades que recebem recursos da 

Secretaria de Estado da Inclusão e Mobllização Soctal: 

XIU • estabelecer metodologia e cr1túios. em conjunto com a 

Coordenadoria de Articulação lnstltuclonal. paro o acompanhamento c a 

avaltac;ão do desempenho das ações realizadas pelas entidades conveniadas. 

pelas organizações soCiais parceiras do Governo do Estado e pelos Municípios: 

XIV • promover a articulação com órgãos e entidades federais, 

estaduais, municipaiS, organismos Internacionais e organizaçOes SOCiais, que 

aluem em observatórios de polittcas soctals. bem como em programas de 

monitoramento e avaltação dessas pollticas públicas; 

XV - promover o desenvolvimento de melodologlas e técnicas 

estatistlcas para tratamento e gerenclrunenlo de dados e lnfonnnções. gcrodos 

pelas aQOcs e programas articulados pela Secretaria; 

XVI - Implantar e manter atualiZado cadastro un!llcado com dados 

sobre os benellclártos e usuárlos dos programas sociais: 

XVII • definir. mensurar e avaliar Indicadores de desempenho sock'lls. 

conjuntamente com a Assessoria de Desenvolvimento lnsUtudonal. que 

permitam a visualização dos resultados soc1aiS obtidos no Estado do Amapá. 

através da atuação da Sccretana. bem como Indiquem o nlvel de Inclusão 

soctal resultante; 

XVlD • desenvolver. em conjunl-> com a Coordcnactorla de Articulação 

lnst1tuelonal, as estralêgtas de de ;ccntraJJzaçào c municipalização das 

poliUcas: 

XIX • coordenar estralêgtas de :aptação de recursos para a vlabUização 

das polftlcas sociaiS. com o apolo da Scçretana de Estado do Planejamento. 

Orçamento c Tesouro: 

XX • ldenUflcar e mobillzar p1 reelros naelonnls e lntemaciunals que 

fortaleçam a rede de proteção soctal c o Estado, através de financiamento ou 

outra forma de cooperação: 

XXI • formular. com o apolo da Assessona J urtdlca, os Instrumentos de 

regulamentação das PoUticas Estaduala definidas pela Secretaria; 

XXU - prestar assessoramento ao Secrelârlo nas atiVidades relativas ao 

gerenciamento das açOes da Sccrctana. 

SEÇAovr 

Art. 14. A Coordenadoria de Proteçlo Soctal compete promover a lnclusào 
social de pessoas e grupos em sltu.a.çAo de vulncrabtlldadc e ri:oco pcssoul c 

social. através da Implementação dlll! pollUca.s públicas sociais e da 
coordenação dos programas soCiais no Estado. tendo as segulnlu alrtbulc;ôes: 



Macapá, 04.01.2005 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 20 

I - garantir c coordenar a Implementação de serviços e programas de 

proteção social básica c especial a fim de prevenir e reverter situações de 

vulnerabilidade. nscos sociais e desvantagens pessoais; 

11 - gerenciar os· serviços e programas de proteção básica e especial 

quanto ao seu conteúdo, cobertura. ofertas. acesso e padrões de qualidade; 

lll - Implantar a Politica Estadual de Assistência Social; 

IV -coordenar a Implementação de programas de proteção social 

básica que v1sem à população em sttuaçao de vulnerabilidade social, 

decorrente da pobreza, privação (ausência de renda. precárlo ou nulo acesso 

aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilidade de vínculos afcttvo

relactonals c de pertença social (dlscrlmtnaçoes etárias, étnicas, de gênero ou 

por deficiências. dentre outras}; 

V -coordenar a execução dos programas de proteçao social especial, 

modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias, seus membros c · 

indivíduos que se encontram em sltuaÇào de risco pessoal c social, ·por 

ocorrência de abandono, maus tratos fislcos e/ou psiqulcos, abuso sexual, uso 

de substâncias psicoativas. cumprimento de medidas sócio-educativas, 

situação de rua, de trabalho Infantil, dentre outras, os quais devem ficar 

exclusivamente sob a guarda do Estado, segundo princípios reguladores da 

Política Nacional de Assistência Social; 

VI- coordenar a execuÇào dos Instrumentos de redtstrlbuição de 

renda direta e Indireta e aos beneficios eventuais; 

VII ·coordenar a gestão dos equipamentos sociais ligados à Secretaria 

de Estado da lnclusào c Mob!Uzação Social; 

VIII -realizar, periodicamente, visita~ técnicas aos equipamentos 

sociais do Governo do Estado, dos Municípios e de Parceiros. no sentido de 

acompanhar e avaliar a qualidade do atendimento e das práticas pedagógicas; 

IX - .apoiar o Secretário de Estado da lnclusa.o e Mobllt7.ação Social na 

coordenação das, ações realizadas na Entidade vinculada responsãvel pela 

proteção integral e de medidas sócio-educativas junto aos adolescentes em 

conflito com a lei; 
X - implantar e fortalecer programas de combate ao trabalho infantil 

e à exploração sexual de crianças c adolescentes. bem como estabelecer ações 

voltadas para a proteção das vitimas de vloléncla: 

XI - formular e executar as ações estaduais de migração c monitorar o 

n uxo migratório; 

XU • coordenar e Implementar os programas vollados para segurança 

altmenlar e nutricional; 

XIII - Implementar as políticas estaduais para as pessoas com 

deficiência; 

XlV - coordenar c desenvolver processos para implantação de novos 

programas sociais: 

XV - sugerir estudos e pesquisas que potenclallzem a atuação da 

Sccretana no que diz respeito à proteção social básica, proteçdo social especial, 

segurança alimentar e nutricional e Ouxo migratório; 

XVI - promover e participar de atlvldades de capacitação paro 

·aperfeiçoamento da gestão de serviços e programas de proteção social básica c 

especial; 

XVII - coordenar os programas de assistência social do Governo Federal · 

no Estado do Amapá; 

XVTII - garanur a atenção b<l.slca à fam111a, a parur da cxecuçao das 

politicas sociais; 

XIX - coordenar e regular os beneficios eventuais, com vistas à 

cobertura das necessidades advindas da ocorrência de contingências sociais: 

XX - prestar assessoramento ao Secretário nas atividades relativas ao 

gerenciamento das ações da Secretaria. 

Parágrafo único. Integram a Coordenadoria de ProtcÇào Social as 

seguintes Unidades de Execução: 

I - Centro de Mob!l!zação Soctal Arco-lr!s; 

li - Centro de Mobtl!zaçào Social Asa Aberta; 

I~I - Centro de Mobtl!zação Social Muca: 

IV - Centro de Mobilização Social Nova Esperança; 

V- Centro de Mob!Uzaçào Social Perpétuo Socorro; 

VI - Centro de Mobtli2açào Social ProL Cal!; 

VII - Centro de Mobilização Social Projeto Minha Gente; 

VIII -Centro de Mobilização Social São Lázaro; 

IX • Centro de Mobilização Social de AI.napá: 

X - Centro de Moblli2açào Social de Calçoene; 

XI - Centro de Mobilização Social de Laranjal do Jari; 

XII • Centro de Mobilização Social de Matapt-Mirtm; 

XIII - Centro de Mobilização Social de MazagM; 

XIV - Centro de Mobtl!7.ação Social de Olapoquc; 

XV - Centro de Mobilização Social de Serra do Navio; 

XVI - Cento de MobiUzação Social de Vitória R~gla; 

XVII - Casa Abrigo Fátima Dlntz. 

SEÇÃO Vil 

DA COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 

Art. 1!5. A Coordenadoria de ArilculaÇào Jnsllluclonal compete Integrar todas 

as ações de Governo para garantir a inclusão social da população 

vulncmbllizada e em situação de risco pessoal e social, promover o 

fortalecimen to das organizações sociais do Estado c prestar assessoramento 

aos Municípios, tendo as seguintes alrlbuições: 

I • promover. em conjunto com a Coordenadoria de Formulação e 

Gestão das Políticas de Assistência Social, a Integração das políticas sociais 

com as demais políticas governamentais de desenvolvimento econõmico. de 

defesa social, de t rabalho c empreendedorismo, de gernÇào de renda, de Infra

estrutura, de saúde e de educação, através da articulação tntcrsetorial; 

11 • aprimorar a relação do Governo do Estado com os Governos 
Municipais c a Sociedade CIVil, criando e fortalecendo mecanismos de dialogo c 

estratêgtas de ação; 

lli ·orientar normativa e tecnicamente o poder público municipal, as 

comunidades e organizações sociais, estimulando a participação efetiva no 

processo de desenvolVimento da sociedade; 

IV- integrar política e admJntstratlvamente Municípios e Estado, 

visando a descentralização e a municipalização das ações, serviços, programas 

e projetos da Assistência Social: 

V- formular, planejar, executar, monitorar e avaliar politicas para 

fortalecimento das organizações sociais do Estado do Amapá, formando uma 

rede de proteção e de asslstencla social: 

VI • garantir a participação comunitária na elaboração e 

acompanhamento de politicas públicas: 

VII ·coordenar e manter atuall>.ado o sistema de cadastro de entidades 

e organizações de assistência social e de programas e serviços de en tidades 

sociais que rcalt?.am ações assistenciais, em arlJculação com o Governo Federal 
c Muntcipios: 

Vlll -assessorar as Secretarias Muntclpals de Assistência Social. tendo 

como refe rência maior os Planos Municipais de Asslsti!ncia Social. que devem 

estar alinhados às Políticas Estaduais c â Política Nacional de Asslstcncla 
Sodo.l; 

IX · assessorar os Consellios Municipais de Assistência Social. do 

Idoso, dos Direitos da Criança c do Adolescente e de Segurança Alimentar e 

Nutricional: 

X· analisar, encaminhar e monitorar o a tendimento ãs demandas de 

assistência e proteção social, junto aos órgãos governamentais competentes; 

XI • apoiar a qualificação da gestão municipal e das organizações 

sociais no processo de Implementação de ações de Inclusão social; 

XU - apoiar o desenvolvimento profissional permanente dos gestores e 

técnicos de entidad~s governamentals e sociais não-governamentais, visando à. 

promoção da lnclusào social; 

XIII- estimular a conslllulção de um fórum permanente de discussão 

entre gestores c técnicos governamentais sobre exclusão c Inclusão social e 
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enfrentamento da pobreza: Art. 24. Os casos omissos neste regulamento serão dirimidos pelo Secretário 

de Estado. 
XIV - promover o lnlercãmblo e a disseminação de cxperii:nda:;. 

projetos-piloto e outras ações com foco na Inclusão social. rcsultant~ da ação Art. 25. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação. revogadas as 

governamental c de enUdades não governamentais: disposições em contrário. em especial o Decreto n• 712, de 23/03/1998. 

Mocopcí, 03 do: jono:iro do: 2005 
XV · prestar assessoramento ao Secretário nas attv1dades relativas ao 

WÁO~ gerenciamento das ações da Secretaria. 

CAPiTULOm / 

DAS DISP05!ÇÕES GERAIS ANTélN PWALDEZ~ 
Governod«"' 

,}t(~VA 

Art. 16. A lmplant.nçllo das unidades admlnlstraUvõlS ocorrerá de fonna 

s istemática c planejada pam o desenvolvimento das funçOcs básicas do Estado 

não sofrer solução de continuidade. ANEXO I 

Art. 17. O Secretário de Estado da Inclusão e Mobilização Social expedln'l os A que se refere o art. 18, do decreto n• 0029. de 03 de Janeiro de 2005 
atos nol1llatlvos necessários ao pleno funcionamento das unidades da DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DA 
Secretaria. ~ujellos à aprovaçAo do Seeretãrio Especial de Desenvolvimento da 

SECRETARIA t>E ESTADO t>A INClUSÃO E MOBiliZAÇÃO SOCIAL 
Gestão, mediante manlfest::~ção da Secretaria de Estado da AdminiStração. 

r-· ·-
Art. 18. Os Cargos de Direção e Assessoramento, Integrantes da estrutura N" UNIDADE ORGÂNICA CARGO CÓDIGO QUANT ~ 

Secretaria de Estado Secretârto de Estado cõS-s 
. 

organizacional da Secretaria de Estado da Inclusão e Moblllzaçao Social. são os 1 01 

con~tnntes do 1\nexo 1 deste Decreto. ~ 
Gabinete Executivo Che-fe de Gabinete CoS-3 01 

2.1 Gabinete ExecuU,•o Gerente de Núcleo cõs·-2· 01 
Art. 19. A origem dos Cargos de Direção c Assessoramento da Secretaria de 

~~ 
Gabinete Executivo Gerente de Unidade 1-CDS-1 03 

Estado da Inclusão c Mobilização Social está especificada no Anexo 11 deste 
~ 

Gabinete Executivo Assistente Administrativo CDI--2 02 
Decreto. 2.4 Gabinete Executivo SecretáJio(a) Exccuttvo(a) CO!-2- '"02' 

2.15 Gabinete Executivo Motorista CDI-2 02 
Art. 20. Os Cargos de Dlreçao e Assessoramento, dennldos no Anexu I deste 

s ÃSse.ssoria Juridtca Assessor Juridtco CDS-2 01 
Decreto, scrào livremente providos por ato do Governador do Estado do Assessoriã.de .. Assessor de -CDS-2 OI 4 
Amapâ. Desenvolvimento Desenvolvimento 

Institucional lnsUtuctonal 
Art. 21. O Secretário de Estado da Inclusão e Mobilização Social será 4.1 Assessoria de Assessor Técnico Nfvell CDS-1 -~ 

substituldo, em seu afastamento ou Impedimento, pelo Ulular do Gabinete 
Desenvolvimento 

Institucional 
Executivo ou pelo Ulular de uma das Coordenadorias, a seu critério, devendo o Coordenadoria de -

Coordenador 5 CDS-3 01 
substituto ser designado por ato do Governador do Estado do Amapá.. Formulação e Gestão da 

PollUc.'\ de Assistência Social 

5.1 Coordenadoria de Gerente de Núcleo CDS-2 03 
Parágrafo único. Os demais ocupantes dos Cargos de Direç-ão ser.lo Fol1llulação e Gestão da 

Política de Asslstencla Social 
substttuidos. em suas faltas ou Impedimentos, por servidores por eles Coordenadoria ·de Proteção Coordenador - -

6 CDS-3 01 
Indicados e previamente designados na forma da leglslaçào especrflca. Social 

0<1 I • 
6.1 Coordenadoria de ProteÇão Gerente de Núcleo CDS-2 

Art. 22. Sucedem à Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - Social 

6.2 Coordenadoria de Proteção Gerente de Unidade de CDI-3 16 
todos os direitos c obrigações. Inclusive os conventos, acordos. ajustes e Soclàl /Núcleo de Proteção Execução 
contratos oriundos da Secretaria de Estado do Trabalho e Cidadania. relativos Social Bãstca 

aos programas c ações da ãrea de assistência social. 6.3 Coordenadoria de Proteção- · Gerente de Unidade de CDS-1 o·~·-

Social /Núcleo de Proteção Execução 

- Social Especial .. 
Art. 23. A responsabilidade pelo acervo documental e patrimonial oriundo da -- . cc>õ;:nenadoria de Coordenador CDS-3 

.. 
7 01 

Coordenadoria de Desenvolvimento Social da Secretaria de Estado do Trabalho r-- .. Arllc~laçâo Institucional 

c Cidadania ncarâ transitoriamente na unidade de origem ate a transferência 7.1 Coordenadoria de Gerente de Núcleo CDS-2 02 
Articulação Institucional 

uenntUva e a reor~tantzaçào da atividade sucedida. Total 
.. _ 

45 
- --· ·-- .. 

ANEXO H 

A que se refere o art 19. do Decreto n• 0029. de 03 de janeiro de 2005. 

SECRETARIA 1>€ ESTAOO I>A INQ.USÃO E MOBIUZAÇÃO SOCIAL • 
O RI CEM DOS CARCOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMEm'O 

- ----
1---· ORIGEM - .. 

CÓDIGO DENOMINAÇÃO QUANT Lei Secretaria Cu-&o 
CDS-:1 Sccretàrlo de !;stado OI Anexo XIII da Lei n .- 033ã SETRACI Secretano de t:stado do Trabalho -

de 16[9_!/.1997 c Cidadania -CDS-3 Chefe de Gabinete OI Anexo XIII da Lei n• 0338 SETRAC! Chefe de-Gabiileté 
de 16/04/1997 .. .. 

Chefe da Coordenadoria do -Anexo XIll da Lei n• 0338 .. SETRACI 
CDS-3 Coordenador 03 de 16/04/19~7 n-a.balho 

Anexo XIII da Lei n• 0338 SETRACI Chefe da Coordenadoria de 
de 16/04/1997 Desenvolvimento Social 
Anao 1-A da Lei n• 0338 Secretaria Especial de Chefe da Coordenadoria de 
de 08/04/2002 Governo lnte.crracAo li1!1J11clpal_ -CDS-2 Assessor Juridlco 01 Anexo XIII da Lei n• 0338 SETRACI Assessor Juridlco 

fcõs~ f-:--·----
de 1~04/1997 

Assessor de Desenvolvimento 01 Anexo XIII da Lei n• 0338 SETRACI Chefe do Núcleo Setorial de 
lnstltuclonnl de 16/04/1997 .. --- Planejamento -Anexo XIII da Lei n• 0338 SETRACJ Presidente da Com!ss.\o de 

~L!~91_ Uctt~_çao 
Anexo XIII da Lei n• 0338 SETRACJ Chefe da O.vlsão de 
~[1997 Desenvolvimento do Trabalho 

COS - 2 Oerente de Núcleo tO Anexo xiu-dã Lei n" 0338 SE:I'RACI - Chefe dn Dlvl$3.0 de captaçao c 
de 16/04/1997 - - Geracflo de Renda 
Anexo XIII da Lei n' 0338 SETRAC! Chefe da Divisão Macapã 
~).QLQ4/1997 
Anexo XIII da Lei n• 0338 SETRACI Chefe da Dtvtsa.o Interior 
de 16/04/I~ _ -
Ane.'CO XIII da Lei n• 0338 SETRACI Chefe da DMsao de Migração 

. ·- de 16/04/1997 - -
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r-
Anexo XIII da Lei n• 0338 SETRACI Chefe da Divisão de Apoio· 
~l.§LQ_4./.l§J_9L .. 
Anexo i-A da Lei n• 0338 Secretar1a Especial de 

Administrativo _ ------~ 
Chefe de Coordenação Regional 

de 08/04/2002 Governo 
Anexo I·A da Lei n• 0338 .Secretaria Especial de Chefe de Coordenação Regional 
~0.!!/9~/200~ .• -·· Governo · -. 
Anexo 1-A da Lei n• 0338 Sc~rctar1a Especial de Chefe de coordcnaÇ.iÕRegtÕnai 
de 08/04/2002 Governo 
Anexo XIII da Lei n• 0338 SETRACI Chefe da Unidade de Informática 

CDS - 1 Assessor Tecnlco Nível I 02 de 16L04 /1997 
Anexo XIII da Lei n• Õ336 sÊTRÃCí·---···· Chefe da Unidade de Contratos e 
de 16/04/1997 Convênios 
Anexo I·A da Lei n• 0338 Secretar1a Especial de Assessor Especial para a 
de 08/04/2002 Governo Juventude Nível I 

CDS-1 Gerente de Unidade de 04 Ane.~o I·A da Lei n• 0338 ·Secretaria Especial de Assessor Especial para a 
Execução de 08/04/2002 Governo Juventude Nivell 

Anexo 1-A da Lei n• 0338 Secretar1a Especial de Assessor Especial para a • 
de 08/04/2002 Governo .~!'.Y_entude Niv~.LL .•.. ___ 
Anexo I·A da Lei n• 0338 sécretaria .. Espec.úii (Jê. Assessor Especial pru11 o 
de 08/04/2002 Goven10 Juventude Nível I 
Anexo XIII da Lei n• 0338 SETRACI Responsável por Grupos de 
de ~-~~'!m!!~ _ .. ___ Atividades IH (25) 

An.;xo XIII da Lei n• 0338 SETRACI Rcsponsãvcl por Grupos de 
de 16/04/1997 . Atividades 111 
Anexo XIII da Lei n• 0338 ScrnACJ Responsável por Grupos de 
de 1~<2411997 Atividades lll 
~o XIII da Lei n• 0338 SETRACJ Responsável por Grupos de 

CDI - 3 Gerente de Unidade de 16 de 16/04/1997 Atividades 111 
Execuç~o Anexo XI 11 da Lei n • 0336 -···· · · ·sF:i'RAci ____ 

Respons~vel Grupos de por 
de 16/04/1997 Atividades lil 
Anexo XIII da Le! n• 0338 SETRACI Responsável por Grupos de 

. ~lW.Q10§l\lL .. Atividades 111 
Anexo XIII da Lei n• 0338 SETRACl Respons:\vcl por Grupos de 
de 16/04/1997 Atividades 111 --·-···--:-Anexo Xlll da Lei n• 0338 SETRACI Responsável por Grupo.< de 
de 16/.04/1997 Atividades 111 
~o-XJII da Lei n• 0338 SETRACI Responsável por Grupos de 
rl" 1 1>/04/1 997 Atividades 111 

r--·· - - --··· ··- ·- · Anexo XIII dã-Lei fiõ. 033S __ _ .. sSi'RÃCt Responsável Grupos de por 
de 16/04/1997 Atividades lll 
Anexo XIII da Lei n• 0338 SETRACJ Responsâvi:i" · por Grupos de 
~.!~0411~~- - Atividades lll 
Anexo XIII da Lei n• 0338 SEmACI Responsável por Grupos de 
de l6L04L_1997 ···-- Atividades 111 
Ane.xo XIII da Lei n' 0338 SETRACI Rcsp<inSávCf-- por Gmpos de 
~lQ1L1997_____ __ . ·- . Atividades 111 
Ane.xo XIII da Lei n• 0338 SETRACI Responsável por Grupos de 
de 16/04/1997 - Atividades 111 
Anexo XIII da Lei n• 0338 smA."éi ..... . Rcsponsnvel por Grupos de 
de 16/01/1997 ·-· Atividades 111 
Anuo XIII da Lei n• 0338 SETRAC! Responsável por Grupos de 

f--- · ---- ····--· de 16}04ll997 
SETRACÍ ___ i\.!!'1Sli!.<!~s Jll 

Ane.xo Xlll da Lei n' 0338 Responsãvcl por Grupos de 
CDI -2 Assistente Admlnlstratlvo 02 ~ .lfH.~/~9~7 .___ . . .. . Atividades 11 

Anexo XIII da Lei n• 0338 sE'i'RAct Responsável por Grilpos de 
de 16/04/1997 Atividades U 

CDI-2 Sccrctãrio(a) Executlvo(a) 02 Ane.xo XIII da Lei n• 0338 ·-
SETRACI Secretãrlo Executivo 

de 16/04/1997 ·-· -· 
Anexo Xlll da Lei n• 0338 SETRAé:'! ' . Secretário Executivo 
de 16/04/1997 

CDI-2 Motortsta 02 Anexo Xlll da Lei n' 0338 SETRACI Motorista do Sccrctãrlo 
. .. 

de 16/04/1997 --Anexo XIII da Lei n' 0338 SETRACI MÔtorista .. do Secretário 
de 16/04/1997 ·-

DECRETO N° 0030 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 I - formular, promover e coordenar a exe~ução das poüticas e ações 

na á.rea do trabalho, emprego. empreendedorlsmo. apolo e incentivo às 

atlvldades de geração de renda formais e Informais , aos trabalhadores 

autônomos c às micros e pequenas empresas: 

Regulamenta o artigo 63, da Lei n° 

0811. de 20 de Fevereiro de 2004, 

para organizar a Secretaria de Estado 

do Trabalho e Empreendedorismo e dá 

outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições 

que lhe conferem o artigo 119. incisos VIII c )0 • .'1/, da Constituição Estadual do 

Estado do Amapá., e tendo em vista o disposto na Lel n• 0811. de 20 de 

fevereiro de 2004. 

D EC R ET A: 

Art. l " Fica aprovado o Regulamento da Secretaria de Estado do Trabalho e 

Empreendedonsmo. 

CAPÍTULO I 

DA MJSSÃO, COMPETÊNCIA E ORGAJyiZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO 

DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 

SEÇÃO I 

DA 1\trSSÃO E COMPETÊNCIA 

Art. 2" A Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo. subordinada 

à Secretaria Especial de Desenvolvimento Econõmtco do Estado do Amapá. tem 
a missão de formular, coordenar e implementar políticas púbUcas de trabalho e 

cmpreendcdorismo. visando à Inserção produtiva das pessoas em Idade 

economicamente ativa. priorizando a demanda de maior vulnerabilidade social. 

melhoràncio a qualidade de vida da população do Estado do Amapá e 

valorizando a força do trabalho. tendo por competência. em consonância com o 
disposto no art. 9 ' c no art. 63 dn lei n• 0811. de 20 de fevereiro de 2004: 

11 • promover a produção e disseminação de Informações estratégicas 

sobre os mercados de trabalho, de produtos e de serviços; 

UI • promover o fortalecimento do artesanato e da economia famiUar e 

solidária; 

IV • estimular e articular. com outros órgãos governamentais e nflo 

governamentais. açOcs de educação e qualificação proflsslonal para o trabalho 

e empreendedorlsmo, com tnfase na geração de negócios, emprcgabllldadc da 

mão-de-obra e formação da cultura empreendedora; 

V • onentar, avaliar e monitorar o perfil pslco-social do público-alvo 

da Secretaria: 

VI • estimular a capacitação continuada do trabalhador. dos 

empreendedores. das assoctaçoes e cooperativas do Estado do Amapâ: 

VII • coordenar ações de lntenncdiaçào de mão-de-obra para o 

mercado de trabalho e de seguro desemprego: 

VIII • desenvolver e fortalecer a cultura da cooperação e do 

emprcendedonsmo coletivo: 

IX • apoiar os micro e pequenos empreendedores e os profissionais 

nutõnomos na geração de ocupação de mão-de-obra e na produção de bens e 

serviços. qua nto à faci!Jtação de acesso ao crédito. desburocratização e 

simplificaçào do rcglstro. capacitação, assistência técnica e gerencial c 
comerclallzaç~o de seus produtos e serviços: 
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X· apoiar os conselhos estaduais nos assuntos relacionados às 

funções de competéncia da Secretaria de Estado do Trabalho e 

Empreendedorismo, Inclusive dotando-os de recursos humanos. capacitação. 

"'cursos mater1als e Infra-estrutura necessâr1a para o seu funcionamento: 

XI · implementar e gcrtr os Fundos Estaduais relacionados às funções 

de compcténcla da Secretaria de Estado do Thabalho e Empreendedorismo: 

XII • promover Interface e articulação das pollticas de trabalho e 

cmprcendedor1smo com as demais politlcas govemamentals de 

desenvolvimento cconõmlco, de defesa social. de Infra-estrutura, de assistência 

social. de saúde e de educação. promovendo o desenvolVImento com justiça 

social: 

xm · reallzar estudos, avaliações. acompanhamento e monitoramento 

das políticas públicas de trabalho e empreendedorismo, contribuindo com a 
formulação de estratégtas e com o aperfeiçoamento dos programas: 

XIV • contribuir com estratégias e procedimentos necessários à 

racionalização e otlmtzaçào dos recursos públicos. de forma a alcançar nivels 

elevados de eficiência e eficácia para o bom cumprimento da mJssào da 

Secretaria e para melhoria do nível de bem-estar da SOCiedade: 

XV • executar outras atribuições necessárias ao cumprimento de sua 

missão, nos termos do regulamento: 

Parãgmfo único. A Secretaria de Estado do Thabalho e 

Empreendedorismo poderá promover o Intercâmbio e a pa.TCeria com as 

Instituições púbiJcas e privadas, órgãos e cnlldades sociais. por melo de 

conventos. termos de acordo. com o fim de lntercamb!ar experic!nclas. realizar 

estudos. pesquisas. diagnósticos, formular políticas públicas e demais 

atividades Inerentes a sua missão Institucional. 

SEÇÃOU 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Art. 3" A estrutura organiZacional da Secretaria de Estado do Trabalho e 

Empreendedorlsmo é a seguinte: 

I· DIREÇÃO SUPERIOR: 

I. Deliberação Colegiada: 

1. I. Conselho Estadual do Trabalho 

2. Deliberação Singular: 

2. I. Secretâr1o de Estado do Trabalho 

Emprecndedorismo 

D • UNIDADES DE ASSESSORAMENTO: 

3. Gabinete Executivo: 

3.l.Núcleo Admintstrativo-Ftnancetra 

4. Assessorta de DesenvolVImento Institucional 

5. Assessoria Jurfdlca 

m · UNIDADES DE EXECUçAO PROORAMATICA: 

6. Coordenadoria do Thabnlho: 

6.l.Nucleo de Atendimento Integrado ao Trabalhador 

6.2. Núcleo de Educação e Qunltftcação Profissional 

6.3.Núcleo de Programas Especiais 

6.4.Nücleo de Saüde e Segurança do Trabalho 

7. Coordenadona do Empreendedorismo: 

7 .I. Núcleo de Foment,o no Crédito Assistido 

7.2. Nücleo de AssociatMsmo e Economia Solldâria 

e 

7.3. Núcleo de Apolo ao M1cro e Pequeno Empreendimento 

7.4.Nucleo de Artesanato e Produção Familiar 

IV • UNIDADE DE ADMINlSTRAÇAO DESCENTRALIZADA: 

8. Agência de Fomento do Arnapâ 

Art. 4• O órgão de Deliberação Colegiada. vinculado à Secretaria de Estado do 

Trnbalho e Emprecndcdorismo, possue estrutura, organização e 

funcionamento, de acordo com ordenamentos juridlcos próprios. 

Art. s• A Unidade de Adrnlntstraçào DescentraliZada serâ regida por 

regulamento próprio, o qual deflntrâ competência. estrutura, organização, 

atribuições. funcionamento, cargos comissionados e funções de confiança. com 

normas especincas em relação à Secretaria de Estado do Trabalho e 

Empreendcdorismo. 

Art. e• Integra. ainda, a estrutura da Secretaria de Estado do Trabalho c 
Emprccndedorismo o CornJtt de Desenvolv1mento rnstitucional. que tem por 

competência orientar de forma colel!lada sobre assuntos inerentes à pasta. 

com o objetivo de definir estratégias. promover ações Integradas. modemlzar 

adrnJnlstrativamente o órgão. racionalizar gastos da Secretaria e aperfeiçoar os 

Instrumentos de planejamento e as polittcas públicas. 

§ 1° O ComJte é composto pelo Ulular da Secretaria a quem compete 

a sua coordenação, o Chefe de Gabinete, o Assessor de Desenvolvimento 

Institucional e os Coordenadores das demais âreas. tendo por suplente os seus 

substitutos lcgaJs ou Indicados. 

§ 2• As reuniões do ComJte serão sistemâtlcas e periódicas, tendo o 

suporte administrativo da Assessoria de Desenvolvimento institucional. a 

quem compete acompanhar e monitorar os compromissos assurnJdos por seus 

Integrantes. 

Art. 7" A Secretarta de Estado do Trabalho e Empreendedorismo serâ dirigida 

pelo Secrctâr1o, o Gabinete Executivo pelo Chefe de Gabinete. as 
Coordenadoria~ pàr Coordenadores, a Assessoria de Desenvolvimento 

Institucional e a Assessoria Jurfdlca pelo Assessor de Desenvolvimento 

Institucional e pelo Assessor Juridlco. respectivamente. e os Núcleos de 

Execuc;ào por Diretores c as Unidades de Execução por Gerentes. cujos cargos 

serão providos na forma da legislação pertinente. 

CAPiTuLo U 

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO, DO GABINETE 

EXECUTIVO, DA ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTinJCIONAL, 

DA ASSESSORIA JUIÚDICA E DAS COORDEI'lADORIAS 

SEÇAOI 

DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORJSMO 

Art. a• O SecretArio de Estado do Thabnlho e Empreendedorismo desenvolve a 

atividade de coordenação estratégica da Instituição, tendo as seguintes 

compet~ncias e atribuições. em consonância com o disposto no art. 87 da Lei 

n• 0811. de 20 de fevereiro de 2004: 

I · promover a administração geral da Secretnrta em estreita 

observàncla às dlspostçõcs normativas da administração publica estadual e às 

políticas públicas: 

n - exercer a representação poliUca e Institucional da Secretaria. 

promovendo contatos e relações com autoridades e organlzaçOes de diferentes 

nivcis governamentais e não govemamentals: 

m · auxiliar o Secretârto Especial de Desenvolvimento EconõrnJco no 

atendimento às solicitações e convocações da Assembléia Legislativa. às 

requisições c pedidos de lnfonnaçào do Poder Judiclârio: 

IV • promover o atendimento das convocações para fins de Inquérito 

administrativo: 

V • prestar assessoramento ao Secrelárlo Especial de 

Desenvolvimento Econõmlco e ao Governador, colaborando com os demais 

gestores públicos em assuntos de competência da Secretaria; 

VI • promover e participar das reuniões ordlnâr1as e extraordtnâr1as, 

quando convocado, dos órgãos colegiados dos quais seja responsãvel ou faça 

pane: 

VD • dar posse aos funclonâr1os e Inaugurar o processo disciplinar no 

àmblto da Secretaria; 

VIII • promover a coordenação. o controle e a supervisão das entidades 

da Admlnlstração Indireta vinculadas à Secretaria; 

IX • apreciar em grau de recurso hierárquico. quaisquer decisões no 

âmbito da Secretaria. dos órgãos e das Entidades a ela subordinados ou 

vinculados. ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso. 

respeitados os UmJles legais; 

X • apresentar ao Secretâr1o Especial de Desenvolvimento EconOmico. 

para aprovaçao e posterior encaminhamento à Secretaria de Estado do 

Planejamento. Orçamento e Tesouro. a programação a ser executada pela 

Secretaria de Estado do Trabalho e EmpreendedoriSmo e pelos órgãos e 

Entidades a ela subordinados ou vinculados. a proposta orçamentâr1a anual, 

as alterações e ajustamentos que se fizerem necessâr1os: 

XI • expedJr port.anas e atos normativos sobre a organização 

administrativa da Secretaria. sujeitos a aprovação do Secretário Especial de 

DesenvolVimento da Gestão, mediante manifcslaçào da Secretaria de Estado da 

Administração. obedecidos os limites ou restrições de atos nonnativos 
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supertores: 

XII ··expedir portarias e atos normativos sobre a aplléaç~o de leis. 

decretos ou regulamentos de Interesse da Sccretar1a: 

XIII · firnmr ou referendar atos. acordos, contratos e convênios em 

. assu 1110 de competência da Secretaria; 

XIV · formar, excepcionalmente c a seu critério, por ato especifico. 

comissão especial de licitação para proceder a aquisição e a contratação de 

bens e serviços para suprir as necessidades da Instituição; 

XV- deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Secretaria ·e 

sobre os casos omissos. 

SEÇÃO I! 

DO GABINETE EXECUTIVO 

Art. g• O Gabinete ~xecutivo da Secretaria de Estado do Trabalho e 

Empreendedorismo desenvolve a atiVIdade de coordenação do gabtnete, dando 

suporte ao titular da pasta, tendo as seguintes atribuições: 

I - distribuir, 01ientar, dirigir e cor:trolar os trabalhos do Gabinete: 

II - supervisionar o receàlmento, a redação, a tramitação, a 

cJ.:pcdlção. o controle da correspondência oficial do Gabinete, bem como a 

organização, a manutenção e a atualização do arquivo de correspondências: 

III - despachar com o Secretãrto os assuntos que dependem de 

decisão superior: 

IV - acompanhru· a composição da pauta de despacho do Secretário 

com o Secretário Especial, com os demais Secretários , dirigentes de vinculadas 

e com o Governador: 

V - preparar e avaliar a agenda diãrta do Secretário c coordenar o 

roteiro de suas audiências; 

VI · atender às partes Interessadas que procurem o Gabinete: 

VII • promover contatos com entidades públicas c privadas c esclarecer 

sobre as att,idadcs desenvolvidas pela Secretaria; 

VIII - acompanhar os assuntos que sejam encaminhados ao Gabinete 

pelo Secretãrto: 

IX- exercer a supervisão sobre o controle dos processos e atos 

administrativos: 

X - dar encaminhamento, transmitir ordens e mensagens, emanadas 

do Sccretãrto, bem como divulgru· atos , portarias, circulares, ordens de serviço 

· e instruções batxadas pelo Secretãrto: 

XI . acompanhar as matclias de interesse da Secretaria divulgados 

nos meios de comunicação e organizar arquivos: 

XII - disponibilizar o apolo logístico para o Secretario de Estado. 

Assessorias e Gabinete: 

XIII - Implementar e gertr os Fundos Estaduais relacionados às funções 

de competência da Secretaria: 

XIV - desempenhar quaisquer outras tarefas ou atribuições, que direta 

ou Indiretamente, concorram para a regularidade e cfie!ênela dos serviços do 

Gabinete. 

Art. 10. O Gabinete Executivo desenvolve alnda as funções bãsicas de 

Oldmlntstração de pessoal, finanças, atividades gerais c controle de contratos c 

o:onvênlos vtabtilzando a execução das atividades que a tendam à missão da 

&:crelaria. cumprindo as seguintes atrtbulçàcs: 

I - contribuir com a elaboração de minutas de leis . decretos c 

quaisquer ou tros atos normativos de natureza administrativa e funcional, 

anall~ar e aplicar as normas que regulamentam atos da administração pública: 

11 -dimensionar, alocar, acompanhar e controlar o quadro de 

servidores, disponibilizando Informações gcrenclals e análises estatislicas dos 

dados cadastrais. bem como s uprir recursos humanos às unidades 

administrativas: 

III - elaborar a folha de pagamento dos sel'\idores da Secretaria. 

procedendo as Inclusões. exclusões e alterações de valores referentes a 

vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, do servidor. bem como de outros 

aLLxiilos c beneficios previstos na legis lação; 

IV - prestar lnforn1açào financeira à Secretaria de Estado da 

Administração. nos processos de aposentadorta. auxilio funeral, no que se 

refere ao cálculo da folha de pagamento dos servidores, averbar e controlar 

descontos c consignações em folha de pagamento e fornecer as lnforrnaçôes 

financeiras aos órgãos competentes: 

V - proceder ao acompanhamento de estaglártos: 

VI - Informar c controlar processos de aposentadoria dos sel'\•idores. 

expedir declarações e certidões relatlvas a direitos funcionais, lmplemcntru· 

promoções e progressões de servidores. confom1e legislação' vigente: 

VII · rcal!zar a execução orçamentárta da despesa. analisar e liberar as 

prestações de contas de suprimento de fu ndos. realizar o controle fi nanceiro da 

Secre taria, dos contratos e dos convênios: 

VIII - prestar apolo logís tico a execução das atlvldadcs desenvolVidas, 

administrar c controlar VIgilância e limpeza, gerenciar o arquivo geral. serviço 

de malote e de xerox e gerenciar recursos humanos contratados de empresas 

prestadoras de serviços: 

J.?C • supen1slonar o serviço de portarta. executar tarefas relacionadas 

à recepção e à cxpedlçao de documentos, gerenciar o arquivo de documentos 

relativos a projetos, registros , contratos e escrituras de Imóveis. controlar a 

documentação relativa aos veículos: 

X - programar e controlar o suprtmento de equipamentos, material 

pem1anente c de expediente: 

XI - acompanhar, fiscalizar e receber obras c sel'\1ços de engenharia 

contratados pela Secretnrta: 

XII - controlar o Patrlmõnio da Secretaria: 

Xlll - programar a renovação da frota de veículos. fazer a prevls;to e 

controle do consumo de combustível. gerenciar a utilização e a manutençào 

preventiva e corretiva da fro ta de veiculas: 

XIV- promover a construção, reforma, recuperação e manutenção de 

imóveis. móveis c equipamentos. e definir as especificações técnicas dos 

produtoS a serem Hcltados. 

SEÇÃOlli 

DA ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Art., 11. A Assessoria de DesenvolVImento Institucional realiza a atiVIdade de 

coordenação. no ãmblto da Secretaria, do planejamento, da elaboração da 

proposta orçamentãr1a. do uso de tecnologia da Informação, do 

desenvolVImento de competências e habilidades das pessoas c da 

modernização da gestão, com as seguintes atribuições: 

I - observar c fazer cumprir as diretrizes e normas técnicas 

estabelecidas pela Secretaria de Estado do Planejamento. Orçamento e Tesouro 

no que d iz respeito ao Planejamento, Gestão Orçamentãrla, Gestão Financeira 

e Contabllldadc do Governo do Estado: 

11 - observar e fazer cumprir as diretrizes metodologtas 

estabelecidas pela Secretaria de Estado da Administração no que diz respeito à 

Modernização Administrativa: 

III -supervisionar as entidades que recebem recursos da Secretaria; 

IV - estabelecer metodologia c crttérios para o acompanhamento e a 

avaliação do desempenho das ações realizadas pelas entidades conveniadas. 

pelas organizações parceiras do Governo do Estado c pelos Municípios : 

V - promover a artlculaçao com órgãos e entidades federais . 

estaduais. munlclpa!s, organismos Internacionais e organizações sociais, que 

atuem em observatórios de políticas de trabalho c cmprcendedolismo. bem 

como em programas de monitoramento c avaliação dessas políticas públicas: 

VI - promover o desem•oh1mento de metodologlas c técnicas 

estatísticas para tratamento e gerenclamcnto.dc dados e lnfonnações, gerados 
pelas ações c programas articul'ldos pela Sccrcturül ; 

VII • definir . mensurar c avaliar Indicadores de desempenho de 

trabalho e emprccndcdorismo, que permitam a visualizaç<\o dos resultados 

obtidos no Estado do Amapá, através da atuação da Secretaria. bem como 

Indiquem o nível de desenvolvimento econômico e social resultante: 

VIII - descnyolver progran1as, coordenar projetos e equipes na 

Implementação de metodologias. técnicas e ferramentas no aperfeiçoamento 

dos processos, disseminando os conceitos de gestão por resultados e a 



Macapá, 04.01.2005 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 25 

aplicação de tecnologias Inovadoras necessârlas à eficiência e a eficácia da 

administração da Secretaria: 

IX . promover estudos e pesquisas para subsidiar a tomada de 

decisão; 

X • realizar parcertas com órgãos e Instituições para comparUihar 

Informações. e."q>eriências e conhecimentos. participando de grupos de estudos 

em nlvcl nacional e lntemacJonal sobre temas de Interesse da Secretarta: 

XI . responsabll!zar-se pelo planeJamento e pela elaboração da 

proposta orçamentár1a da Sc<:retarta: 

XD • prescar assessoramento técnlco às demall! unidades da Secretarta 

na elaboração e na execução dos planos de atividades: 

Xlli • auxiliar tecnicamente na avaltação de planos e programas da 

Secretarta: 

XIV • coordenar a elaboração de relalórlos trtmestrals e de relatório 

anual de atividades: 

X:V • gerar !rúorrnaçõcs gerenciais para subsidiar o processo decisório 

da Secretaria: 

XVI • promover a uUllzação de novos modelos. mêtodos e técnicas de 

gestão. objetivando o aperfeiçoamento da administração da Secretarta. 

buscando a efetividade das ações governamentais. elevando o rúvel de 

saUsfaçào da população: 

x:v1I • coordenar a promoção de eventos e organiZá-los. elaborando as 

apresentações Institucionais a serem realizadas pelo Secrctârto, pelo Chefe de 

Gabinete e pelos Coordenadores. nos diversos eventos: 

XV • formular poi!Uca. em conjunto com a Escola de Administração 

Públ!ca do Amapá. para a formação slslemâtlca e continuada de recursos 

humanos na área de atuação da Secretarta: 

XVJ1I • promover o desenvolvimento dos servidores. priorizando e 

Identificando oportunidades de capacitação e qualificação e articulando a 

execução com a Escola de Administração Pública do Amapá: 

XIX • promover estudos. pesquisas. avaliações e difusões de novas 

tecnologias de hardware e software, propor especificações técnicas e definir 

necessidades de alocação de recursos tecnológicos por área: 

XX • contribuir com a produção de sistemas !rúormaUzados e solicitar 

o suporte aos softwares utlllzados pela Secretaria. Junto ao órgão de 

tnfonnât!ca do Estado: 

XXl • participar da radonallzação e da automação dos processos. da 

Inserção de novas tecnologias. da documentação de siStemas e da elnboraçao 

de manuais de procedimentos: 

XXII • dar suporte aos usuàrtos e providenciar a manutença.o dos 

sistemas tnfonnat!zados: 

XXlil • propor critérios de Implementação para auditoria de sistemas 
Informatizados e definir mecanismos de controle de qualidade dos ststcmas 

lnfonnat!zados: 

XXIV· executar, em conjunto com o órgão central de comunicação do 

Governo, as estratégias de comunicação com o púbUco Interno e externo. 

assessorando a lnstltulção junto aos Órgãos de Imprensa: 

XXV. dar suporte administrativo ao Comlt! de Desenvolvimento 

Institucional, acompanhando e monitorando os compromissos assumidos por 

seus Integrantes; 

XXVI - providenciar previamente a pauta de cada reunião do Comité de 

Desenvolvimento lnsUtuclonal. fazendo o sumárto executivo das discussões. 

estruturando a agenda de compromissos e dando suporte ao Secretário na 

cobrança do cumprimento das ações; 

XXVD • propor estratégias e procedimentos necessàrlos à otimização dos 

recursos públicos uUI!zados pela Secretaria, de forma a alcançar nlvels mais 

ele\'ados de eficlencla e eficâcla para o cumprimento de sua missão e melhoria 

dos serviços postos à disposição da sociedade: 

XXVIII • receber e dar encarnlnhamento as demandas da Ouvldoria Geral 

do Estado 

SEÇÃO IV 

DA ASSESSORIA JUIÚDICA 

Art. 12. A Assessoria Jurldlca realiZa a aUvldade de orientação juridica. com 

as seguintes atrtbulções: 

I . assistir ao Secretário e ao Comitê de Desenvolvimento 

ln~Utuclonal nos assuntos de ordem jurldlca de Interesse da Secretaria: 

D • formular, revisar. examinar Projetos de Lel. Decretos. Convênios. 

Contratos, Regulamentos, Regimentos e demais atos de Interesse da 

Secretaria; 

m - prestar orientação nas questões judlclals. emitindo pareceres e 

Informações em mat<!rta jurídica e técnica de Interesse da pasta, ressalvados 

aqueles tnsertdos na esfera de compeléncla da Procuradoria Geral do Estado: 

IV. examinar c emJUr pareceres em matérias de natureza jur!dtca 

sol!ctladas pelo Secrelàrlo. Coordenadores e técnicos: 

V • pesqUisar, organizar e manter atualiZado o ementár1o de 

Legislação Federal. Estadual e Municipal de Interesse da Secretarta: 

VI - articular-se com os -demais órgãos Integrantes da Administração 

Pública. objeUvando a uniformidade da orientação jurtdlca no Governo do 

Estado: 

VII· analisar e solicitar aplicação das normas que regulamentam atos 

da administração pública: 

VID • observar fielmente o contido nos parâgrafos t•. 2" e 3" do art. 2" 

da Lei Complementar n• 006. de 18 de agosto de 1994. 

SEÇÃO V 

DA COORDENADORIA DO TRABAUiO 

Art. 13. A Coordenadoria de Promoção do Trabalho e Geração de Renda 

compete realizar o atendimento Integrado ao trabaU1ador. promover a educação 

profissional e a Inserção do públlco·alvo da Secretarta no mercado de trabalho. 

bem como avaltar, no Amblto do Estado. a saúde e a segurança do trabalhador. 

tendo as seguintes atrtbulções: 

I · auxiliar o Secretár1o de Estado do Trabalho e Empreendedorlsmo 

na formulação. elaboraça.o. promoção e coordenação da execução das pol!ttcas 

públicas c das ações Inerentes às atrtbutções da Coordenação: 

n · promover a produção e dl~açào de Informações estratégicas 

sobre os mercados de trabalho: 

m · articular parceria com o Mlnl.!tbio do Trabalho c Emprego em 

tomo da formulação da PoUtlca Pública Estadual do Trabalho: 

IV - apoiar os conselhos estaduais nos assuntos relacionados às 

funções de compet~ncla da Secretaria de Estado do Trabalho c 

Empreendedortsmo, através de recursos humanos e matertnts. capacitação e 

Infra-estrutura necessária para o seu funclonaDJento: 

V • coordenar ações de tntermedlação de mão-de-obra para o 
mercado de trabalho e de seguro desemprego: 

VI • fomentar oportunidades de trabalho. visando à geração de 
ocu paçâo e renda: 

VII • coordenar as ações do Sistema NacJonal de Empregos - S!NE no 
Estado do Arnapâ: 

VDl • cadastrar trabalhadores dlsponlvels para o mercado de trabalho. 
através do S!NE: 

IX • captar vagas no mercado de trabalho: 

X - planejar, realizar. coordenar e ortcntar o processo de 

Intermediação, bem como gerar Informações sobre o mercado de trabalho: 

XI • coordenar ações para realizar orientação ocupacional dos 

trabalhadores cadastrados, visando o aperfeiçoamento de suas 
potencialidades: 

XD ·realizar as ações. em consonância com a legislação vigente. para 

posslb!lltar o acesso do trabalhador ao Seguro-Desemprego, expedindo os 
requerimentos necessàrlos; 

XDI • desenvolver ações de Inclusão de segmentos mlnoritârtos no 
merendo de trabalho, priorizando pessoas com Idade acima de 40 anos e 

pessoas com deficléncla, de forma a contrtbulr para o aumento da geração de 

emprego e renda no Estado do Amapá. e a conseqüente melhoria da qualtdade 
de vida dos referidos públicos: 
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XIV • elaborar e promover programas de incentivo ao plimelro emprego 

e de est.ãgios, junto aos órgãos públicos e empresas da Iniciativa privada; 

XV - propor parcerias c convênios com as demais Secretarias de 

Estado para desenvolvimento de ·ações Integradas de educação básica. de 

asslsténcla social, de acesslbUidade fis ica, de cultura, de desportos e de saúde, 

que ptomovam a Inclusão da pessoa deOclerrte no mercado de trabalho: 

XVI -gerenciar as metas e prestações de contas geradas e enVIadas 

para a alimentação nos sistemas estaduais e federais de emprego: 

XVII - acompanhar c avaliar o processo de Intermediação de mão-de

ol}ra realizado pelo SlNE: 

XVIII- estimular e articular. com outros órgãos govemamentais e_ não 

governamentais, ações de educação e qualificação profissional para o lr.abalho . 

e empreendedonsmo. com ênfase na geração de negócios. empregabllidade da 

mão-de-obra e formação da cultura empreendedora: 

XIX - Identificar demandas de educação e qualificação profissional no 

Estado do Arnapã: 

XX - conceber e gerenciar o Plano Estadual de Qualificação: 

XXI · desenvolver e coordenar a Implementação do Plano Nacional de 

Qualificação ou programa subseqüente: 

xxn - credenciar, nos moldes da Lei de Licitação n' 8666/93, a 

contratação _das Instituições para atuação com recursos do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador (FA11: 

xxm -acompanhar e avaliar a execução das ações de QualificaÇão 

Profissional com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FA11: 

XXIV - gerenciar c orientar a execução das Entidades Executoras 

contratadas pelo Plano Terlitortal de Quai!ficação (Pianteq): 

XXV- articular. fomentar discussões e Integrar a Rede de Educação 

Profissional do Estado; 

XXVI -buscar a participação efetiva de organl7.açõe$ governamentais e 

n~o governamentais, com o objetivo de oferecer ensino profissionalizante 

complementar ao ensino regular; 

XXVII - planejar. em conjunto com outros órgaos governamentais. 

sindicatos patronais. empresas privadas e demais Instituições, o processo de 

capacitação e qualificação necessârto à inclusão do trabalhador ou do jovem 

que busca o primeiro emprego no mercado de trabalho: 

XXVIII - ldentiOcar e avaliar projetos em desenvolvimento e/ou Já 
implantados nas áreas de educação e qualificaçao profissional e geração de 

tr.abalho: 

XXIX - Incentivar Instituições privadas, que Já atuam por meio de 

fundações próprias. à destinar recursos para projetos que envolvam a 

educação c quallficaçào profissional e a geração de trabalho para o público

alvo da Secretaria: 

XXX - formular. planejar; orientar c coordenar a execução das políticas e 

das ações direcionadas à proteção da saúde e segurança dos trabalhadores do 

Estado do Amapâ. conforme legislação vigente: 

XXXI - programar e coordenar a execução de campanhas educativas de 

saúde do trabalhador c de prevenção de acidentes de trabalho. inclusive 
excrciclos de nlenu; 

xxxn - cadastrar c acompanhar o funcionamento das comissões de 

prevenção de acidentes no Estado: 

XXXIII - manter cadastro estatístico sobre acidentes de trabalho. 

Identificando as causas. delimitando as áreas de risco e propondo soluções: 

XXXIV - apoiar tecnicamente projetos úteis e factíveis de geração de. 
tmb::llho c renda dcscnvolvldos p elo Terceiro Setor c empresas privadas: 

XXXV - prestar contas ao Ministério do Trabalho e Emprego das 

atlvidàdes rea1Jz..1das pela Secretaria: 

XXXVI - prestar assessoramento ao Sccretãlio nas atividades relativas ao 

· gerenc)amento das ações da Secretaria. 

SEÇÃO VI 

DA COORDENADORIA DE EMPREENDEDORISMO 

·Art. 14. A Coordenadoria de Empreendedorismo compete formular. elaborar, 

promover c coordenar a execução de políticas públicas e as a ·.:ões de 

cmpreendedorismo e de apolo e Incentivo ás atividades de geração de renda 

formais e Informais. aos trabalhadores autônomos e às micros e p"'J.uenas 

empresas, tendo as seguintes atribuições: 

I - auxiliar o Secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo 

na promoção das ações que possibilitem aos empreendedores o acesso ao 

crédito assistido, Incentivando o associatiVIsmo, coordenando a Implementação 

de um modelo de Incubação de empreendimentos para o Estado e fortalecendo 

o artesanato e a produçAo familiar: 

li - articular ações de capacitação e consultolia. que objetivem a 

disseminação à cultura empreendedora frente ao publico-alvo da Secretaria. 

oferecendo oportunidades de capacitação técnico-gerencial: 

m -contribuir para o desenvolvimento das mlcrofsnanças no Estado; 

IV- auxiliar na democratização do acesso ao crédito para o público· 

alvo da Secretaria: 

V - acompanhar e avaliar as parcerias firmadas com as Instituições 

especializadas em mlcrofinanças: 

VI - participar do processo de negocJaçào acompanhamento c 

avaliação dos convênios de cooperação ou parcerias com Instituições 

financeiras. públicas c privadas. para o desenvolvimento. adaptação e/ou 

ampliação de produtos mlcrofmancetros adequados ás necessidades dos 

segmentos de micro e pequenas empresas do Estado; 

VII - articular ações de assistênCia técnica. tecnológica e gerencial 

integradas ao processo de concessão de crédito: 

VIII - articular a capacitação, assistência técnica, apoto. ao crêdlto. 

microcrêdtto e ã comerclaliu.ção para as comunidades. permltln~o a cliação 

dos seus planos de desenvoMmento suslentâvello~al; 

IX- estimular a capacitação continuada de empreendedores. das 

associações e cooperativas do Estado do Amapã: 

X - estimular a expansão das experi~ncias assoclath·as de caráter 

produllvo: 

XI - estabelecer parcerias na área da cooperação com os setores 

público e privado: 

xn - fomentar a disseminação das experi!nclas de exilo nas ãreas do 

cooperatiVIsmo e da economia solidária nas comunidades: 

XIII - Identificar potencialidades produtivas de grupos profissionais 

para apoiar a instalação de cooperativas: 

XIV- Incentivar a troca de experiências e lnfonnações entre as 

associações e cooperativas: 

XV - participar e apoiar tecnicamente da realização de encontros. 

seminários e fóruns na área do assoclaUv!smo/cooperattvlsmo; 

XVI - cadastrar e mapear as organizações comunitãrias com potencial 

produtivo. existentes no Estado do Amapã; 

XVII - apoiar os micro c pequenos empreendedores na geração de 

ocupação e produção de bens e serviços. quanto à facilitação de acesso ao 

crédito. desburocratização c slmplJficação do regis tro. comercialização, 

assistência técnJca c gerencial, no àmbito local e nacional. de seus produtos e 
serviços: 

xvm - deOntr estratégias e promover a capacttação, bem como articular 

assistênCia técnica às micros e pequenas empresas e ao lr.abalhador 

autônomo: 

XIX - a polar na análise de vlabllldade técnica e financeira de projetos 

oriundos de micro e pequenos empreendedores: 

XX - identificar potencialidades para tmplementaçao de ações 

conjuntas no âmbito do desenvolvimento mlcrocmpresarial: 

XXI - csllmular o surgimento de uma rede de Jncubadoras de 

empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento do Estad<>, 

observadas as potencialidades das atiVIdades econõmlcas, caracteriZadas pelo 

elevado conteúdo tecnológico de seus produtos. processos e serviços. bem 

como pela utilização de modernos métodos de gestão: 

XXII - definir ãreas preferenciais do desenvolvimento tecnológico c 

- · compelltlvo: 
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xxm - contribuir para a redução da alta taxa de mortalidade das 

microempresas: 

XXIV - articular com universidades e errt!dades de classe o acesso dos 

llllcroempreendedores aos laboratórios e bibliotecas; 

XXV - buscar o envolVImento do Conselho de Educação na formatação 

dos fluxos currtculares voltados à fonnação de empreendedores nas escolas 

públicas e privadas, desde o ensino fundamental; 

XXVI - apoiar e Incentivar a criação. organização e manutenção de 

arranjos produtivos locais. com base nas potencialidades regional!!; 

XXVD - viabilizar ambiente favorável para o de5envoMmento da5 micro e 

pequenas empresas: 

xxvm - apoiar e Incentivar a organização de Centrais de Compras e 

Serviços, visando à regularização da oferta e redução de custos; 

XXIX - apoiar a criação de novas oporturúdades de mercado e de 

sistemas de comerclallzação. no ãmblto local e nacional. para produtos e 

serviços do público-alvo da Secretaria: 

XXX - promover o fortalecimento do artesanato e da economia familiar e 

solldàrta: 

XXXI - criar mecanismos para o desenvolvimento do setor artesanal por 

melo de apolo à captação de crédito e capacitação de mão-de-obra: 

XXXD- preservar, promover e difundir os aspectos artl.sticos e cullum15 

do artesanato amapaense, visando a comercialização. no ãmblto local e 

nacional, de produtos artesanais; 

XXXJD - prestar a55essoramento técnico. tecnológico e gerencial a artesãos 

e organizações artesanais e de pequenos empreendedores: 

-JOlXlV- cadastrar ~ credenciar artesãos e org;mtzaçoes artesanais para 

efeito de manutenção do banco de dados; 

XXXV - prestar asseasoramento ao Secrctãrto nas atividades relativas ao 

gerenciamento das açOes da Secretaria. 

CAPtrvwm 

.DAS DlSPOSlÇÕES GERAIS 

Art. 15. A Implantação das urúdades administrativas OCOI'I'erâ de forma 

sistemática e planejada para que o desenvolVImento das funçóe!l bãs!cas do 

Estado não sofram solução de continuidade. 

Art. 16. O Secrctãrto de Estado do Trabalho e Empreendedorlsmo deve expedir 

os atos nonnaUvos necessàrtos ao pleno funcionamento da5 urúdades da 

Secretaria, sujeitos à aprovação do Secretãrto Especial de Desenvolvimento da 

Gestão, mediante manifestação da Secretaria de Estado da Administração. 

Art. 17. Os Cargos de Direção e Assessoramento, Integrantes da estrutura 

organiZacional da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorlsmo, sào 
os constantes do Anexo I deste Decreto. 

Art. 18. A origem dos Cargos de Direção e Assessoramento da Secretarta de 

Estado do Trabalho e Empreendedorlsmo estâ especificada no Anexo 11 deste 

Decreto. 
Art. 19. Os Cargos de Dlreçào e Assessoramento, definidos no Anexo I deste 

Decreto. serão Uvremente providos por ato do Governador do Estado do 

Amapà. 

Art. 20. O Secretário de Estado do Trabalho e Empreendedortsmo ~1'1 

substlluldo. em seu afastamento ou Impedimento, pelo Ulular do Gabinete 

Executivo ou pelo titular de uma das CoordenaçOes. a seu crtt~rlo. devendo o 

substituto ser designado por ato do Governador do Estado do Amapâ. 

.J!"_ 
_!. 

2 

2 .1 

2 .2 

2.3 

Parágrafo único. Os demais ocupantes dos Cargos de Dtreçilo ~rào 

substltuldos, em suas faltas ou Impedimentos, por ~rvldores por eles 

Indicados e previamente designados na forma da legislação específica. · 

Art. :n. Sucedem â Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorlsmo 

todos õs direitos e obrtgaçoes. tnclusive os con~ntos. acordos. ajustes e 

contratos ortundos <la Secretarla de Estado do Trabalho e Cldadarua, relativos 

aos programas e açóe!l da área de trabalho. 

Art. 22. A responsabilidade pelo acervo documental e patrlmorúal oriundo das 

unidades de assessoramento e da Coordenadoria do Trabalho da Secretaria de 

Estado do Trabalho e Cidadania tlcarâ transitoriamente nas urúdades de 

ortgem até a transfertncta defin!Uva e a reorganização da atividade sucedida. 

Art. 23. Os casos omissos neste regulamento serão dlrtmldos pelo Secretário 

de Estado. 

Art. 24. Este Decreto entra em vtgor a partir de sua publicação. revogadas as 

dlspos!çOC!s em contrârfo, em espectal o Decreto n• 712 de 23.03.1998. 

Macapá, 03 de jonclro de 200!! 

~ 

/ OIM~ ~IQA 
ANTÔNI WAU>EZ ~~VA 

~I'IICidor__. 

ANEXO I 

A que se refere o art. 17 do Decreto n• 0030 de 03 de janeiro de 2005 

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE D!REÇAO E ASSESSORAMENTO DA 

SECIIETAAIA DE ESTADO DO TRABAUiO E EMI'AEENDEDOIUSMO 

· ·---· 
UNIDADE ORGA:NICA CARGO CÓDIGO Qt!AN:f_ 

•. _Secretaria de Estado Secretário de Estado CDS-5 O L_ 

Gabinete ~ecutlvo Chefe de Gabinete CDS-3 01 

Gabinete Executivo Gerente de Núcleo CDS-2 OI 

Gabinete Executivo Assistente Admlrústruttvo CDI-2 04 

Gabinete Executivo Secrctãrto(a) Executlvo(a) CO!-~-- _QL 

~- Gabinete Executivo Motorista CDI-2 . 02 

,...-ª. - Assessoria Juridlca Assessor Juridlco CDS-2 Ol 

4 ·Assessoria de Assessor de CDS-2 01 

DesenvoMmento Desenvolvimento 
Institucional Institucional 

4.1 Assessoria de Assessor Têcrúco Nfvell CDS-l 02 
DesenvolVImento 

Institucional -
IS Coordenadoria de Trabalho Coordenador CDS-3 _JU 

IJ.l Coordenadoria de ~balho Gerente de Núcleo CDS-2 -()4 

15.2 Coordenadoria de Trabalho Assistente Admlntstrattvo CDI-2 04 

6 Coordenadoria de Coordenador CDS -3 01 
Empreendedor1smo 

6.1 Coordenadoria de Gerente de Núcleo CDS-2 04 

E'!12reendedortsmo 

·- -~otal 29 

ANEXO II 

A que se refere o art 18. elo Dccrclo 11° 0030 de 03 dcjaneiro de 2005 

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 

O.RIGf.:M DOS CARGOS Dr: DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO 
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CÓDI DENOMINAÇÃO QUANT. Lei 
GO 

ORIGEM 
Secretaria Cargo 

CDS - Secrcto\rio de Estado 
5 

OI Anexo li da Lei n' 0617 <le S<:crelaria Extraor<lino\rla de Secretârio de Eslado 
16/07_12001 Governo em Bmsilla 

CDS - Chefe de Gabinete 
3 

01 Ane.xo da Lei n• 081 1 de 
20/02/2004 

02 Anexo da Lei n• 081 I de CDS - Coordenador 
3 l-'2"'0""'/02::=/_:;;200=:-:4...,.-..,--,::-::-:-.,...--:+---'-- ----- - I- - - --- · ... 

Anexo da Lei n• 0811 de 
··--

CDS- Assessor ,Juridlco 

-~...1.._ 
CDS - Assessor de 

2 De.<envolvhnenlo 
lnstlluclon•t 

20/02/2004 
OI Anexo da Lei n• 0811 de 

. ···- -- - 2Q/9.~/~004 ___ ... ... - .. 
OI Anexo da Lei n• 0811 de 

20/02/2004 

09 

Anexo da Lei n' 0811 de 
20/02/2004 
Anexo da Lei n' 0811 de 
~-QY7®.L_ ... .. 
Anexo da Lei n• 08 11 de 

.... .. ·-·-·- - ···- - ---- - - 1 

. . . ... _ .. -----1·--·- - - -----1 
CDS- Gerente de Núcleo 

2 20/02/2004 
'M;,.o da Lei n• 0811 de -- - - - --
~2/2004 
Anexo ~d~a~l..e~l-n~•~os~I~l-d~e,_ _______ _ _ __ +----------~ 

- - -

CDS - Assessor Técnico Nível I 02 
I 

CD! - Assistente Administrativo 08 
2 

20/02/2004 
Anexo da Lei n• 0811 de 
20/02/2004 

Anexo da L<:l n• 0811 de 
20/02/2004 
Anexo da Lei n• 08ll de 
20/02/2004 
Anexo da l..eJ n' oãT!de 
20/02/2004 
Anexo da Lei n• 0811 de 
20/0212004 
Anexo da Lei n• 081 1 de 
20/02/2004 
Anexo XI11 da Lei n• 0338 
de !.6{~/J.W...:. _ _ _ 
Anexo XIII da Lei n' 0338 
de 16/04/1997 
Anexo XII! da Lei n' 0338 
de 16/04/1997 
Anexo XII! da l..eJ n• 0338 
de 16/0411997 
Anexo Xl11 da Lei n• 0338 

·- -

-

--- '-·---.:.._ --- .. ······· ---
-

- -
--=------ - .. - - .. ·- -~ ·----

SETRAC! Responsãvel por Grupo de 
Atlvldndes 11 

SETRAC! Responsá,•e1 por Grupo de 
Atividades li 

SETRAC! Responsável por Grupo dc 
Atividades 11 

SETRACi Responsável por Grupo de 
Atividades I! 

SETRACI Responsável por Grupo de 
de _l_~/.Q4j_!~:?__ _ ___ . Atividades li 
Anexo XII! da Lei n' 0338 
de 16/04/1997 
Anexo Xlll da Lei n' 0338 
de 16/04[1997 
Anexo XI11 da Lei n' 0338 

CDI- sccretârio(a) Exec;_.Üvo(a) .• Õ2 . - de lG/04/1997 
AnÚ·o- xT!iciãlêlfiõ. o3.jã 

2 de 16/04/1997 
Anexo XII! da l..eJ n' 0338 

'co1 - ·-·----- - <!e. J.GLQ4/_l~I.----· 
Motorista 02 Anexo XIII da Lei n' 0338 

2 de 16/04/1997 
Anexo 1-A da Lei n' 0664 
d.~..Q1L2002 

DECRETO N" 003 1 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso lll. da ConsUlulçâo do l!:stado do 
Amapá, c/c a Lei n' 08 11. de 20 de fevereiro de 2004. 

RESOLVE: 

Exonerar Rubens Orlando de Miranda Pinto do cargo de Sccrciátio 

de Estado do Planejamento. Orçamento e Tesouro. 

Macapó, 03 de j aneiro de 2005 

~ 
/ ()Wo l~t!v~ 

ANTÔN ~ WALOEZ~ E H!_rsiLVA 

Govern~ 

DECRETO N° 0032 DE 03 DE J ANE IRO DE 2005 

O GOVERNADOR bO ESTADO DO AMAPÁ, usando das al.rtbulçOea 
que lhe siio conferidas pelo artigo 119, Inciso 111. da ConsUtulçào do Estado 
c\ o Amapá, c/c a Lei n' 06! 7, de 16 de julho de 200 I. 

R E sOl. V E: 

Exonerar Olímpio Tavores Guarany do cargo de Sccretãrio de 
Estado da Comunicação. 

Mocapá, 03 de janeiro de 2005 

r--\ 
./~o/ ~ 

ANTÔI-. p WAl.tlEZ~~VA 
Governador 

SF:mACI Responsável por Grupo de 
Atividades !I 

SETRACI Responsável por Gru po de 
Atividades 11 - SETRI\CI Responsãvel por Grupo de 
Atividades 11 --· ·• ... . --- ··-·- -SE'ÍRACI Responsável por Grupo de 
Atividades !I 

SI:."'TRACI Responsável por Grupo de 
Atividades 11 --

SE:TRACI Responsável por Grupo de 
Atividades 11 --

Secretarla Especial de Governo Motorista 

DECRETO N° 0033 DE 03 DE J ANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das al.r1bu lçõcs 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso 111, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n' 0338, de 16 de abril de 2004, 

RESOLVE: 

Exonerar Artur de Jesus Barbosa Sotão do cargo de Secretário de 
Estado da fazenda. 

Macapá, O 3 de janeiro de 2005 

LL'\ 
/ ()Wiot ~ QAI 

\ ~ \ 

ANTÔNI WAl.tlEZ ~ ~VA 
Governado!'-"' 

DECRETO No 0034 DE 03 DE JANE I RO DE 200::1 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso !1, da Constituição do Estado do 
Amapá. c/c a Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997, 

R E SOl. V E: 

Exonerar Maria de Nazo.ré Farias do Nascimento do cargo em 
comlssil.o de Dlrelor-Presldenlc, Código FGS- 4. da Agtncla de Promoção da 
Cidadania. 

Macapá, 03 de janeiro de 2005 

~ 

1 owo(~~ 
ANTÔNI WALOEZ ~E ~VA 

Governador 
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DECRETO N" 0035 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AM.I<PÁ, usando das alrtbulçOcs 
que lhe s~o conferidas pelo artigo 1 19. lndso XXII. da Constituição do Eslado 
du Amapã. c/ c a Lei n• 0617, de 16 de julho de 2001. 

RESOLVE: 

E:xoncrar Marcelo Ignácio da Roza do cargo em comissilo de 
Diretor do Depurl"mento Central de Noticias. Código CDS-3. da Secretaria de 
Estado da Comunicação. 

Mocopó, 03 de janc i r o de 2005 

DECRETO N° 0036 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, Inciso !11. da Conslltulçào do Estado do 
Amapa. c /c n Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004. 

R E 5O L V E: 

Nomear Rubens Orlando de Miranda Pinto para exercer o rargo 
em comissão de S<ocretãrto d<o Eslado. Código CDS-5, da S<ocretaria da Receita 
Estadual. 

Mocapó, 03 de janeiro de 2005 

DECRETO N" 0037 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das a lrtbulções 
que lhe sào conferidas pelo artigo 119. Inciso 111. da Constituição do Estado 
do Amapã, c/c a Lei n• 0617. de 16 de julho de 2001. 

RESOLVE: 

Nomear Marcelo Ignácio da Roza para exercer o cargo em 
comiss~o de Secrctãrto, Código CDS-5, da Secretaria de Estado da 
ComuniL'llçito. 

Macapó, 03 de janeiro de 200!5 

Governador 

DECRETO N" 0038 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das alrtbulçOes 
que lhe são conferidas pelo artigo 1 19, Inciso 111, da Conslilulç~o do Estado do 
Amapá. c/c a Lei n• 0811. de 20 de fe,•erelro de 2004, 

R E 5O L V E: 

Nomear Maria de Nazoré Farias do Nascimento para exercer o 
cargo em comissão de Secret:l.rto, Código CDS-!5, da Secretaria de Estndu da 
lnclu~o c Moblllzaçao Social. 

Macapó, 03 de jonc i r o de 2005 

DECRETO N" 0039 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das nlrtl>ui<,.'ÕCS 
que lhe sào conferidas pelo artigo 119. Inciso XXJI, da Constituição do Estado 
do Amapá. c/c a Le! n• 0664, de 08 de abrtl de 2002. 

RESOLVE: 

Nomear Artur de Je.sus Barbosa Sotilo para exercer o cargo em 
comis~o de Chc,fe Adjunto. Código CDS-4. do Gabinete Civil. 

Maca pá, O 3 de janeiro de 200!5 

DECRETO W 0040 DE 03 DE JANEIRO DE 200!5 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo artigo 119, Inciso XXII. da Consutulçào do Estado 
do Amapã. c/c a 1~1 n• 0338, de 16 de abrtl de 1997, 

RESOLVE: 

Exonerar os sc=rv!dores abaixo relacionados dos cargos em 
comissões da Secretaria de Estado da Fazenda - sEF AZ: 

Cargo em Comissão/Servidor 

- Chefe de Gabinete 
Blanor dos Santos JúnJor 

- Corregedor Fiscal 
Luctene Prisclla da Silva 

- Assessor Jurídico 
Diana Cristina Ferreira da Cunha 

- Assessor JurÍdico 
Ana Bela Barbosa de OUvelra 

- Presidente da Comissao PeMI\Qnente de Lfcitaçao 
Mo.rcus VInicius de Barros 

- Chefe do Núcle.o Setorial de Planejamento 
Mãrta Fernandes Silva dos Santos 

- Chefe da Unidade de Contratos e Convênlos/NSP 
J anec!la Queiroz de Moura 

- Chefe da Unidade de Informótica/NSP 
Mauticlo Plcanço Barros 

- Diretor da Diretoria de Administração Tributária 
Lana de N~ Teles do Nascimento 

- Chtft da Unidade de Planejamento e Orientaçao 
Fiscai/DAT 
Edyr Pinheiro de OUvetra e S ilva 

-Chefe da Unidade Administrativa/DAT 
Perley Furlado Leite 

- Diretor do Departamento de Arrecadoçao 
J uclnete Carvalho de Alencar 

- Chefe da Divisão de Informaçào Econômico-Fiscal/DA 
Raimundo Usbaa da Silva 

- Chefe da Divisao de Controle de Arrecodação/ OA 
Morto de Lurdes de Mendonça Palhela 

- Chefe da Divisão de Controle de Impartaçlío/DA 
Odaléa Pereira Comes 

- Diretor do Departamento de Tributaça:o 
Amadeu Guerra Joseno 

- Chefe da Divisão de Estudos e Oricntaça:o da Legislação 
Tributário/DT 
Coisllna Maria Favacho Amoras 

- Diretor do Departamento de Fiscalização 
Raul Soares Pereira de Souza 

- Chefe da Divisão de Fiscalização Tributória/DF 
Eduvaldo MarUnho Monteiro 

- Chefe da Delegacia de Santana/I>F 
Célia Ferreira de Almeida Carvalho 

- Chefe do Agência de Rendas de Laranjal do J ori/I>F 
Ralmunda Aldenora Barbosa de Lucena 

- Diretor da Departamento de Administração Financeira 
Annnndo Ferreira do Amaral Filho 

- Chefe da Divisao de Controle Orçamentário e 
Financeiro/DAF 
Raimundo Jorge de Alcànlara Penalber 

- Chefe da Divisão de Controle de Convênlo/DAF 
Tanüblo Neuza de Oliveira Barbosa 

- Chefe da Divisão de Análise e Revisão/DAF 
Edllena de Moura Mendonça 

Código 

CDS-3 

CDS-3 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-1 

CDS-1 

CDS-4 

CDS-1 

Ct>S-1 

CDS-3 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-3 

CDS-2 

CDS-3 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-1 

CDS- 3 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-2 
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- Chefe do Tesouraria 
Armando Cherfen de Souza 

- Diretor do Departamento de Contabilidade 
V era de r\azaré Ferreira DlnlZ 

- Chefe do Divisão de Contabilidade Orçomentário/DC 
J osé Maria Barros Cardoso 

- Chefe da Divisão de Contabilidade Financeiro e Patrimonial 
Mminely Omobono Machado 

- Chefe da Divisão de Análise Contábii/DC 
George Morais de Souza 

- Chefe da Divisão de Prestação de Contos/DC 
Almerindo Leite Farias Fllho 

- Chefe da Divisão de Apoio Administrativo 
Aroldo Thadeu da Costa Souza 

Maca pá, O 3 de janeiro de 2005 

CDS-2 

CDS-3 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-2 

DECRETO N° 004 I DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso XXII. da ConsUluiçào do Estado 
do Amapã. c/c a Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997, 

RESOLVE: 

Exoncrnr os servidores ah,.lxo relacionados das funções 
comissionadas da Secretaria de Estado do Fazenda - SEFAZ: 

Função Comissionada/Servidor 

- Secretário Executivo 
8 l!anele do Rosario Monteiro Araújo 

- Secretário Executivo 
Ana Zilka Morais da Silva 

- Motorista do Secretário 
Jos~ Moreira da Silva Filho 

- Motorista do Secretário 
Benedito dos Santos Monteiro 

- Secretário Administrativo/CPL 
Crclcy Socorro Aguiar Lobato 

- Secretário Administrativo/DAT 
Kálla Cllene Chagas da Silva 

- Secretário Administrativo/DA 
Maria do Socorro Marques lsacksson 

- Responsável por Grupo de Atividades II/DA 
(Controle Estatístico) 
Maria Lulza Ribeiro 

- Responsável por Grupo de Atividades II/DA 
(Controle de Atividades do Contribuinte) 
lracllde Coutinho Pereira 

- Secretário Administrativo/DT 
Maria lsa Paixão dos Santos 

- Responsável por Grupo de Atividades ID/D T 
(Orientação Fiscal e Tributária) 
João Roberto de Miranda Pinto 

- Secretário Administrativo/DF 
Nchna de Souza Maciel 

- Responsável por Grupo de A tividodes ll/DF 
(Equipamentos Fiscais) 
Ieda Paula Comes Rodrii,'Ucs 

- Responsável por Grupo de Atividades II/DF 
(Substituição Tributária) 
TI1omas Rlvcllno de Souza Rodrigues 

- Resp.onsávc l por Grupo de ""t ividadcs ri/DF 

(Coordenação de Fiscalização) 
lraqultan Cordeiro 

- Responsável por. Grupo de Atividades ll/DF 
(Fiscalização Volante e Ações Fiscais) 
Antônio Damasceno Soares 

Código 

CDI-2 

CDI-2 

CDI- 2 

CDI-2 

CDI- 1 

CDI-1 

CDI-1 

CDI-2 

CDI-2 

CDI-1 

CDI-3 

CDI-1 

· CDI- 2 

CDI -2 

CD:r- 2 

CDI-2 

i" 
- Secretário Administrativo/ CF 

Marl!enc Alves de Paula 

- Responsável por Grupo de Atividades lli/DS/DF 
(Ações Especiais em Fiscalização e Arrecadação) 
Teima Barreto Costa 

-'Responsável por Grupo de Atividades lli/DS/DF 
(Coordenação de Fiscalização) 
Débora Barreto Blka 

- Responsável por Grupo de Atividades WDS/DF 
(Coordenação de Arro:cadação) 
RaJmundo Oslas de Assunção Costa 

- Responsável por Grupo de Atividades II/DS/DF 
(Coordenação de Informação Econômico-Fiscal) 
Sara Rodrigues Barbosa 

- Chefe do Agência de Rendas de Oiopoque/ DF 
Rodney Cavalcante Alcântara de Oliveira 

- Responsável por Grupo de Atividades ll/DF 
(Coordenação de Apolo à Agência) 
Matheus da Costa SUva Medeiros 

- Chefe do Posto Fiscal do Igarapé da Fortaleza/Df 
Rui Sczlnnldo de Assunção Costa 

- Chefe do Posto Fiscal do Matadouro I/DF 
Joel Ramos Cavalcante Filho 

- Chefe do Posto Fiscal do Matadouro WDF 
Luiz Rlbamar de l\'azaré Cantuária 

- Chefe do Posto Fiscal do Trevo/DF 
Raimu ndo Chaves Cardoso 

- Chefe do Posto Fiscal do KM 9/DF 
Antónlo F'onscca de Souz."' 

- Chefe do Posto Fiscal da SUFRAMA/ DF 
Waldir Ncry dos Santos 

- Chefe do Posto Fiscal do Aeroporto/ DF 
Domingos Jo~o Salornt10 Neto 

- Chefe do Posto fiscal dos Pedrinhas/DF 
Sõnla Maria Martlns "Lopes 

- Chefe do Posto Fiscal do Distrito Industrioi/DF 
Laércio de Almeida Cardoso 

- Chefe do Posto Fiscal do DETRAN/DF 
Holanda Clovannl de Farias 

- Secretário Administrativo/DAF 
Elba Amanajâs Monteiro 

- Secretário Administrativo/De 
Osrnarina dos Santos Teixeira 

- Secretário Administrotivo/DAA 
Macllson J ony Cardoso da Costa 

- Responsável por Grupo de Atividades II/DAA 
(Pessoal) 
Marta V era Cm z Araújo de Brito 

- Responsável por Grupo de Atividades ll.'DAA 
(Atividades Financeiras) 
Zllma Marques lsaeksson 

- Responsável por Grupo de Atividades ll/DAA 
(Material e Patrimônio) 
Ana Alves da Silva 

- Responsável por Grupo de Atividades ll/DAA 
(Comunicações Administrativas) 
Augusto Wanderley Aragão da Silva 

- Responsável por Grupo de Atividades II/DAA 
(Transport e e Atividades Gerais) 
José Fe1Telra Lima Filho 

Maca pá. O 3 de Janeiro de 2005 
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CDI-1 

CDI-3 

CDI-3 

CDI-2 

'CDI-2 

CDI-3 

CDI-2 

CDI-2 

CCI-2 

CDI- 2 

CDI-2 

CDI-2 

CDI-2 

CDI-2 

CDI-2 

CDI-2 

CDI-2 

CDI- 1 

CDI-1 

CDI- 1 

CDI-2 

CDI-2 

COI-2 

CDI-2 

CDI-2 
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DECRETO W 0042 DE 03 DE UNEIRO !>E 2005 

O GOVERNAOOR CO ESTAOO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe s.~o confcndas pelo artigo 119. tndso XXJI. da Conslltulçl\o <.lo Estado 
do Amapá. c/c a lei n• 0437. de 23 de dezembro de 1998. 

RESOLVE: 

Exonerar os servidores abatxo relacionados dos cargos em 
comissão da Secretaria de Estado do Trabalho e do Cidadania - SETRACI: 

Cargo em Comissão/Servidor 

Chefe de Gabinete 
Regina Maria de OUveim Duarte 

Assessor Jurfdleo 
Tcrczinha de Nuzare Loba to da Silva 

Chefe do Núcleo Setorial de Planejamento 
Márcia Regina Barbosa de Alcântara 

Chefe do Vnldode de Contratos e Convênios/NSP 
Loren:\ Vale Queiroz 

Chefe da Vnldade de Informática/ NSP 
Klfvcrton Wlllamls SUva Duarte 

Presidente da Comissão Permanente de Ucltoç3o 
Aldeniza França Teran • 

Chefe da Coordenadoria do Trabalho 
Hclson Roberto Comes de Freitas 

Chefe do Divisao de Desenvolvimento do Trobolho/CT 
Clóvis de Souza 

Chefe da Dlvlsélo de Relações no Trabolho/CT 
Josival Tcnóno dos Santos 

Chefe do Divisao de Captação e Geração de Renda/CT 
Jefferson Estevam Plcanço Costa 

Chefe do Coordenadoria de Desenvolvimento Social 
Séfora Alice Róln do Carmo 

Chefe do Divisao Macapá/C!>S 
MOnica Socorro Pereira Colares 

Chefe da Divisão do Interlor/CDS 
Marclone Ribeiro do Canno Undemeyer 

Chefe do Divisão de Migraçao/CDS 
EdnaAuzler 

Chefe do Divisão de Apolo Administrativo 
Mana Francisca COes 

Macapó, 03 de Janeiro de 2005 

~ 

ANTÔNI WAU>EZ ,;-;;.""' 'VJ': VA 
Governador V ·~ 

Código 

CDS-3 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-1 

CDS-1 

CDS-2 

CDS-3 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-3 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-2 

CI>S-2 

DECRETO N" 0043 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR CO ESTADO CO AMAPÁ, usando das atrtbulçOes 
que lhe sào conferldas pelo arUgo 119, Inciso XXII. da Constituição do Estado 
do Amapá. c/c a lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998. 

RESOLVE: 

Exonerar os servidores abaixo relacionados de função 
comissionada da Secretario de Estado do Trabalho e do Cidadania 
SETRACI: 

Funçllo Comissionada/Servidor 

Secretário Executiva 
Darlene da Costa Souza 

Secretário Executivo 
F'ranclrenc do Socorro Macedo Leào 

Motorista 
Jpsé J;;dio Quaresma da Silva 

Motorista 
Sandoval F'errclrn Lima 

Secretário Admlnistrotivo/CPL 
Mana lvanete Monteiro Chermont 

Código 

C!>I-2 

CDI-2 

Ct>I-2 

CDI-Z 

C!>I-1 

Secretário Adminlstrativo/CT 
Ana Lúcia Conceição de Souza 

Respons4vel por Grupo de Atividade IIICT 
(Informoçao e Análise de Mercado de Trabalho) 
!vete Trindade JcrOnlmo 

Responsável por Grupo de Atividade IIICT 
(Intermedloç3o de Mão-de-Obro) 
Mârcio Nazaré dos Santos 

Responsável por Grupo de Atividade IIICT 
(Seguro Desemprego) 
Ruy Carvalho Dias 

Responsável por Grupo de Atividade IIICT 
(Segurança no Trabalho e Saúde do Trabalhador) 
Rui Miranda 

Responsável por Grupo de Atividade UICT 
(Capacitação Profissional) 
Celso França Tcmn 

Responsável por Grupo de Atividade IIICT 
(Geração e Promoção de Rendas) 
Terezlnha Célia Lobato Lima 

Responsável por Grupo de Atividade IIICT 
(Desenvolvimento Artesanal) 
Silvia Helena MouUnho Mannho 

Secretário Administrotivo/CDS 
Patricia da Silva 

Responsável por Grupo de Atividade mtCDS 
(Centro de Convivência Vit6rla Régio) 
Mana do Socorro da Silva Bala Almeida 

Responsável por Grupo de Atividade m/CDS 
(Centro de Convivência do Oiopoque) 
Edvaldo Mendes Paz 

Responsável por Grupo de Atividade IIIICDS 
(Centro de Convivência do Mozagao) 
lvanllde da Silva Monteiro Dla.s 

Responsável por Grupo de Atividade mtCDS 
(Centro de Convivência Projeto Minha Gvrte) 
Marta Salomé Paraense Maciel 

Responsável por Grupo de Atividade IIIIC!>S 
(Centro de Convivência do Matopi-Mirim) 
Francisca de Paula Silva 

Responsável por Grupo de Atividade III/C[)S 
(Ce.ntro de Convivência de Laranjal do Jari) 
Dalbcrto de Moraes de Oliveira 

Responsável por Grupo de Atividade III/C[)S 
(Centro de Convivência do Amapá) 
Mana de Jesus Fernandes da SUva Comes 

Responsável por Grupo de Atividade m/CDS 
(Centro de Convivência Sõo Lázaro) 
Mana Luciele de Oliveira Ribeiro 

Responsável por Grupo de Atividade IIIICDS 
(Centro de Convivência Prof• Cotl) 
Miguel Rosa de Mendonça 

Responsável por GNpo de Atividade IIIICDS 
(Centro de Convivência Perpétuo Socorro) 
Mana Ovidta Souza Vlelra 

Ro:sponsável por Gt-upo de Atividade m/CDS 
(Centro de Convivência Nova Esperança) 
Lcomar Mendes da SUva 

Responsável por Grupo de Atividade III/CDS 
(Centro de Convivência do Muco) 
Lclla Nazaré dos Santos Passos 

Responsável por Grupo de Atividade IIIICDS 
(Centro de Convivência Asa Aberto) 
Elisabete BaUsla Rosa 

Responsável por Grupo de Atividade IIIICDS 
(Centro de Convivência Arco-Íris) 
ValdecJr Amortm de Almeida 

Responoóvel por Grupo de Atividade m/CDS 

(Centro de Convivência de Calçoene) 
Crac!ete Cordeiro Alelxo 

Responsável por Grupo de Atividade IIIICDS 
(Orientação e Apolo Social ~ Famnla) 
Ellete Marly Miranda Albuquerque 
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CDI-1 

CDI-2 

CDI-2 

CDI-2 

CDI-2 

CDI-Z 

CDI-Z 

CDI-2 

CDI-1 

CDI-3 

CDI-3 

CDI-3 

CDI-3 

CDI-3 

CDI-3 

CDI-3 

CDI-3 

CDI-3 

CDI-3 

CDI-3 

CDI-3 

CDI-3 

CDI-3 

CDI-3 

CDI-3 
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Responsável por Grupo de Atividade ID/CDS 
(Centro de Convivência de Serra do Navio) CDI-3 
Bllete Moreira Santana 

Responsável por Grupo de Atividade ID/CDS 
(Posto do Sine/Buritizal) CDI-3 
Dílson Maciel da Silva 

Responsável por Grupo ·de Atividade mÍCDS 
(Acompanhamento e Supervisão do Programa de Atenção 
Integral à Criança c ao Adolescente) CDI-3 
Maria da Conceição Favacho 

Responsável por Grupo de Atividade III/CDS 
(Posto do Sine/Santana) CDI-3 
Antonio Carlos Guedes dos Santos 

Responsável por Grupo de Atividade ID/CDS 
(Programa de Apoio aos I dosos) CDI- 3 
Maria do Socorro Borges Corréa de Almeida 

Responsável por Grupo de Atividade III/CDS 
(Apoio ao Trabalho de Assistência Social) CDI-3 
Maria lvanlldc Moreira da Silva 

Responsável por Grupo de Atividade III/ CDS 
(Programa de Apoio à Pessoa Portadora de 
Necessidades Especiais) CDI-3 
lzamara Ncry Magno e Sllva Souza 

Responsável por Grupo de Atividade Ill/CDS 
(Captação de Vagas no Mercado Formal de Trabalho) CDI- 3 
lzabcl Brito Reis 

Responsável por Grupo de Atividade III/CDS 
(Programa de Enfrentamento à Pobreza) CDI-3 
Joyara de Andrade Silva Valente 

Secretário Admlnlstrativo/DAA CDI- 1 
Elma Ltlcia Santos Silva 

Responsável por Grupo de Atividade II/ DAA 
(Comunicações Administrativas) CDI-2 
Marta Freitas de Lima 

Responsável por Grupo de Atividade IVDAA 
(Finanças) CDI-2 
João Pclaes da Paixão 

Responsável por Grupo de Atividade II/DAA 
(Mater ial) CDI-2 
Donalba Vilhcna de Souza 

Responsável por Grupo de A t ivldade II/DAA 
(Patr imônio) CDI-2 
Mara Mira Barbosa 

Responsável por Grupo de Atividade II/ DAA 
(Pessoal) CDI- 2 
Augusto Monte de Almeida 

Responsável por Grupo de Atividade IVDAA 
(At ividades Gerais e Transportes) CDI-2 
Manoel Ubiratan da Silva Bala 

Maca pá, O 3 de janeiro de 2005 

DECRETO N" 0044 DE O 3 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a lrlbulçOcs 
que lhe sáo conferidas pelo artigo 119. Inciso XXJI, da Consl!lulçi\o do Estado 
do Amapá, c/c a Lct n' 0338. de 16 de abril de 1997, 

RESO LVE : 

Exonerar os servidores abaixo relacionados dos cargos em 
comtssào da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN: 

Cargo em Comissão/Servidor 

- Chefe de Gabinete 
· J oào.Bltcncourt da Silva 

- Chefe da Assessoria Técnica 
Martlcnl do Couto Dias 

Código 

CDS- 3 

CDS-2 

Chefe da Unidade de Informática 
Slleno Silva dos Santos 

- Chefe da Unidade de Cont ratos e Convênios 
Waldir Garcia de Ollvciro 

- Assesso~ Jurídico 
Gilberto Firmino Martins 

- Presidente da Comissão dt !.lcltoção 
Elenl da Silva Dantas Gonçalves . 

- Diretor do Departamento de Desenvolvimento Municipal 
Márcia Pereira de Ollvelra 

- Chefe da Divisão de Assistência Técnica/DDM 
Maria Luiz,'\ Lacerda Santana 

- Chefe da Divisão de Articulação Municipai/DDM 
Maria Ros!lene Gomes Lacerda 

- Diretor do Departamento de Estatíst ica e Informações 
}'ranclsco de Assis Souza Costa 

- Chefe da Divisão de Estat ística 
Lclla Silvia Sacramento da Silva 

- Chefe da Divisão de Análise Sócio-Econômica/ DEI 
Carlos Alberto Mira dos Santos 

- Diretor do Departamento de Modernização 
Administrativa 
Nanete Unhares Martins 

- Chefe da Divisão de Desenvolvimento Organizacionai/DMA 
J osé Maria Rêgo de Oliveira 

- Chefe da Divisão de Orientação e Procedimentos/ DMA 
Socorro Suely Martins Maciel Perelrn 

- Chefe da Divisão de Sistemas e Métodos/DMA 
Nalclléla Wanderley Salomão 

- Diretor do Departamento de Orçamento 
Maria do Perpétuo Socorro Souza Ribeiro Dantas 

- Chef e da Divisão de Programação Orçamentária/DO 
Antônia Nascimento da Silva 

- Chefe da Divisão de Acompanhamento Operativo/DO 
Conceição Marta Lacerda Pimentel 

- Diretor do Departamento de Planejamento 
Maria da Conceição Lourinho dos Santos 

- Chefe da Divisão de I nformação e Divulgação/DP 
Cláudio Bahia da Sllva 

- Chefe da Divisão de Programação/DP 
Manoel Álvaro Santos da Sllva 

- Chefe da Divisão de Análise e Avaliação/DP 
Albe1to Jorge de Ollvelra 

- Chefe da Divisão de Apoio Administrativo/ DP 
Estevão Plcanço Nclo 

Maca pá, O 3 de Janeiro de 2005 

Governador 

CDS-1 

CDS-1 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-3 

CDS- 2 

CDS-2 

CDS-3 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-3 

CDS-2 

CDS- 2 

CDS-2 

CDS- 3 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-3 

CDS- 2 

CDS- 2 

CDS-2 

CDS-2 

DECRETO N° 0045 DE o 3 DE J ANEIRO DE 2005 

O GOVtRNJIDOR DO tSTJIDO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo arugo 11 9, Inciso XXU. da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997, 

RESO LV E: 

Exonerar os servidores abatxo relacionados das funções 
comlsslonadas da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN: . 

Função Comiss ionada/Servidor Código 

- Secretário Executivo CDI-2 
Valeria Cristina Brito Tavares 

- Secretário Executivo CDI-2 
Carmem Silvia do Nascimento Ollvetra 

- Motorista do Secretário CDI-2 
Fernando Augusto Magalhães Romany 
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- Motorista do Secretário 
Mário Trindade l"erreira 

- Secretário Administrativo/C!. 
Ruth Helena Oliveira de Souza 

- Secretário Administrativo/I>I>M 
Edlnalva Pimenta Quintas 

- Secretário Administrativo/DEI 
Tcrcz!nha de Arnortm Caellio 

- Responsável por Grupo de Atividades III/DEI 
(Biblioteca) 
Vcnànclo Ribeiro de Albuquerque 

- Responsável por Grupo de Atlvldac!es In/DEI 
(Índices Econômicos do Cidade de MoC4pó) 
Áurea Maria Souza Oliveira 

- Secretário Administrativo/DMA 
Edllza Farias de Castro 

- Secretário Administrativo/DO 
Ivan! Pereira Marques 

- Secretário Administrativo/DP 
Cleonicc Figueiredo Melo 

- Secretário Administrativo/DAA 
Edna de Cnstro Silva· 

- Responsável por Grupo de Atividacles II/DAA 
(Pessoal) 
Maria do Socorro Lima Favacho 

• Responsável por Grupo de Atividades IIIDAA 
(Finanças) 
Ellete. Rodrigues de Oliveira do Rosárto 

- Responsável por Grupo de Atividades IIIDAA 
(Material e Patrimônio) 
José Lamarque Lopes Mel:lo 

- Responsável por Grupo de Atividades IIIDAA 
(Atividades Gerais c Transportes) 
Fortunato Macedo Trtndade 

- Responsável por Grupo de Atividades II!t>AA 
(Comunicações Administrativos) 
Claudete Gonçalves do Nascimento Moretra 

Macapá. O J de Janeiro de 200!5 

Cl>I-2 

CDI-1 

CDI-1 

CDI-1 

CDI-3 

w..c ... 

CDI-3 

CDI-1 

CDI-1 

CDI-1 

CDI-1 

CDI-2 

CDI-2 

CI>I-2 

CDI-2 

CDI-2 

DECRETO N• 0046 DE O 3 DE JANEIRO t>.E 200!5 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso XXll. da Constituição do Estado 
do Amapá. c/c a Lei n• 0437. de 23 de dezembro de 1998. 

RESOLVE: 

Exonerar os servidores abaixo relacionados dos cargos em 
cornlssao da Agência de Promoçilo da Cidadania - APC: 

Cargo em Comlssllo/Scrvidor 

Chefe da Coordenadoria de Projetas Especiais 
Gilclrnar Barros Pureza 

Coordenador de Projetos Espeelais/CPE 
Adelrude Pereira de OUvelra 

Coordenador de Projetos Especiais/CPE 
Gcysa Pinheiro da Silva 

Coordenador de Projetos Especlals/CPE 
Karla MarfiZia Góes da Costa 

Coordcnaaor de Projetos Espeeiols/CPE 
Osena Marla Sales Sfalr 

Supervisôr de Trabalho Socloi/CPE 
She!la da Costa Amanajâ!_ 

Código 

FGS-3 

FGS-2 

FGS-2 

FGS-2 

FGS·2 

FGS-1 

Supervisor de Trabalho Socloi/CPE 
Ana Maria Brito Wlllmersdorf 

Supervisor de Trabalho Soclai/CPE 
Ana Lúcia da Silva de Souza 

Supervisor de Trabalho Soclai/CPE 
Maria do Carmo Campos de Freitas 

Chefe da Coordenadoria de Mobilização e Integração 
Oderlel Barbosa Brito 

Coordenador de Projetos de Mobillzação/CMI 
Ana Cláudia Machado de Souza 

Coordenador de Projetos de Mobilízaçilo/CMI 
Francisco Fortes da Costa Júnlor 

Coordenador de ProJetos de Mobilízaçilo/CMI 
José Adenaldo Sántos Bittencourt 

Supervisor de Trabalho Sociai/CMI 
Ferdlnando Ollvetra Moraes 

Supuvisor de Trabalho Sociai/CMI 
Marta de Fátima Marques Barbosa 

Chefe da Divisilo de Apoio Administrativo e Financ&lro 
Ligia Pimentel Mtllo 

FGS-1 

FGS-1 

FGS-1 

FGS-3 

FGS-2 

FGS-2 

FGS-Z 

FGS-1 

FGS-1 

FGS-2 

Chefe do Unidade de Pessoal. Material e Patrimônio/I>AAF FGS-1 
Safira Monteiro Yared 

Chefe da Unidade de Serviços Gerais e Tronsportes/I>AAF FGS-1 
Gilson Angelo Rodrigues da Silva 

Chefe da Unidade de Contabilldade!DAAF 
Joaquim Pereira de Souza Ftllio 

Chefe da Unidade de Orçamento e Flnanças/DAAF 
Ana Carolina Carnetro de Barros 

Macapá. OJ de Janeiro de 2005 

FGS-1 

FGS-l 

DECRETO N° 0047 t>E 03 t>E JANEIRO DE 2005 

, O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atrlbulçoes 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso XXII. da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c a Lei n• 0437. de 23 de dezembro de 1998. 

RESOLVE: 

Exonerar os servidorea abaixo relacionados da funçao de 
confiança da Agência de Prornoçilo da Cidadania - APC: 

.Função Comissionada/Servidor 

Motorista 
Alberto Soares Silva 

Secretário Admlnistrotlvo/CPE 
Rosane F1elxer de OUvelra Mendonça 

Responsável por Grupo de Atividade IIICPE 
(Prajctos Especiais) 
J~ Sérg1o Miranda da Silva 

Responsdvel por Grupo de Atividade IIICPE 
(Projetos Especiais) 
Jacl Cândido da Costa 

Responsável por Gtoupo de Ativldode II/CMI 
(Projetos de Mobili:zaçêlo) 
Fernando dos Santos Silva 

Responsável por Grupo de Atividade IIICMI 
(Projetos de Moblllzaçilo) 
SD PM Luclvandro Araújo Oliveira 

Rcsponsdvcl por Grupo de Atividade IIICMI 
(Mobillzaçilo e Integraçélo) 
SD PM Hlrlon Jo~ Viana ?antoja 

Chefe do Tesourariaii>AAF 
Ke!la da Rocha Guedes 

Código 

FGI-1 

FGI-1 

FGI-2 

FGI-2 

FGI-2 

FGI-2 

FGI-Z 

FGI-3 
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Macopá, 03 de janeiro de 2005 

Governador 

DECRETO N" 0048 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe s:'lo conferidas pelo nrt. 119. Inciso XXV. da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46. da Lei n• 0338. de IG de ~tbril de 1997. de acordo com a 
Lei n• 0793. de 3 1 de dezembro de 2003, e 

Considerando a necessidade de serviços cspeclal!?.ados no auxílio 
da elaboração, execução c expedição dos atos oOclaJs junto à Admlnlstraç!to 
Estodual e órgãos de outras esferas politlcas. 

DECRETA: 

Art. 1• F'lea Instituída a Gerência do Projeto "Acompanhamento 
Técnico-Operacional às Ações Governamentais", subordinado ao Gabinete Civil. 
com a finalidade de prestar assessoramento técnico c operacional às atividades 
desempenhadas pelo Departamento de Acompanhamento da Ação 
Govemamcntal. com vistos a elevar o nível e a excelência dos trabalhos 
prestados à Admlnistra,·ão Estadual. 

Art. 2 • A Gerência do Projeto terá sua vigência no período de 
01/01 a 3 1/12/05. 

Art. 3• F'l ~am atribuídas à Gerência 10 (dez) gratificações 
temporárias. assim discriminadas: OI (uma). em nivel de CDS-3. para o 
G~r~nle Gcr~l. 02 (duas). em nivel de CDS-2. pru-a os Gerentes do Grupo de 
Alli•Jcladcs Tccnlco-Adminls \ralivas; O~ (duas). em nivel de CDS-2. para os 
Gerentes do Gmpo de Atividades Técnico-Operacionais c 05 (cinco). ·tm nivel 
de CDS- 1, para os Gerentes de Subgrupo de Atlvldodes Operacionais. 

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

Mocapó, 03 

Governador· 

DECRETO N° 0049 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe s:io confCJ1das pelo art. 119, inciso XXI!. da Constttuição do Estado éo 
Amapá. c/ c o :lrt. 46, da Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997. c de acordo com 
o Decreto n"0048dc 03/01/05. 

RESOLVE: 
Nomear Ivone Regina Mussi Tostes para exercer o cargo em 

comissão de Gerente Geral do Projeto "Acompanhamento Técnico-Operacional 
às Ações Governamentais". Código CDS- 3. do Gabinete Civil. a contar de OI de 
janeiro de 2005. 

Maca pá, O 3 de janeiro de 2005 

DECRETO N• DOSO DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são con(eridas pelo art. 119. inciso XXII. da Constituiç~o do Estado do 
Amapá. c/c o art. 46, da Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997, e de acordo com 
o Decreto n• 0048de 03/01/05. 

RESOLVE : 

Nomear Gilvonda Nascimento de Aro!Uo para exercer o cargo em 
comissão de Gerente do Grupo de AUvidades Técnico-AdminislraUvas do 
P~ojr.lo "Acompanhamento Técnico-Operacional às Ações Governamentais·. 
Codigo CDS-2, do Gabinete Civil, a contar de 01 de janeiro de 2005. 

Macapá, 03 de janc i r o de 2005 

Governador 

DECRETO N• 0051 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII. do Consliluição do Estado do 
Amapá. c/c o art. 46, da Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997, e de acordo com 
o Dccrçto n•0048cle 03/01/05. 

RESOLVE: 

Nomear Hélio do Carmo Duarte de Almeida para exercer 0 cargo 
em comlssão de Gerente do Grupo de Atividades Técnico-Administrativas do 
P:ojeto "Acompnnhamento Técnico-Operacional às Ações Governamentais". 
Codigo CDS-2. do Gabinete Civil. a contar de 01 de janeiro de 2005. 

Mocopá, 03 de janeiro de 2005 

VA 
Governador. 

DECRETO N" 0052 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo art. 119. Inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amopâ. C/c o art. 46. da Lei n~ 0338. de 16 de abril de 1997. e de acordo com 
o Decreto n'0048dc 03/01/05. 

RESOLVE: 

Nomear Mario Raimundo Silvo de Souza para exercer o cargo em 
c.omlss~o de Gerente do Gn1po de Atividades Técnico-Operacionais do Projeto 
"Acompanhamento Técnfco-Operoclonol às Ações Governamentais". Código 
CDS-2. do Gabinete Civil, a contar de O 1 de janeiro de 2005. 

Ma capá. O 3 de janeiro de 2005 

DECRETO W OOSJ DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNAilOR !lO ESTAilO !lO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXII. da Constitulç.'lo do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46. da Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997. c de ncordo com 
o Decreto n' 0048de 03/01/05, 

RESOLVE: 

Nomear Mario Siderlei Almeida da Silvo para exercer o cargo em 
comiRsào de Gerente do Grupo de Atividades Técnico·Opcrncionals do Projeto 
"Acompnnhamento Técnico-Operacional às Ações Governamentais", Código 
CDS-2. do Gabinete Civil. a contar de 01 de janeiro de 2005. 

Macopá, 03 de Janeiro de 2005 

DECRETO N" 0054 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuiçOes 
que lhe sào conferidas pelo art. 119, Inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapá. c/c o art. 46. da Lei n' 0338, de 16 de abril de 1997. c de acordo com 
o Decreto n•0048 de 03/0l/05, 

RESOLVE: 

Nomear Waldecir Alcântara de Menezes para exercer o cargo em 
t:omlss~o de C c rcnlc de Subgrupo de Atividade Opernclonal do Projeto 
• Acomponhom(nto Técnico-Operacional às Ações Governamentais", Código 
CDS-1. do Gabinete CJvll, a contar de O I de Janeiro de 2005. 

Macopá, 03 de janeiro de 2005 

DECRETO N° 0055 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das 'a tribuições 
que lhe sflo conferidas pelo art. 119. inciso XXII. da ConsUtulção do Estado do 
Amapá. c/c o art. 46, da Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997, e de acordo com 
o Decreto n•oo48 de 03/01/05, 

RESOLVE: 
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Nomear Benedito Rolo! Gonçolv~ para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividade Operacional do Projeto 
"Acompanhamento Técnico-Operocionol às Ações Governamentais", Código 
CDS-1. do Gabinete Civil. a contar de OI de janeiro de 2005. 

RESOLVE: 

Mocopó, 03 de Janeiro de 2005 

Nomear Edson Carlos Cunko para exercer o cargo em comissão de 
Gerente de Subgrupo de AtMdadc Operacional do Projeto "Acomponkarnento 
Téeni~o-Operoclonal às Ações Governamentais", Código CDS-1. do Gabinete 
Civil. ~contar de 01 de janeiro de 2005. 

Mocopá, 03 de Janeiro de 2005 

DECRETO N° 0056 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNAOOR 00 ESTAOO DO AMAPÁ. usando das atrtbulções 
que lhe são conferidas pelo art. 119. Inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997. e de acordo com 
o Decreto n•0048de 03/01/05, 

OECRETO N° 0058 DE 03 DE JANEIAO DE 2005 

RESOLVE: 

O GOVERNADOR 00 ESTAM 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, tnclso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá. etc o art. 46, da Lei n• 0338. de 16 de abctl de 1997, e de acordo com 
o Decreto n• 0048 de O 3/01/05. 

Nomear .Avenid~ do Silvo e Silva para exercer o cargo em 
comlss:lo de Gerente de Subgrupo de Atividade Operacional do Projeto 
"Acompanhamento Técnlco-Operaclonal as Ações Governamentais". Código 
COS-1, do Gabinete Civil, a contar de 01 de janeiro de 2005. 

RESOLVE: 

Mocopá. 03 de Janeiro de 2005 
Nomear Ellelber Mackodo Cardoso para exercer o cargo em 

comlss!lo de Gerente de Subgrupo de Atividade Operacional do Projeto 
"Acompanhamento Técnico-Operacional às Ações Governamentais", Código 
CDS-1, do Gabinete ClvU. a contar de 01 de janeiro de 2005. 

Mocopó, 03 de janeiro de 2005 

DECRETO N" 0057 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 

O GOVERNADOR 00 ESTADO 00 AMAPÁ. usando das atrtbulçOes 
que lhe são conferidas pelo art. 119. Inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abctl de 1997, e de acordo com 
o Decreto n•oo48de03/0l/05, 

Gabinete Civil 
Luis da Conceição Pereira Góes da Costa 

JIJSTIRCA TlVA N' 0011200S.CPUGA81 

FUNDAMEHTAÇlO LEGAl: 

PEDIDO DE COTAÇÃO: 
EMPRESA: 
VALOR TOTAL ESTIMADO: 

Lel Comj)lemenllr rf 101, de 
04'0512000; lal n' 4.320 do17103/&ot; 
·M. 24, lndso IV de LAI n• 1.666193, 
llleradl pela lel n• 9.&48 de 
271051118, P....:or n' 
21012004/CORREGEDORIAJPGE o 
Proces•o Admlnlsfrlllvo 
Protocolo-Geral n' 2005131. 
001/2005 
JCA- Serviços EspKialiudos Lida. 
R$141.600,00 (canto t qumnta t 
IIm mil ruis) 

Sullmelemos ~ soperb- conslderaçilo do 
ExcelenUssimo Senhor Chefe do GabineiB CMI, a presenle Justificaljya 
para elello de autorizJçilo e ralificaçlo do valor supramcncionado. que 
tem como objetivo suprir o p1garnento dt dtSpnas com a 
contrataçao dt pessoa jurldka p~ra loeaçlo dt serviços 
concamantesaos gNPQ$ de atividadtS de Digitador, Ractpclonis11, 
GovemorU, Ga~om. Cozlnhelro(a~ Eltlrlclsta, Servente, Artil1co, 
Jardineiro, Passadeira, Cmlm1ra e LAvadeira, desVnados ao 
Gabinete Clvi~ Realdlncla Oficial t Gtrtncla dt lntegra~o • 
Desenvolvimento Munlelpll do GOYemo do Estado do AmaP', 
perlodo de 03 (lrês) meses. 

FWidarneniMios a presente despesa em carátar 
emergencial e lempocárlo, ros lermos do artkjo 24, Inciso IV da Lei 
8.666193 e suas ~. em deoonénda da conclusao ela vlgénc:ia do 
contrato anteriol, avaliando que os serl1ços acima epigrafados silo de 
natureza continua, nao podendo a Admlniskaçilo prescindir dos 
mesmos, o que acarrelaria danos para a fulciooaliclade das atividades 
atinentes ao Gabinete Civil, Residência Governamental e a Gerência de 
lntegraçao 8 DesenvQivimento Municipal; considerando, ainda, o decurso 
de lempo necessério parallnelzBçilo do procedimento licitat6rio. 

A opção pela empresa JCA - SeMços 
Especializados L~. ocorroo em razilo da mesma ler apresentado a 
melhor proposta para a realizaçilo dos seMços, e lendo em vista que o 
preço está ela acordo com o praticado no rnelt8do local. • 

Pelo exposb, visando salvaguardar os int«esses 
ela Administroçilo PUblica. em fiel c~o da Le~ submeto a 
preser11e justificativa . a vossa homologaçao, rigorosamente amparada 
pelo art. 26, da lei rf' 8.666193, oom 8$COpO de ratificaçilo 8 

conseqOante publicaçilo no Diàrlo Olidal do Estado do Amapâ,-como 
cond"~ para e1lcâcla dos aiOii. 

JUSTIFICATIVA N' ~UGABI 

fUNDAMENTAÇlO LEGAL: 

PEDIDO DE COTAÇlO: 
EMPRESA: 
VALOR TOTAL ESTIMADO: 

LAI Complementar n• 101, dt 
IW/05/2000; lal rf' U20 <H 17103164; 
M. 2A, Inciso IV elo lei n' 8.6661!1J, 
,allmclo ptJi Lei rf 9.&48 dt 
271051118, Patectr ... 20812004-
CDRREGEDORIAJPGE t Processo 
AllrlliniMIIvo - Prutoc:oi~Geral n• 
20041446i5. 
03812004 
LOCAVEL SERVIÇOS lTllA 
R$ 33.000,110 (trinta • trts mil raals) 

Sttxnelemos à supera consideraçlo do 
Excelentlsslmo Senhor Chefe do Gablnela Civil, a presente Justificativa 
para eleito de autDrlzaçao e rdcaçao do valor supr1111811Cionado, que 
tem COITO ob)etlvo suprir o .-goiMIIID do doaposu com 1 
contrallçlo clt tmpnn p1ra presllçlo de stmços dt locaçlo de 
vticulos, cltsliMdoe 10 Gablntla Civil, para os Hrvlços dt 
t.lanutençio de Açeet e Segurança Pessoal t lnsUtuelonal, perlodo 
de 03 (três)--

Fundamentamos a prasenle despesa am ~éler emeruencial 
e temporério, ros tennos do a~~o 24, Inciso IV da Lei 8.666.'33 e suas 
alter~. em decorrencte de c:ooWslo da vigência do contrato 
antsrior, considerando que e AdminisUaçlo nao pode presàndir destes 
seMços, o que caracieriza nect$$1d8de de urgência no elendrnenlo, 
n.!o podendo agUMdar pela hlizaçilo do procedimento licitatórlo, em 
decorNncia do dea.no de lernpo que o ~requer, situaçao que 
eolocaria em risco o andamento das aliviclades que utizwn os 18CUrsos 
aulomolivo6. 

A escolha pela llllX858 LOCAva SER\o1ÇOS LTDA. 
decom1 em razão da mB6m8 lei sido a prestacb'a do referido seiViço no 
contrato antsriol. lendo alond"ldo e contendo as c:l6usu!as conlraluals e, 
considarando, ainda, que o preço por ela epresenlado é o menor denlte 
es propostas oolalles petas tllllN'esas do rnorca1o locaL 

Peb exposto, visando s*vaguanlar os ln18resses ela 
Admlnlsllaçllo Pútllica, em fiel cumprimento da Lei, submeiD a presente 
)usliflcallva a ~açilo, rtguosamenl! J!11parada pelo art. 26, 

11 

da Lei n• 8.666193. c:r:m esoopo de JB!ificaçilo e consaqilenls ptbticaçilo 
no Dlãio Ofiàal do Estado do Amapâ, como oondçao para elícâàa dos 
atos. 

Maca~, 31~• ' 2004. 

NAUYLA Ú GUIAR 
Prosídel11e da I 

li 
REMUCAÇ.I.O DE AVISO DE UCITAÇAo 

0 Gablnett Civil, lllrlris de SUl Cornlulo Ptmanlntl de Ucltaçlo, 
tomll público pan conhldrntnto dos lnllntsudoa, que es11ri 
mlizando lidtaçio na modtlidtdt CONCORR~IA n' 0011200+ 
~ que tam corno objtlo a contrmçlo dt empresa 
tlpteiaiiPdll na prestaçlo c1t 11/VIçol dt locaçlo de velculos, 
dntlnldoe 10 Glbintta Civil e CIH Mlllllr do GoYemo do Es1ado 
doArnapl. 
Abertura: 117/IW2005 
Hon: 09:30 
locat Pa!Kio do Sttontrllo- Rua Gonont Rondon, n' m -log\Jinho, 

SlllclaComlHio --nlo do L.Jctu.;lo. 
Toltfono: 212.11211-fliJNJI2AI 

Edilll comploiD podori sw odqulrldo no ondoflço ldml, no hofWio das 
07:30 oo12.-0I t da14:00 io11:00. 

li 
AVISO OE UCITAÇ.I.O 

O Gablnelt ClvU, lllmM clt sua Cornlulo Permanente da Llcltaçlo, 
toma públleo pa11 confltclmlnlo dos lnteresndos, que esllri 
ruli~ndo llcitlçlo, nftnnla REPETIÇlO dt TQMAOA DE PRECOS 
o• 004f2Q04.CPlJGABI, que tam como objeto a contntaçlo de 
pessoa jurldlce pm locaçlo dt HMços concernentes aos GNPOS 
de atlvldldn de DiQilador, Rlcepclonlm, Governanta. Garçom. 
Comhelro(•~ Eletllcllll, S..Vtnll. Mifice, Jardineiro, Pundtira, 
C.manlrl • lAvadeira, dtltintdoe ao Gablntll Civil, Rnldincla 
Oftcllf e Gertnc:il clt lnlagra~o a Dlserwolvimlnto Municipal do 
Gcwemo do Eatado do Amapl. • 
Abertura: 21~1/2005 
llorl: 15:00 
loco!: Pattclo do Solllmrllo - lbd Gtntral RDodon, rf' 259 -

lAgulnho, Stla da C.O.Itdo Pti!Nlltnta da L.lc~o. 
Ttltl-: 212.1129--Rtniii2At 

Edital completo pocltri str tdqulr1do no endtrwça ldml, no horirio cln 
07:3010 12:00 tdat 14:00 i118:00. 

IIICI!'i,G4i'J: 
Nat-J· dt 

Prnldooll da CJW. 
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Policia Militar 
Cel. Lindemberg Abel do Nascimento 

[),'TRATO UO NONO TER\! O AIHTIVO AO CONTRA TO N• 
041100- P:>.IAP 

1/>ST!H!MEt\TOS E PAKTES: O E<tatlo do Amapá, através da 
Pnlícia Milir~r do Alndp:i. L:nmn Conlrõ!13ntc c Israel Scnli~.c'flS c 
CA:nér..:io fJdt como Conu;,.tadil. 

Pcl(\ presenl<' TERYlO ADITIVO, <"I S p.'lrte!' aqui identilicud:ts, 
rleda r:tm, :u.:dt<~m e ajustam, que o in:-;tnu~lento :1cimil id~ntificado. 
ICUI alh:rat.lu ;t Chiusula D~cima TtJ"t'tir.- do C()nlnt(O. mantidas 3S 
d~ttl.":i~ Ih] Ui of1a rcfc:rid:L"i, ni1 fca;ma C'llllll :tO: ~:.:ham re(!ígid.Js, e que 
ncst: :lt\'1 c C'.casião ric:..m t(ltttlmcnle w;if:cad;u para tud.n. a:-. 
~.:uns~qüênci:v: rl~ dirl'Ílll. 

\.1 ,\USUl.A l'IUMEII{A: llO PRAZO DA VIG éNCL-\ 

Fitn prorrot:ado o prato de \i~i!nda pr1.Wi~to na Cláusula l>édm~ 
Tcrctira do Cootnru, por mais 120 (cento c \'ill:l·) dia~. a CClntar da 
datJ Ue a,,..;in:llurn dcslc T~.!tmu A<lili\'u, 

StG1\ATÁKJOS: Lindcnh:rg Ahd do N!l:!.cin:~•ltu t' l~quc !\i:\ ia d~ 
()livl!ira.. 

~b.c.:ap;i.AP. OJ de janeiro de 2t1U~. 

r--------------------------. 
1 Secretarias de Estado 

Administração 
Carlos Alberto Sampaio Cantuária 

. PORTARIA N° 2 H3t2004- SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das abibuições que lhe foram cooferidas 
pelos Decretos nos 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o conbdo no Processo - Protocolo Gerai/SEAD no 
43512/2004, 

RESO L VE: 

, Design,~r o servidor Cláudio Nascimento Feio, para 
responcjer pela~hefia da Divisão de Planejamento e 
Projeto 'tSEINF, ódigo CDS·2, durante o impedimento do 
resp 1v0 titular éllo Roberto Mareco dos Santos, que se 
afasta · para us . to de férias regulamentares, no período de 
02 a 3 /01/2005.' 

POII.TARIA No)J 1lj / 2004- SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
pelos Decretos n"s 1.497, 16 de outubro de 1992, OH8, de 23 
de janeiro de 1998 e l373, de lO de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo - Protocolo Gerai/SEAD no 
43134/2004, 

RESOLVE: 

. Designar À~arocida Mar ia da Silva Lobo Ramos -
Secretário Administr tr.to/ADAP, Código FGI-1, para exercer 
cumulaifvamente e m subsmuição a funçi!o de Secretário 
Executi o/ADAP, Cód go FG1·2, durante o impedimento do 
respe vo titular M'jria Gorete MartiM Lopes, que se 
afastar para usufrut<j de férias regulamentares, no período de 
06/0 I 04/02/200 : 

PORTARIA N°,2 ~ 15/2004-SEAD 

O Secretátio de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atnbulções que lhe foram conferidas 
pelos Decretos n"s 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vlst! o contido no Processo- Protocolo Gerai/SEAD n° 
43136/2004, 

RESOLVE: 
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POII.TARIA N•JJ j b/2004- SEAD 

? Secretário de Estado da Administração do Governo 
do Amapa, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
pelos Decretos n"S 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, ~ 23 
de )anetro de 1998 c 1313, de 10 de fevereiro de 2004 c tendo 
em vista o contido no Processo- Protocolo Getai/ SESA no 
39232/2004, 

R ESO LV E: 

. . Designa~a servidora Rosa Antonio Naim Auad, 
para fC>POnder la Cl clid da C~niCd ururyica/HCAl/SfSA, 
C6d o CDI·3, du ntc o impedimento do respectivo titular 
Ma Antonio aliclro de Almeida, que se enoontra 
afa tado para usut uto de férias regulamentares, no período de 
OI 30/12/2004. ---

PORTARIA N° JJj ? 12004- SEAD 

O Secret.lriÔ óc Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das abibuições que lhe foram conferidas 
pelos Decretos n°s 1.497, l6 de ootubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 c 1373, de 10 de fevereiro de 2004 e tendo 
em vista o contido no Processo ::. Protocolo Garai/ SESA no 
40360/2004, 

R ES O LV E: 

PORTARIA No).ij 8/2004- SEAD 

O Secretário 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, 0148, de 23 
de janeiro de l998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Proceuo - Protocolo Gerai/ SEAD 
n • 43328/2004, 

RE S o'~v E: 

Designar !ervidor Pedro da Silva Costa, para 
respo er pelo 1\Jpo de Atlvidades de Vigil~nda e 
Segur nça/COPEN, 'Côdlgo CDI-2, durante o Impedimento do 
res ·vo titular Maricelio Silva da costa, que se encontra 
afa do para usufi\Jto de férias regulamentilres, no periodo de 
OI a 0/12/2004. 

<::::":".:::::---

PORTARIA N°) :i.j, g/2004- SI:AD 

O Secretário de Estado da Admlnlstraç3o do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
pelos Deaetos nOS 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo - Protncolo Gera1/SEAD n° 
43133/2004, . 

R ES OLVE: 

Designar Cleudo Pereira da· Trindade - Gerente de 
Subgrupo de Atividades do Projeto "Apoio às Programações e 
aos Eventos Cultu is"/FUNDECAP, Código CDS-1, para exercer 
cumulativamente e m substituição a Gerente de Subgrupo de 
AtividadeS do Projet "Apolo às Programações e aos Eventos 
CulturaiS1/FUNDE Código CDS·I, durante o impedimento 
do res ectlvo Utul Gradelton Lobatn Vldal, que se 
encontr afastado p a usufruto de férias regulamentares, no 
período e o 1 a 30/ 2004. ----
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PORTARIA NO )1 Wt2004- SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das abibuições que lhe foram conferidas 
pelos Decretos n"s l.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de l998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo - Protocolo Gerai/SESA no 
41235/2004, 

R ES O LV E: 

Designar a servidora Odete Ferreira e Ferreira, 
para responder pelas AUvidades do Programa Estadual de 
DST/AIDES/DE/CVS(SESA, Código CDI-2, durante o 
Impedimento do res ectivo titular Assunção de Maria Rocha 
Uma,. q e se afast á para usufruto de férias regulamentares, 
no pen o de 02 a 1/01/2005. 

PORTARIA N•,Z_i2.l t 2004- SEAD 

O Secretário de Estado da Administraç&l do Governo 
do Amapá, usando das atnbuíÇiies que lhe foram conferidas 
pelos DecretO'S n°s 1.497, 16 de ootubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2004 e tendo 
em vista o oontido no Processo - Protocolo Garai/SEAD n• 
42487/2004, 

R E!\ O L VE: 
i 

Homo\ogar a designação da servidora Déborah 
carta Pinheiro -~ornes, para responder pela Chefoa da Dr.tlsão 
Técnlç:a Pedag'1ica/ CEFORH, Côdigo FGS-2, duranle o 
lmpc<,limento do · respectivo Vtular Sandra Maria Martins 
cardoso, que «! encontrava. afastado por motivo de licença 

méru , noperí ~~ 

4~. 
lberto-Sampaló' cantuária 

Secrep rio de Estado da Administração 

POII.TARIA N•.i. 12.2/2004-SEAD 

O Secret.lrio de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das abibulções que lhe foram conferidas 
pelos Decretos nOS 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
~janeiro de 1998 e 1373, de lO de fevereiro de 2004 e tendo 
em vista o contido no Processo- Protocolo Gerai/SEAD no 
42449/ 2004, 

RESOLVE: 

PORTARIA No21Z3t2004- SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe roram conferidas 
pelos Decretos n°s 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de I O ~ fevereiro de 2004 e tendo 
em vista o oontido no Processo - Protocolo Geroi/SEAD n° 
42449/2004, 

PORTARIA N° 2,/ Z 'f 2004- SEAD 

O Secretátio de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
peiO'S Decretos nos 1.497, 16 ~outubro de 1992, 0148, de 23 
de Janeiro de 1998 e 1373, de lO de fevereiro de 2004 e tendo 
em vista o cnntido no Processo- Prot:oc:oto Gentf/SEAD no 
42449/2004, 

RESOLVE: 

Designar Pl!Uio césl:r Lam~triío da Silva, Otefe da 
Unidade de ~'tratos e Convênlos/HEMOAP, Código FGS-1, 
para . exercer ru ulativamente e em substituição a Olefia do 
Núcleo ' Setorial Plancjamertto/HEMOAP, Côdigo FGS·2, 
durantf o impedi nto do respectivo titular Holder Souza de 
Aze>védo Pican , que se afastará para usufruto de férias 



Macapá, 04.01.2005 

PORTARIA N° 2 I ~2004- SEAD 

O SecreUr1o de Estado da Admlnlstra,ão do Go\'emo 
do Amapá, usando das atnb<Jições que lhe foram conkr1das 
pelos Decretos n"s 1.~97, 16 de outubro de 1992, 01'18, de 23 
de Janeiro de 1998 e 1373. de 10 de fevereiro de 2001 e rendo 
em vista o contido no Proct!5SO - Protocolo Gerai/ SEAD n• 
42A49/2004, 

PORTARIA N•l{2CJ2004- SEAD 

O Seaet\r1o de Estado da Admln,stràção do G<Mmo 
do ~. usando das atribuiçl5es que lhe for•m ronferidas 
pelos Decretos n"s 1 .~97, 16 de outubro de 1992, OH8, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevo-eiro de 2001 e tendo 
em VISta o contido no Proasso - Protocolo G4orai/SEAO n• 
43329/1004, 

R ES L V E: 

o servidor Mldlel Jacbon llarbou 
der pelo Grupo de Alfvldade Vlgll~nda e 

o CDI-2, cklrante o Impedimento do 
meru tambrali de Castro, que se 
ra usufNtD de fénas n:sulamentares, no 

1 {2001 ----. 

PORTARIANC!2J2 ~2004 - SEAD 
O Secretário de Est!do da Administração do Govemo 

do Amapá, usando das atribuições que lhe fO<am conferidas 
pelos Decretos n<>s 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeoro de 1998 e 1373. de 10 de fevereoro de 2003 e tendo 
em 'llstil o conlldo no Processo - Protocolo Gerai/SEAD n• 
43539/2004, 

r o semdor Ronaldo Farias Cruz, para 
de Motoosta Olidai/CAMI, Código CDI-2, 

do respectivo titular lvaldo lima da 

O Secret.áno de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atnbuições que lhe foram conferidas 
pelos Decretos n•s 1 A97, 16 de outubro de 1992, OI 46, de 23 
de jane~ro de 1996 e 1373, de lO de feverei'o de 2003 e tendo 
em vista o cootido no Proce"o- Protocolo Gerai/SESA n• 
40208/2004, 

RESOLVE: 

PORTARIA N•ZJ z 1/2004 - SEAD 

O Secretário de Estado da Admlmstração do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram contendas 
pelos Decretos n<>s 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de )anelro de 1998 e 1373, de 10 de feverelto de 2003 e tendo 
em vista o contido no PrOC8$SO - Protocolo Gerai/SEAD n• 
43327/2004, 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RESOLVE: 

PORTARIA N•t/.:5 0/2004 - SEAD 

O Secretário de Estado da AdminiStração do Govemo 
do Amapá, usando das atritoções Que lhe roram oonfendas 
pelos Decretos n<>s 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de lO de reverelro ele 2003 e tendo 
em viSta o contido no Processo- ProtDoolo Gerai/SEAD n• 
43325/2004, 

PORTARIA NO ]..tJj/2004-SEAO 

O Seaetino de Estado da Administração do Govenno 
do Amapá, usanelo das atnbuiçOes que lhe roram confet1das 
pelos Decretos n"s 1.497, 16 de MAlro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, ele 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no ProceMO - Protocolo Gerai/SESA n• 
39811/2004, 

RESOLVE: 

Oeslg~o semdor loM dos Santo• SargM, para 
responder pela fia de Ser;;ços GeraiS/H. Emergênda/SESA, 
Cócligo CDI·2. d rante o Impedimento do respectivo titular 
Doml Rod ues cart~aso, que se encontra afastado 
para de êr1as regularnenlllres, no periodo de 01 a 
30/12 2004. -

\~~~~1de 2 

PORTARIA N') lJJ.fWI.4.SEAO. 

O SECRETARIO DE ESTADO DA AOIIIHISTRAÇÃO, no uso ela 
cornpeltnaa que l1e b delegada polol Docr•1os rf 1497, de 1611002, 01.S, de 
23.()1.98, 1endo em v~ ta o 1eot ooOftoo n'011f.100«:PAOCAJSEAD. 

RESOLVE: 

PrCIIIlgal por mais &l I!CSSOO:O) <ÁS, O pram poro Clllldllslo 
dos hbalhos ela Co1nlsdo do Proctuo AdlalnlotntiYo Ol..:lpll~~ar, ProcKSO 
n' 217110.014a518f.S O, 01sliluldt pela Port.atla n' 1707/2004-SEAO, de 
29 10 ~. pt.Ciacla OOrio Okrsl oo Estado oo AmiiPi no 0~11 oo mesmo 
mfsen 

PORTARIA 11' 2 iJ 3 12004-SEAD. 

O SECRETAloo OE ESTADO DA AD•ISTIIAÇAO, no uao da 
c:ompel!nda ~ 11e 1o1 delogada pelos lleaiJP n• 1497, de 16111W2. 01.S, de 
23.()1~. lindo em Wll o 11or do Ollcro n• CJ1l312004.CS/C, 

RE SOLVE: 

por nwls 30 (h) !Sas. o pram por1l oondiiiiO doi 
da Sid<*'ocil. "'- PruD:Iolo ~ n• 
da pela POIIIIIa r(' 1823Q004.SEAO, de 22.11.2004, 
do Estado do Amlc>6 no dia ~. do mM/1'0 '* e 1no. 
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PORTARIA N• l/] ~2004- 5EAO 

O Secretário de Estildo da Administra~ do Govemo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe roram conferidas 
pelos Deaetos nOs 1197, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevmiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Proceuo - Protocolo Geni/SEAD n• 
42272/2004, 

PORTARIA N• 'Z I:S5i2004-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Amapá, no uso da competb1cia que lhe foi 
delegada pelos Decretos n<>s 1.197, de 16/10/92, 0148, de 
23/01/98, 

RESOLV~· 
El ar a dora SILfNE DE MENEZES FARIAS, 

Agente Administra , pelo profissionalismo, singular efiCiência 
e elev o esplnte responsabilidade no ÇOOlllfunente de suas 
!are~ , contnbullldo para o engrandecimento do 5eiVIço 
públl 

PORTARIA N° 2fJ6/2004-SEAO. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Amapá, no uso da competénda Que lhe rot 
delegada pelos Decretos nOs 1.497, de 16/10/92, 0118, de 

23/01/98, ---~ 
RESOLVE 

Elogiar a ldora BENEDITA AU. XlliADORA DO 
RO O SILVA, gente AdmlniStrabvo, pelo profisslonalsmo 
no primento seus deveres, pela smgular eriOénda no 
cum mente de ·suas tarefas e elevado espínto de 

bllldade, oontnbu!ndo para o engrandecimento do 
público. 

PORTARIA N• l/Jf/2004-SE.AD. 

O SECRETÁIUO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇ10 do 
Govenno do Amapá, no uso da competência que lhe fOI 
delegada peJos Decretos n"s 1.497, de 16/10/92 0148 de 
23/01/96, ~ • • 

R~SOLV : 

oglar a ora VANDERLEYA DA COSTA DIAGAS 
DA LVA, a Témlca, pelo profissionalismo Slf19111ar 
efid a e ele espirito de responsabi~dade no 

~mente de suas tarefas, contnbtnndo para o 
ndeomento do se~ público; - -

, '6t1 

PORTARIA N•2/J!/2004-SE.AD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA A.DMINISTRAÇÃO do 
Govemo do Amapá, no uso da competência que lhe foi 
delegada pelos Decretos n"s 1.497, de 16/10/92, 0118, de 
23/01/98, 



Macapá, 04.01.2005 

PORTARIA N°2tJ!f/2004-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Amapá, no uso da competência que lhe foi 
delegada pelos Decretos n°s 1.497, de 16/ 10/92, 0148, de 
23/01/98, 

El~glar a servido CLARISSE RIBEIRO DOS SANTOS, 
Agen Administrativo pelo pror,ssionalismo, singular eficiência 

RE .SOLVE: ~ 

e ele aco espílito de nsabllidade no cumplimento de suas 
taref , contribuindo para o engrandecimento do serviço 

públic . , ------;;;;;_~ 

deL--004. 

AUl SAMP~TUARIA 
~ kHre-Estadl5ílã'Admlnistração 

I 

PORTARIA N° 2 Ff 0 /2004-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Amapá, no uso da competência que lhe foi 
delegada pelos Decretos nos 1.497, de 16/10/92, 0148, de 
23/01/98, 

RESOLVE: 

PORTARIA N° 2/ '1}/2004-SEAD. 

PORTARIA Ni.}'f Z. /2004- SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
pel9s· Decretos nOs 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o teor do Processo - Protocolo Gerai/SEAD n " 
43547/2004, 

RESOLVE: 

; Desrg~\r a servdora Shyrlev Balieiro da Silva, 
para .' responc\er pela função de Secretáno 
Exe~ttVO/OUVIOiJRIA, Código CDI-2, durante o 1mped1mento 
do espedrvo tit~lar Regiane Gu~es Rodrigues, que se 
afas ará para usljfruto de fénas regulamentares, no período de 
03/ \a 01/02/2Ç 5~---------- •. 

><:ac.apf 0 O e ~ /, C7de 004. 

~ 
-;:;~-== 

PORTARIA N° 2/ V&2o04- SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram confertdas 
pelos Decretos n°s 1.497, 16 de outubro de 1992, 0146, de 23 
de janeiro de 1996 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o teor do Processo - Protocolo Gerai/SEAD no 
43546/2004, 

R ES OLVE: 

rvidor Valter Pereira da Costa, para 
de secretário Executivo/OUVIDORIA, 
o impédimento do reSD<ictivo ~tular 

heta, que se afastará para usufruto de 
o periodo de 03/01 a 01/02/2005. 

()4, 

( DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARJA No)/ lflj/2004- SEAD 

O Secretálio de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atrlbulções que lhe foram conferidas 
pelos Decretos nOs 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro Çe 2003 e tendo 
em vista o teor do Processo - Protocolo Gerai/SEAD n° 
43544/2004, ' 

/ R E so ·~ V E: 

Designar J
1 
servidora Edilena Gonçalves Dias, para 

res er pela fun'ião de Secretário Execubvo/OUVIDORIA, 
Códig CDI-2, durapte o impedimento do respectivo titular 
Iolin a GonçalvC$ . Santana, que se afastará para usufruto 
de féri s regulamenta ~)le<iGOO-deJ)3fOH 02/2005. 

11 

PORTARIA N°)J<f5/2004 -SEAD 

O Secretário de Estado da Adminlstraçoo do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram oonferidas 
pelos Decretos nOs 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em VIsta o teor do Processo - Protocolo Gerai/SEAD n° 
43541/2004, 

RESO LV E: 

PORTARIA No}_{ c; h /2004- ~EAD 

O Secretário de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
pelos Decretos n°s 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2004 e tendo 
em VIsta o contido no Processo- Protocolo Gerai/SEAD n° 
43809/2004, 

R ESO LV E: 

PORTARIA N°)Ff9-/2004 - SEAD 

o secretário 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, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo- Protocolo Gerai/SEAD no 
43558/2004, 

RESO LV E: 

PORTARIA N°J I <{ 212004 - SEAD 

O secretário de Estado da Administração do Govemo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram confelidas 
pelos Decretos nos 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo- Protocolo Gerai/SEAD n° 
43557/2004, 

t
. Designar o rvidor José dos Santos da Silva, para 

respond pela funçã de ~lotorlsta do Diretor/IEPA, Çódigo 
FGI-2, urante o lrn lmento do respectivo titular Alvaro 
JorQe ardoso. oue se afastará oara usufruto de férias 
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PORTARIA N°) I L/rft2004- 5EAD 

O Secretárto de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram confertdas 
pelos Decretos n°S 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Pro= - Protocolo Gerai/SEAD n° 
41893/2004, 

PORTARIA N°.2/50t2004- SEAD 

O Secretálio de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
pelos Decretos n°s 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de !O de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o contido no Processo - Protocolo Gerai/SEAD no 
12275/2003, 

R E 5O L V E: 
\ 

Pr~gar por mais 90 (noventa) dias, os termos da 
Portaria n° 96/2003-SEAD, de 23 de junl1o de 2003, que 
designou Jos Ilson leite Martins - Auxiliar de f iscal, para 
resp nder la 01efia do Posto de fiscalização da 
SUF MA/SE~AZ. · ' 

4. 

PORTARIA NO 2 l 5 1/2004 - SEAD 

O SecretáriO de Estado da Administração do Governo 
do Amapá, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
pelos Decretos n°s 1.497, 16 de outubro de 1992, 0!48, de 23 
de janeiro de 1998 e 1373, de 10 de fevereiro de 2003 e tendo 
em vista o oontido no Processo - Protocolo Gerai/SEAD n° 
43559/2004, 

R E 50 LV E: 

PORTARIA N°o'2 i '5a/2004-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Amapá, . no uso da competência que lhe foi 
delegada pelos Decretos nos 1.497, de 16/10/92, 0148, de 
23/01/98, 

RE S OLVE: · 

Elbglar a serv~ora ALCIONE BORGES DE OLIVEIRA, 
Agen e Administra~~- .pelo profissionalismo, singular eficiência 
e ele ado espirlto d;rresponsabilidade no cumprimento de suas 

· taref s, contribuind9 para o engrandecimento do serviço 
públi o. 

PORTARIA N°;;;J!5 '3/2004-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Amapá, no uso da competência que lhe foi 
delegada pelos Decretos n°s 1.497, de 16/10/92, 0148, de 
23/01/98, 

RESOLV~. 
El ' iar a 'dora MARIA DO SOCORRO BARRETO 

COI;;:RA, Datil · raro, pelo profissionalismo, singular 



Macapã, 04.01.2005 

PORTARIA N°~.J<jl.f/2004-SEAD. 

PORTARIA N~S'6/2004-SEAD. 

no 
o 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Amapá, no uso da competência que lhe foi 
delegada pelos Deaetos nOS IA97, de 16/10/92, 01'18, de 

23/01/98, l 
R~SOLVE : 

El lar o setvt or RAIMUNDO ALFAIA DE SOUZA, 
Agen e de Portaria, o profiSSionalismo, si09ular eftdência e 
elev esplrtto de sabilldade no cumprimento de suas 
tare , contribui ' para o engrandedmento do serviço 
públ' . .----

PORTARIA N"&J97!2004-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇlO do 
Governo do Amapá, no uso da competêo:ia que lhe foi 
delegada pelosJetos nOS 1.497, de 16/10/92, 0148, de 
23/01/98, 

RESOLVE: 

El 'glar a dera IZANIRA CUNHA LEÃO, A9ente 
Adm" istrativo, o PIOiisslonalismo, singular elldênda e 
e o espfrito d responsabllldade no cumprimento de suas 
lar as, contribulnilo para o engrandecimento do serviço 
pú co. 

PORTARIA N~g /2004-SEAO. 

O SEéRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAçlO do 
Governo dtpá, no uso da competêocia que lhe foi 
delegada p Deaetos nOS 1.'197, de 16/10/92, 0148, de 
23/01/98, 

RESOL E: 

Elogiar a clora RITA ANDRADE MACIEL, Agente 
Admlnlstrativo, · pelo prollsslonalismo, singLiar efldênda e 
elevado espiritll de responsabilidade no cumprimento de suas 

~--·~~~~-
--àiiiU:iU1Er!llf(JTSAMPAIO ~ 

Secre ri de Estado da Admlnlwaçlo 

PORTARIA N~JS9!2004-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Amapá, no uso da competênda que lhe foi 
delegada pelos Decretos nOS IA97, de 16/10/92, 0148, de 
23/01/98, 

RESOL~· • 
E lar o ldor JOÃO QUINTELA DO CARMO, 

Res · de A vldade de Estocagem, pelo prolissionallsmo, 
si ular efldênda elevado esp(ritn de responsabilidade no 
cu primento de suas tarefas, contribtindo para o 
en randedmento seMCO oUbliCO. 

PORTARIA Nh)j(;b/2004-S!AO. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAçlO do 
Governo do Amapá, no uso da competênda que lhe foi 
delegada pelos Decretos nOS 1.497, de 16/10/92, 0148, de 

R SOLVE 

23/0l/98 .... à 
oglar a servi ra HAISHA MARRY BRITO DA SILVA, 

Ch fe da UCA, lo prolisslonallsmo, singular elldênda e 
e espfrlto del ~sponsabllldade no cumprimento de suas 
ta as, contrlbulnc;x> para o engrandecinento do serviço 
pú llco. 

~~ 

PORTARIA N•.,;IJ"J/2004-SEAO. 

O SECRETÁRIO DE. ESTADO DA ADMlNISTRAçlO do 
Governo do Amapá, no uso da competênda que lhe foi 
delegada pelos Deaetos nos 1.497, de 16/10/92. 0148, de 
23/01/98, 

RESOLVE 

PORTARIA N• ,;U ~2004-SEAO. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADI4lNISTRAçlO do 
Governo do Amapá, no uso da competênda ~ lhe tal 
delegada pelos Decretos nOS 1.497, de 16/10/92, 01'18, de 
23/01/98, 

PORTARIA N"al b'3fl004-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMJNJSTRAÇÃO do 
Governo do Amapá, no uso da competência que lhe foi 
delegada pelos Deaetos nOS 1.497, de 16/10/92, 0148, de 
23/01/98, 

a MARCB.LE D! MATOS DIAS 
AdministratiVo, pelo prolissionallsmo, -
ado espírito de responsabilidade no 

~fas. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAçlo do 
Governo do Amapá, no uso da competência Que lhe foi 
delegada pelos_ ecretos nOs 1.497, de 16/10/92, 0148, de 
23/01/98, 
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PORTARIA N°JJ65!2004-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADHINISTRAçlO do 
Governo do pá, no uso da competmda que lhe foi 
delegada pelos etos nOS 1.497, de 16110/92, 0148, de 
23/01/98, 

ERRATA 

Na Portaria n° 322/11-2004-DRH/S!AD, de 29 de 
novembro de 2004, referente a U<llnça-Espedal Prfmlo por 
Assiduidade, concedda a servidora Eliult..th ele Jesus 
Serra Monteiro. 

ONDE SE L!: PERIODO(S): 01 a 30/06/2006 

LEIA-SE: PEIÚODO(S): OI a 31/07/2006. 

Publique-se e registre-se. 

Macapá·AP, emJ g de ck~~1Pde 2004. 

SALDETE h lr _/\v$ COSTA 

DI~ 

Saúde 
Ullton José lavavas 

EXTRATO 
CONTRATO n.' OU'2004 .$ESA 

Contndo q• entre à celebram o ESTADO DO AMAPÁ, 
.cr.vis da SECRETARIA DE ESTADO DA SAUOE como 
CONTRATANTE E O INSmliTO DE ONCOLOGIA E 
MASTOLOGIA CIOM), .,_...os 11M nele dec..-.ctos. 

Pelo ~· lnllrumenlo, e noa melhora tennoe de direito, 
.. representantes no ftm ..tnados como outotgantes e· 
recipocamerte C>Uorva<los de um lado, ~ 
CONTRATANTE, a SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, 
pesso~~ jurlcica de dlreito pCdco JMemo, com.ede na Avenida 
FAB, 1!9- Centro, nesta C.pital, inllcrü no C.N.P.JIMF aob n' 
00.394.57710001-25, ,_e ato represerftda por aeu 
SIIICI'II!ár1o Dr. UILTON JOSÉ TAVARES, brasileiro, médico, 
CPF n.' 118.533.1112-04 e RG n.' 035013-AP, r81idente e 
domlciDado no ml.llielplo de Ma<:apé.AP, • de outro lado o 
INSTITUTO DE ONCOLOGIA E MASTOLOGlA (lOM), CNPJ 
N' 08.070.42510001-&, com sede 'a TV. Joaq!Mn Gouveia, n' 
180 B, Beino Alvorada, nesta cidade de MacaP', repreeentllda 
por seu Diretor Adrilielrotlw Dr. JOSÉ MAURO SECO , 
Braalleln>, cuado, médico, RG 101764<4(1.432-SSPIRS, CPF 
Jgg,550.80().34, CREMAP N' oC2fl, dmvtnte denominada 
CONTRATADO, reeoiYem lhnlr o pr-• CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS, sujeito k normai e condlç6es I 
aegulr upendidaa que aa Óbr1g8m a cu~ e rwpeitar 
irtegalrnente. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 FUNDAMENTO LEGAL: O 
presente CONTf:t'TO oconwni noalonnoa do artigo. 24, Inciso 
IV da t..l n•. B61l6193 e 8U8I llttr8Ç685, Lei ~mentar no 
101 de 04m5IOO e lei 4320 de 1710311964, conforme 
jueti11caliva n• 04212004-CPl/SESA , homologado pelo 
e:xceledllelmo St. secr...-lo de Eáado da Sallde. 

CLÁUSULA SEGUNDA • DO OBJETO : O objelo pactUado 
~ 1 conlfltaç6o de empresa especla1Dd8 em 
traomanto qulmlottdplco, com o fornecimento da 
medicamento. nec-*los- peclenlee oncológica 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO : Aa despesa com a 
..ec:uçlo deete CONTRATO tat.llzam o valor de R$ 
310.000,00 (trezentos e dez mU reais), com paroei1111 rnenuls 
de RS 51.800,00 (clnquenta e um mil reais) conforma 
Cronograma de ~ que é parte Integrante deete 
inelrumento, a«ldo lniCIIImenlt empenhado o valor de RS 
18.000,00 (dezoito m1 mls) referente ao mk de dezembro 
que correrto a conta da fonte 007. Prcvama de Trebalho 
10122000120010000 Elllmllnto de deapeaa 3:311039 conforme 
NE200406589, cM\Iendo ser pnwidenciedo doc:umenlo para 
garantk' dotaçio orçamatúria para o exerclelo IUbMquen\e. 

CLÁUSULA D~CIMA TERCEIRA - DO FORO : Para 
propo5ilure de qualquer açiO. com bHe neste CONTRA TO, 
fica elello o Foro de comarca de Macap4, Elllado Amapá, 
O>Cduldo ~outro por mala privilegiado que oeja • 



Macapá, 04.01 .2005 

o lll'll$00!& Termo l'ditiYo, se ]ustlfic;a ·pe1a nece83idsde de 
Qat1nQs continuidadol e conc!U$AO dll6 casas <!e lannha ~ 
mecanizadas, para incnmentBr as atMdades da Asooc~ 
do-. Agrfçultoree de Slo B&nedito elo Ptlçul, no Oistr~o dO 
Pac<JI. loisando mGihcr a aUiliGO!sbili:lade da mesma. 
á~ alímento & renda pata os seus ass.oclados. sendo 
neoo;sk~Q porlanló. procalermos o Bdillrnento do Coo~ 
em \ela. .. 

O pl8fenle Termo Ad~ivo tom teepaldo iagal no M 65, locia<l 
11, AKnea 'd'. ele o Mlgo 57, 1nq;o VI da Lei rf 6.666/93 e 
Cláusula Nooa do Cootrao fir11 eplgrale. 

!.lacapá . N', 28.de.~ de 2004 

PA ó(~~{(!&;~ 
/~deAeO<;oltura 

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA 

ASS!.!HTO: l"TertnQAd~aoConlitto n"011/04-1!EA~. 
OBJETIVO: M61:lÇâoda CláusiJaSOOma 

P~r.~ cornpetmta nlllfiCaÇlio, sullmatemos à ~ de 
Vossa E~a a presente JLJ$tificéltiva, para a celobração do 
1• Tenno Ad!U•o ao Conv6plo rf 011/~..SEAFI, 
ASSOCIAÇÃO OOS MORADORES DO SÃO FRANCISCO 
DO AI. TO, o qual altera a vigéncia da Clãusula Sétima, do 
Comlênlo retrOilleilCionado . 

O presente TetmO AditiloO, se justifiCa pe• oecessld~ de 
da-mos continuidade e concluSao das casas de faMha seml
meca1itadas, PMíl lncremenlar as liMdadeS da ~~o 
doe MonldorO$ do Sio F,..,çiSçO do Alto . no Distrito dó 

· Pacuf, loisando melhor a Slll~lid:lde da mesma. 
áorncendo <limento e renda para 05 seus assoclalos. sendo 
necessário portanto. procedoonos o ad~a(rlento do ConYtl1fo 
emte:a. 

O pre&enle Termo Ad~i\<0 tem respaldo lt!galno Art 65, locia<l 
11, Allnea ·cr. ele o Artigo 57, Inciso VI da Lel rf 8.666193 e 
Cláusula Nona do Con:ialo ern eplgrafe. 

Macapâ. /li', 28.1l§~9 ~ 2004 
/U~ f. {l:tf-

PAUJ.O LEITE DE ENDONCA 
.,/Secfe!ário de ~ltura 

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA 

ASSUNTO: 1"Tem10AdM:iuoooCortrlll.o n"010104..SEAF. 
OBJETIVO: Alteração da Clálisula Sétima. 

Para ~entl! ratlfocaçao. s!JbrnGiemos a apreciaçao de 
Vossa Exc:e!énda s presente JU6IifiCaliva. para a celebração do 
1• Tormo Ad_ljlvo ao ConvAnlo n• 010!04-SEAF/, 
ASSOCIAÇÃO FilANTRÓPICA DOS MORADORES E 
ASSENTADOS DO CORRe ÁGUA 00 PIRIRI - AFIMACAP, o 
qual a:tera a .,;gêncla da Cláusula Scitlmn. do ConYênio 
retrcmeocionado • 

O presente Tenro Aditivo, se justifica pela necessid2de de 
darmos cootiouidade e caldusâo das caSas de farinha semi
mecaniza:las. pa<1 incrementar as 00\'idades da As1;ocil!~o 
Filantrópica do. Monl<loroa e Assentados do Com> Água 
elo Ph1r1, no Olslri!o do Pacul, ~o me!hOt a 
&u&tentmifodade da mesma. de«>cendo ai.mento e renda para 
os seus assoei3doo, sendo neces>tm portanto, procedEJmo6 o 
adi!amanto do Con....ênlo em tela. 

o prosetlle TetmO A:li!Ml tem respaldo lega! no M 65, Inciso 
11. Al!nea ·cr. ele o 1\rtlgo 57, Inciso VI da lei n" 8.666193 e 
Cláusula Nona do Conllato e-n epfgra!e. 

Macapá-AP:~n1~ 
PAULÓleiTE De MENDCmÇA 

_./Secre~Mo do .A{lr1cuKura 

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA 

ASSUNTO: 1"T eano l'dMQ ao Conlrulo n" 009/04-SI!AF. 
OSJETJVO: Al!araçao da CláuSula Sétima. 

Pô'll CQlllell:nts ~- sutmetamo& é 
apn;ciaçao de Vossa E.>:x:eiOOcla 8 pro&ente Justificaüva. para a 
çe!roraçáo do 1• TO<)Tlo Aditivo ao Cnnv6nlo n• 009/GC
SEAF/. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PRODUTORES 
AGRO-PtôCUÂR\QS DA COMUNJDADE DE SALAMITA 00 
PACU( - ASMOPAP/CSP, o qual altera a IAgêncJa da Clâuaula 
Sólfma. do Convênio retromooclonado. 

O """"""" Termo MWo. &e )Jatifica pela necessidade de 
da!mOII C011inuid8de e cooclusllo doo ="" de f<Vinha scrnl
mecmizadtJS, para Incrementar as liMdades de Mscx:illçM 
ComuntUu1a de M~ Produtor~~~~ AgiOI>flCUárlols lbl 
Conulnld~ de S.l~ml!a do Pacul, no Distrllo do Pacul, 
vis:nlo melh<r a &ustm!Bbilldade da ~ dereceoóo 
alimento e rénda para 05 seus awxw.dos. ser)do ~ 
portanto, procedem10S o editlmanto do Car.OOio om lola. 

O presente Teano Aditivo tem respEjdo 1eQ&1 no M 65. lociso 
11, Al!nea "d", r:Je o Artigo 57, IIY.iso VI da Lei n" 6.666193 e 
Clál&ula Nona do Contraio em eplgrafll. 

~-N', 28 de. OOZ6nilro de 2004 

/;~;·~/4-d 
P~OLEITEgr~NÇA 

/ Sec:retmode ~u~ .. . 

EXTRATO DE Jt.!SllP.c:ATIVA - . 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Pn ~ante ~. tlb'nelemos ~ 
apr~ de VQSea Exceléncla a presente Justi1\CIItiW,. pa(ll a 
~ do 1• ·rem>O ~vo ·•• Conv6<iJO · n• Qo8r04-
SEAFr, AseQC!açlo Comunllarllo S3o T~ elo P&CU! -
ACOSTP, o CJJ3I ~era a ~ da Cl6uaula Sétima, do 
CcfflêOO rwomancionido • 

() presente Tenro Mrtiw. so justifiCa pela nece&$1dade de 
dalmo& continuldale e conciUaao da6 ca5as de fainha semi
~. para lncnr'oentar as ~ de As50C~ 
cO;munMtia sao Tomj do Pawl, no Distrito dó Par::lil, 
~~baldo me!h« a aus!entBbillciBde da mesma, derocendo 
ali{riento e (eOda para o$ seus as&Oelados, sendo néicessário 
pàtarrto, prOCEde<mos o adnimento do CorMnJo an tela. · 

O ~ Termo Aditilc ttrn respaldo legal no M 65. Inciso 
11, Allnea "d', cJc o Artigo '51, lndso VI de lei n• 8.6B&'Sl3 e 
Cláusula Nona do Contraio em eplgrato. 

~-N',28de~de2004 

. .(~MfttttL._ 
P~Ó L'b'é DE MEHoóHÇA 

/ Secrotkio de AgrlcuttUill 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

INSTRUMENTO E PARTES: 1° TERMO AOilWO ao 
Con\'Mlo n• OO~SEAF, celetndo ell!JO O Esl<Jdo do 
Amapá. por intenlllldio <li! ~.de Estado da Aqrícuatlls, 
Pesco, Flofasl3 e dq AboslE)CirrentQ :.SEAF 11 o PESCAP, 
assinado em 30 de dezenilro de 2004. 

CUUSUU MIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL; O pteSerlte 
TERMO ADITIVO tem te6paldo legal no Artigo 65, Incisos 11, 
Allrtell d, ele M 57, § 1•, 4<1 lei n" B.El661!13, e Clf!usl!f;J 
Oitaw, e nas demais disposições Jogais que lhe l;tljem 
~s. Em face do otljeto e cataCISIIza:lo neste 
lnstn.rnenlo. 

ClAUSUlA SEGUNOA. : Prcm?gar a Cláusula. Sétima do 
Cal'/llnio n" 003104- SEAF, pelo per1odo de 00 (seis) meses, 
ficando sua 'llgênc!a p:n 30 de Junho de 2005. 

ClAUSULA TERCEIRA:. TOdas a.s cSem;js Cfáusutas do 
CooWnlo 003104-SEAF, nâo àingldas pelo presmJe 
lnôtrumeolo fican ratifiCadas. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

INSTRUMENTO E PARTES: 1• TERMO ADITIVO .ao 
convAnlo n" ~EAF. oolcbrado entre o E~tado do 
Alnapol, por ínlefmédio da Secrlblla de Estado da Agricultufa, 
Pesca. Florest3 e do Abastedrnenlo ~EAF e A6SOCIAÇÀO 
COMUNITÁRIA SÃO TOM~ DO PACu! -ACOSTP, assinado 
em 30 de dazeroro de 2004. 

Cl.AUSUL\ PRJMEIRA - FUNOAMEHTO LEGAL: O pro&el\la 
TERMO ADITIVO tem respaldo legal no M igo 85, tnci5m 11, 
Atines d, ele M . 57, § 1•, da lei rf 8.666193, e Cll!usula 
Oitava, O 1Z dmi:Jis. dispo5lç0e$ legiÍS que lhe ~ 
~. em face do dl)Eto e ~ neste 
l<lS!n.meolo. 

CLÁUSULA SEGUNDA : Prorrogar a Cláusula Sétima do 
Coollénio n• OOMl4 - SEAF. pelo perlodo da 06 (sei& ) meseG; 
ficando sua \1g!nda p;wa 30 de junho de 2005. 

CtÁl)SUlA TERCEIRA:. Todas as damais CláJsulas do 
Cono.énlo 008104-SEAF, nAo atingidas pelo presente 
mlrumenlo tic<m ratillcadas. · 

E· por estirem ll8!lim ~ ~ 
relação 110 conteúdo desta Instrumento. a;slnem o mesmo em 
Oo4 (Qilalro) lias de igual w. na p!ef!ellÇ8 de 02 (duas) 
leslanunhas tarb(rn no frn <ISSi~. 

~Ap. 30 de. dalerrbrQ de 2004 

/;'Mt7~~L 
PAYJ.,di.âre DE MENDONÇA 
/ Seertüio I SEAF 

EXTRATO DE TERMO .MliTIVO 

INSTRU!AENTO E PARTES: 1• TERMO AOITIVO ao 
Conv6nlo n• 00i-04-SEAF, cd<tlrado entre o E&Uldo do 
.1Vn3pé, poc ir.tGrrr4cllo da Secretllria de Estada da Agrlcut\\lra, 
Pescá, Floresta e do Abaslecfrr4nlo ..SEAF e ASSOCIAÇÃO 
oe· MORADORES PRODUTOR~S AGRQ.l'ECUÁRIOS DA 
ÇOMt,IN!DADE DE SA!,AMITA PQ PACUI - ASMQPAPtl(S!', 
e.ssinedo em 30 de deZenlbro da 2004. 

CL.ÁUSUU. PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL: O prnsen!~ 
TERMO ADITIVO tom respaldo lsgal no Artlgo 65, Inciso~~ 11, 
M nea d, cic 1\tt. 57, § 1•, da lá rf 8.688193, Ctau&ula ~ e 
nas ~ diofXX!iopl! logm. qw lha Sfijam aplil:áo.eis, em 
face do cb)e!o.e oaraétortzado.nE6le ln61rurr!Eli)ID. • 

CLÁUsULA SEGUNDA : ProrT09'W a Clálclula Qilava do · 
é~ n" 009Al4- SEAF. pelo pGf1odo de 06.(sels ) rreses, -: 
~sua~ para 30oojônhbde~ . 

CLÁ!J$uU TERCEIRA:. ' l oda5 as ·~ CláuduJes . do • 
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Calllflnio ()()91()4..SEAF, nAo l!iingida$ pelo pn!Setlla 
instn.mento fican ratlfleacla6. 

E por estmr~ assm ~lllltados em 
retaçao ao cooteüdo desle lnstnmenlo, aosiran o mesmo em 
04 (quatro) lliao da igual teor, na presença de 02 (duas) 
t~tmrJnhas tariJém no 11m assinalas. 

Macapá-Ap, 30 de dczl:ni)(o de 2004 

,~'&:i?:tú??Pt 
PAUlJ>áiTJ:O DE MENOONÇA 
/ S=etá1o I SEAF 

EXTRATO De TER'-10 ADITIVO 

1/(STRVMEHTO E PARTES: 1• TERMO AOrllVO AO 
Conv6nlo n" 610-C+SEAF. CElebrado lll'ile o Estado do 
~. per intermédio da SGcrWri3 da Estada da Agricultura, 
Pesca, ~ta e do Abastecrnento ~EAF e ASSOCIAÇÃO 
I'II.ANTRÓPiCA 00S MC>RÁOORES E ASSENTADOS DO 
CORRE ÁGUA DO PIRIRI - AFIMACAP, ass:nado em 30 .de 
Cle2mlbro de 2004. 

ClÁUSUlA PRNEIRA - .FUHOA11ENTO LEGAL: O pteSEtlte 
TERJlO ADITIVO ~ respaldo leQaf no Artlgo 65. Incisos 11. 
Allneo d; ele M . 57, § 1"; da lei n" 8.006193, CtiJu&utn.Nala, e 
nas dem!is díspoaiçees !egas que lhe sejam aplica..es, em 
~do ctj«o e~ neste lnstrunenló. 

CL.ÁIJSUlA SEGUNDA : Prooogac a Cláusula Oitava do 
Com.OOio n" 01004 - SEAF, pelo perlócl<i de 06 (seis ) ·meses. 
ficando sua ~ para JO de jUI'IhO de 2005. 

ÇL.ÁUSULA n;RCEIRA:. T od8S 8S demais CláusUlas do 
Con\l!oio 01004-SEAF, nao &tingidas pelo presente 
Instrumento flcmt ratificadas. 

E por estarnm sssm ajustado& an relaçâo :10 
conleúdo deste Instrumento, assinàn o ITell11<l an 04 (qU!llro) 
Wl8 de lguül !apr, . na pmsença de 02 {duas) tesletixmhas 
l;;mbém no fvn assinadas. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

INSTRUMENTO E PARTES: 1" TERMO ADrrt\10 AO 
Convénlo n• 011-G4..SEAF, ~ entte o Eslado do 
.P,mapâ, por inletmGdlo da Secr&taria de Estldo d& Ag<icullura. 
Pesca, Flon!sla e do Abasteclmerno -SEAf e ASSOC1AÇII.O 
DOS MORADORES DO SÃO FRANCISCO DO ALTO 
assinado em 31 de dezemliro de 2004. ' 

ClÁUSUlA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL: O presente 
T~RMO ADITIVO . tP.II1 tesj)aldo legal no Artigo 65, lnci50$ 11. 
Ahnea d. cJc Art. !57, § t •, da lei n' e.ll!l693, Cláusula Nona, o 
nar. demtiis dlspo<Jçóes leg9is que lhe sejam aplicâveio, em 
face do objeto e caracterizado neste lnstrumen!o. 

ClÁUSULA ·SÉGUNóA : Prooogar a Cláusula Olta-n do 
~lo n• 011.04 - SEAF •. pelo.peóodo deOO (seis) meses. 
flcando sua vigência para 31 de junho de 2!X6 

CLÁUSULA T$CEIRA:. TOda• as demais Cláusulas do 
CÍln~ Oi1M-SEAF. .W atingidas pe!o presente 
Instrumento fJCam ratilica<las. 

E por eslarem assim ajustadoc em 
relação "" coniEúdo deste' Instrumento. assinam o mesmo em 
04 (quatro) vias de igual t~. ne prese(lÇ<I do 02 (duas) 
leslemuohaG lambém no nm ~. 

Macapá-Ap. 30J'~ 2004 

PAUJ,O (EITE DE MENDONÇA 
/ Seccefário/SEAF 

EXTRATO DE TERMO Allllf\10 

INSTRUMEIITO E P~TES: 1• TERMO ADITIVO AO 
Coov~nlo n• 01244-SEAF, celebr.ldo entro o E.slado do 
Amapâ, por iriérmédio da Sec<el!!ria de Estado da Agricu:!ura. 
Pesca. Floresla o do Abastecitnl!<llo ..SEAF e ASSOCIAÇÃO 
DOS AGRICULTORES oE SII.O BENEOÍTO DO PACUI, 
asslnado em :n de. delembro de 2004. 

ClÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL: O presente 
TERMO ADITIVO tem respaldo legal no ArtQo 65. lr>:isos li. 
Allr>ea <l, ç/ç Art. 57, § 1', da !oi n• ti.~. Clóuwl• Nona, e 
1\aa def)\31$ disposlç&'o legais. que lhe sejatn apllcávels, c,m 
face. do obj<to e camclertzDdo nes;te 11\GtnJJllel)to. · 

CLÁUSUlA SEGUNDA : Pn>m>gt~t e CliusUia Oitiva do 
~ n" 01:1,04 • SEAF, pelo período do 00 (aeia ) """""'· 
ficando sua vigência porn ro de junho do 2!X6. 

CLÁUSULA TERCEIRA;. Todas es demais Clilusula:!; do 
Con'lênio 01204-SEAF, nao etingidas pelo presente 
Instrumento ficam rotlfocadas. 

. E por ~ l!$$im ajus\adas em 
relação 80 conteúdo deste lnstrumenlo, ass.nam o mestnO em 
04 (qualro) vim do lgu2l teor, na pre$ei1Çll d~ Cl2 (duas) 
les!emtmas larnbim no ftn assinadas. . 



' I 

Macapá, 04.01.2005 

Por estarem IS8Im • justOII e contratad011, assinam esle 
onslnlmento em 03 (tr&) v••• de igual li!Or e rorma. na 
presença de 02 (duas) testemunhas, também no fim assinadas 

Macapá.AP. 15 de deZembro de 2004. 

EXTRATO 

TERMO DE TRAHS~NCIA 

TERMO DE TRANSIGfONCIA DE QUITAÇAO DE DÉBITO 
ENTRE O ESTADO DO AMAPÁ. ATRAVÉS DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE E A SOCIEDADE BENEFICENTE 
SÂOCAMILO. 

Pelo preserte insltumento os transigentes, de um lado o 
GOVfRNO DO ESTADO DO AMAPÁ, através da Secretwll 
de Estado da S.úde, Pessoa Jurldk:a de Dlfetto Público 
lntomo, lnscnto no CNPJIMF sob n • 23.086.1761000Hl3, 
neste ato representada por seu por seu Secretérlo adjunto o 
Dr UILTON JOSÉ TAVARES, brasileiro, casado, CPF n.• 
t t6 533 6t2-04 e RG n• 0050t3-AP, residente e domiciliado 
no Municlpio de Macapá-AP, doravanle denominado 
PRIMEIRO TRANSIGENTE e de Oúro lado e SOCIEDADE 
BENEFICENTE SÃO CAMLO, sltuada a Rua Dr Marcelo 
Clndla, 742 - Santa Rao, Macap•-AP, lnscnta sob o 
CNPJ (M F). 60.975.7371009-09, neste ato represenlada pelo 
Sr ALCEDIR RIGELLI, bnlsllelro, çasado, CPF n• 549.512-
169-49 e R.G n.• 1.551.793-SSP, nesle alo denominada 
SEGUNDO TRANSIGENTE, tem entre si, por jul;lo e 
combinado o presente TERMO DE TRANSIG~NCIA, com o 
objetivo de resolv~ definllvomenlt o débito existente na forma 
dlscrtfTllnlda nas Cláusulas aeguíntes 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL= O 
pr-nte TERMO DE TRANSIG~NCIA tem respaldo legal no 
art. 269, 111 do Có<logo de Processo Civil, arts 840. 841, 842, 
843, 8-4-4, 847. 849 do Código CIVIl, Decreto Estadual 2042195 
e naa demais d<SposiÇOes legaiS que lhe lorem aplicad111. artigo 
2' parigrafo lrlico, cJç art. 5S da lel8.0661113. 

CLÁUSULA SEGUNDA • DO OBJETO: O presente Termo 
tem por objeto o pagamento de despes;u; realizadas com a 
presl~o de serviços com dru-glas cardlacas realizadas nos 
meses de abriU maiO/junho/ julho/ agosto e aelemro/2004. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO D~BITO: O Primeiro 
Tr.nslgente e o S"'jundo Transigente sendo 
respc>ciJVamente devedores e credores, resolVem n.sle alo 
acordar sobre o d~blo, rereronte aos procesaoa n• 32873104, 
15567104, 23022104, 30038/04, 35259104, 2687!1(04, • 
conrorme nolas fiscaiS de n• 5403, 5000, 5214, 5353, 5450, 
5079 no valor tolal de R$ 3t9.159,49 (Trezent011 e dezenove 
nvl cento e cinquenta e nove reall e quarenta e nove 
centavos). 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇ0ES DO PRIMEJRO 
TRANSIGENTE: O Primeiro Transigente ao obriga a efetuar o 
pagamento do valor taado na Cláusula TlfCelra em parcela 
única que comorj pelas Fontes 001. Programa de Trabalho 
t 0t22000120010000 e Elemento de Despesa 339039. 
conforme Nota de Empenho 2004N E0641 Oi06575 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇ0ES DO SEGUNDO 
TRANSIGENTE: O Segundo TranAgenlt &e obriga, após o 
pagamento dar por quolldo o débito em apreço. nao podendo 
em t.póteee alguma alegar diferenças ou Ol.tro qualquer 
documento que po6Sa exigir a divida j' paga, produzindo este 
acordo entre a a partes, elerto de coiSa Julgada conforme diop6e 
o art 1030 do Código Civil Brasileiro 

CLÁUSULA SEXTA- DA PUBLICAÇAO: O f)f96ellle Termo 
de Translgtnda deverj &« publicado em resumo no D"rto 
oroc~al do Estado, no prazo de 20 (vinte) d 1as a contar da data 
de sua assinatura 

CLÁUSULA OrlAVA - DO FORO: Par. proposAura de 
qualquer açao, com base neste Termo, fica eleito o Foro da 
Comarca d~ Macapá, Esledo do Amapá, com elCCiusAo de 
qualquer outro por mais privileg~ado que seja 

Por estarem justos e acordados, assinam este Instrumento 
Logal, em 03(trêe) vias de ljjUII teor e forma. na presença de 
02(duee) testemunhas abaixo 83Sinadas 

Mocapi-AP, 22 de dezembro de 2004. 

r--(1-----u-t 
UI t TAVARJi:S 
Se stado da Saúde 

EXTRATO 

TERMO DE TRANSIG~NCIA 

TERMO DE TRANSIG~NCIA DE QUITAÇÃO DE OÉBITO 
ENTRE O ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E A EMPRESA 
COMERCIAL NOGUEIRA L TOA. 

Pelo presente lnslrumcnto, 011 lranslgentes. de um lado o 
ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa Jurldica de Direito Público 
Interno, onscrito no CGCIMF sob rf' 00.349.57710001-25, 
através da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, neste 
ato repreHntada p« seu Secrelino o Dr. Dr. UILTON JOS~ 
TAVARES. brasileiro, casado, CPF n.'1 16.533.612·04 e RG 
n.• 03!j()IJ.AP, residente e domiciliado no munlclplo de 
Ml'tCap4JAP. doravante denominado P'rinw!-&ro Tran•lgenCe o 
de outro lado a empresa COMERCIAL NOGUEIRA LTDA, 
sluada à Rua General Rondon. n• 1569. Centro - Macapá. 
AP, CNPJ n.' 02.324.845/0001-68, netlle ato representada 
pela Sr. lenlr Messias de Almeida, brasileira, RG 349 253-
SSP.f'A e CPF 004.179.392-72. reSidente e domici<ada 4 
Avenlda Presidente Vargas, n• 797, Centro, Macapá-AP, 
neste ato denominado SEGUNDO TRANSIGENTE. tem enlre 
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si, por jul;lo e combinado o prwonte TERMO DE 
TRANSIGtiNCIA, com o objetivo de rasolvaf dellnltlvamente 
o débito uislenle na forma dllctimlnada na Cl6usula9 
seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA • DO FUNDAMEI'fl'O LEGAL: O 
presente TERMO DE TRANSIG~NCIA tem respaldo legal no 
art. 269, 111 do Código de Proceoao Clri, arts 8~. 841, 842, 
843, 844, 847. 849 do Código CMI, Decreto Estadual 
20-42195 1 nas demais dl6poalc;6ea logtls que lha ronom 
apllcadas, artigo 2' par,graro único. ~ç art 5S da lei 
8.6615193 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO : O Presente Tenno 
tem por objeto o pagamento de debita. contrald011 junto a 
empreu COMERCIAL NOGUEIRA LTDA. pel1 prestaçAo 
dOII ~ de fornecimento e diolrlbuiçio caárias de 
~efç6ea, lanches e Insumos • para pacientes • plantonislas 
do H08jlllal da Criança o do Adolescente no rn6s de 
novembro maiS tO (dez) diilll do Mês de dezembro/04 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO DéBITO: O Primeiro 
TIWislgenll e o Segundo Transigente sendo 
respectivamente devedores e çredores, resolvem nesle ato 
acordar sobre o déblo no valor total de R$ 1U.U7,17 
(cento a quarenta • seis mil aeiaoenl011 a olonta • &ele reais 
a oftenta e sete centavos). conrorme procesao n.• 41542. 
Nota Frsc:al n.• 000691 . 

CLÁUSULA QUARTA- DAS 08RIGAÇ0ES DO PRIMEIRO 
TRANSIGENTE: O Primeiro Tranelgente se obriga e eretuar 
o pagamento do valor citado na C"UIUia Teroelfl em parcela 
lrlica que correfá pela Fonte 007, Pr~ma de Trabalho 
10.302.0090.23130000 e Elemento de DHPIN 3J90.30, 
c:onrorme Nota de Empenho 2004NE0006587. 

CLÁUSULA QUINTA • DAS OBRIGAÇOES DO SEGUNDO 
TRANSIGENTE: O Segw-ulo Transigente se obriga, após o 
pagamento dar por qulado o déb~o em apreço, nlo 
podendo em hipótese af9uma alegar dlrerençaa ou ~o 
qualquef doc:umento que poasa lXIII" a dívida j4 ~· 
procll.mndo esle IICOfdo enlrt • partee. ofelo de cosa 
julgada conforme d~ o art. 1030 do Código Clvl 
Brasileiro 

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBUCAÇAO O preeente 
Tenno da Translgtncla deven! ser publicado em resumo no 
D(jrlo OfiCial do Estado, no prazo de 20 (vinte) elas 6 contar 
da dahl de eua eeslnatura. 

CLÁUSULA OrlAVA - DO FORO : P1ra proponn de 
qualquer açlo. com base nesta Tanno, fica eleKo o Foro da 
Comarca de Macapá, Estado do Amapé, com ucluHo de 
qualquer Oliro por mais prtvlleg•ado que aeja 

Por eslarem justoa e acordados, assinam esle lnslrumento 
Legal, em 03(bk) v1aa de 1gual teor e forma, na presença da 
02(duaa) testemunhas ababio uslnadaa. 

Macapá-AP. I O de dezembro de 2004. 

s~~ 
EXTRATO 

TERMO DE TRANSIG~NCIA 

TERMO DE TRANSIG~NCIA DE QUrlAÇAO DE DÉBITO 
ENTRE O ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A EMPRESA 
AMAPÁ COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. 

Pelo preeente lnslrumenlo 011 tran&lgentea, de um I~ o 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, atravi!s da Secrelaria 
de Estado d;o S.úde, Pessoa Jl.fldoca de Direito Públk:o 
Interno, mcnto no CNP.Jn.!F aob n• 00.349.57710001-25, 
ne&te lto representada por seu SectetJtlo o Dr. UILTON JOSÉ 
TAVARES • brasilei'o, casado, CPF n.• 1 t8.533.812--04 e RG 
n • 00501 J.AP, residente e domlcliado no munielpio de 
Macapá!AP. doravanle denominado PRIMEJRO 
TRANSIGENTE e de outro lado 1 lf1'1pre51 AJI.APA 
COMÉRCIO E SERVIÇO L TOA, 81uada à ev. Maxlmlano Serra 
Pic:anço, rf' 58-4, Congós, Macapé-Ap, naate I1D representada 
paio Sr. EMERSON BARifALDI !MS, br.lsileiro, casado, 
residente e domldllado no Munk:lplo de Macop4-AP, CPF n.• 
279.806.775-87 e RG n.• 030.m.8959- SSPIBA, nesle elo 
denominada SEGUNDO TRANSIGENTE, tem entre ai, por 
justo e combinado o presente TERMO DE TRANSIGtNCIA, 
com o obfellvo de resolver dellnllvamente o cléblo existente na 
rorma disc:rlninada nas CláUIIJes segulnlea. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O 
presenle TERMO DE ~NCIA tem respaldo legal no 
art. 269, 111 do Cód4go de Processo CMI, 1rls. &40, 841, 842. 
843, 8-4-4, 847, 84ll do Código C1vl, Decreto Estadual 2042195 e 
naa demais dlspollçr.e! legaia que l1e foram aplicadas, artigo 
Z' parégrafo único, ele art. 55 da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO : O presente Termo 
tem por objeto o pagamento de de&peA5 realizadas com a 
prealaçlo de serviços de limpeza e conoervaçao e higienização 
holpilalar a serem executadas nos Imóveis adminiSirallvos pela 
SESA reallzadOII no mês de novembro e cllzembro/2004 

CLÁUSUlA TERCEIRA - DO DÉBITO: O Primeiro 
Transigente e o Segundo TranslgMte sendo 
reapectivamente devador e cttdor, resolvem neste ato acordar 
&Obre o débito no valor da R$ 4117.948,68 (Quatrocentos e 
noy.ente e aete mil novec.ntoa • quer.,., e ollo reala e 
llelllleflla e aeia centavoe), referente ao proces&O 419'W04. 
conforme notae lilcals de n• ()()()03Q e ~2 

CLÁUSUlA QUARTA • DAS 08RIGAÇ0ES DO PRIMEIRO 
TRANSIGENTE: O Prmelro Tr1nslgente se obriga a efetuar o 
pagamento do valor citado na Cláusula Terc:elra em parcela 
únk:JI oua correr' oela Fonte 007 Proarama de Trabalho 
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101220001200010000 a Elemento da Despesa 3390--37, 
conforme Nota de Empenho 200NE~1 

CLÁUSULA QUINTA. DAS 08RIGAÇ0ES DO SEGUNDO 
TRANSIGENTE: O Segundo Tnnslgena &e Obriga, apó6 o 
pagamento c1w por qulado o débito em apreço, n&o podando 
em hipótese alguma alegar dlreranças ou owo qualquef 
documento que posaa e><iyir a divida 1á paga, produzindo esta 
~tordo entre as partes, eleito de colai julgada conrorme dispOe 
o art. 1030 do Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA- OA PUBLICAÇAO· O preeenle Tenno 
de Transigtncia ~ ...- publc:ado em resumo no Diário 
Oliclll do Estado, no prazo de 20 (vinte) dias • e<>rtar de data 
deauaUU\ólb.ira 

CLÁUSULA OrlAVA - DO FORO : Par. proposrbn de 
qualquer eçto, com bese nele Tenno. fica elelo o Foro de 
Comarca de ~. Estado do Amlp,, com u:Juslo de 
qualquer OlAro por mais prtvllegiado que eeja. 

Por estarem aU&tos e acordad08, assinam esle Instrumento 
Legal, em 03(\rM) vias de Igual teor e forma, na presença da 
02(duas) testemunhas abaixo assinada 

Macapé-AP, 09 de deZembro de 2004 

EXTRATO 

TERMO DE RESCISAO 

Tendo em viola o Conlrato n' OCIIi/Ot-$ESA, celebrado entre a 

Secreta~a de Estado da Saúde (CONTRATANTE), e a 

empreaa Equinócio Twismo Uda (CONTRATADA) e o 

conà1le na C"usula o«:trna Segunda do Instrumento supra, 

bem como considerando o doapOIIto no art. 77, art. 78, Incisos I. 

11, 111 , XII e art. 79. inciso I da Lei rf' 8 668193 e ...., aMeraçóes 

onde ambas as partes, esllo de comum ICordo em rescindir o 

contrato n• 00512004-SESA. celebrado com as par1es acima 

mencionada. 

A86im aenclo, • ~desta da nca rescindido o Contrato n" 

OOIID4 ..SESA, celebrado entre aa partea acima mencionadas 

Macapá, 02 de dezemtlro da 2004 

~ 
s!êJ:: ~f:t:O~vd~~e' 

EXTRATO 

ERRATA 

No Tenno de T~ncla entre SESA 1 a amprasa Marcai 
Comercial Representações ServiÇOS e Con&ltuç6ea lida, 
publcado no Dláôo Ollelal do Estado N' 3398, dat.ldo de 
10t'111'2004 

Onde se ler. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO DEBITO: O Primeiro 
Transigente e o Segundo Transigente sendo 
roepac:livamente devedoree e credores, resolvem neste alo 
ecordar sobre o débito de excedentes no valor total de R$ 
21Uil,l2 (Duzentos e Se&&enta e Um Mil, Seiscentos e 
Noventa e Tr6a Reais e Sessenta a Dois Centavos), referente 
ao mês de adembro/2004, conforma prliC8S80 n• 200413 t 0-47, 
Not. Flscaia rf' 041, 043, 044, 045, 047 e 048. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO DÉBITO: O Primeiro 
Tnnslgentt e o Segundo Transigente sendo 
respeclivllmente devedores e credores, resolvem nesle alo 
acordar sobre o débao de ucedentea no valor total de R$ 
2tUil,l2 (Duzen\011 e s-. a Um Mil, Sel$eent011 e 
Noventa • n-a. Reais e s-nta e Doia Centavos). referente 
ao mês de egoeto/2004. conforme fi'0C8180 n' 2004131047, 
Nolas Fl8eals n• 04 t , 043, 044, 045, 047 e 048. 

Agricultura 
Paulo Leite de Mendonça 

EXTRA TO DE JUtiTlFlCATlV A 



Macapá, 04.01.2005 

Infra-Estrutura 
Alcir Figueira Matos 

Extrato de Convênio 

Instrumento: 
f;ulll;. Termo de Convênio no 036/04-SEINF, celebrado 
entre o Governo do Estado do Amapá, através da 
Secretaria de Estad'o da Infra-Estrutura-SEINF como 
concedente e a I GREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE 
DEUS EM TARTARUGAUINHO como convenente; para os 
fins nele dedarados. 

~amento Lecai: O presente CONV~NIO tem 
respaldo legal no disposto do artigo 25, parágrafo 1°, e, 
artlgos 12, parágrafo 4°, 116 e 119, inciso I da 
Constituição Estadual e outras disposições legais que lhes 
sejam aplicáveis em face do objeto previsto e 
caracterizado neste instrumento, espeàalmente o artigo 
116 da Lei no 8.666/93 P. 8 .883,94. 

Do Obleto: Construção da Fachada do Prédio da 
Assembléla de Deus, em Tartarugalzinho-AP. 

Do Valor. R$- 12.500.00 (Doze mil e quinhentos reais). 

Da Dotac~o; As despesas com a execução deste Convênio 
estão orçadas no valor global R$ 12.500,00 (Doze mil e 
quinhentos reais), e correrão à conta. do Programa de 

• Trabalho: 04.122.0160 1.157 - Refonna e ampliação de 
Prédios Públicos, Fonte (001), Natureza da Despesa: 
4.4.50.42, conforme Nota de Empenho n° 2004NE00666, 
emitida em 08/07/ 04. 

pa Vigência: o presente Convênio terá vlgênda de 60 
(sessenta) dias. 

Instrumento 
Partes: 

•. gcapá, 08.07.04. 

Alclr · ueiJa Matos 
Secre • o de)nrra-estrutura 

cretún° 2042/95 

Extrato de Termo Aditivo 

6'(sexto) Termo Aditivo a O.E.S n• 023/04 - NSP/SEINF. que 
enlre si celebram o G.E. A, otravés da Secrcfo1la de- Estado 
da lnlra-Eslrulura- SEINF, como CONTRATANTE e o empresa 
ECO CONSTRUÇÕES LTDA como CONTRATADA. que tem 
como objelivo a execução dos serviços de Construção d" 
um Sistema de Abasleclmenlo de Águo na Vila Teualõnlco, 
Zona Rural de Mocopó-AP, poro os fins nele declarados. 

DA VIGENCIA: Fico prorrogado por mais 60(sessenlol dias 
conseculivos o prazo poro o conclvsõo dos serviços. objeto 
do O.E.S n'023/04 -NSP-SEINF. Com previsão de término da 
obro possoncto paro 25.01.05 

Instrumento 
Partes: 

Extrato de Termo Aditivo 

~tacapá,24 . 11.01 

3'(tercelra) Termo Adilivo o O.E.S n• 053/04 -NSP/SEINF, quo 
enlrtt si celebram o G.E. A, através do Secrelorlo de Eslodo 
do lnfra-Es!rulura- SEINF, como CONTRATANTE e a empresa 
CIETEC CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
NAVEGAÇÃO LIDA como CONTRATADA, que !em como 
obj etivo a oxecução dos serviços de ConrlJuc;:ão do 
1.635,70m de pouorelo om modelro de lei. com l,OOm de 
largura. com tarugos e eslelos. no prolongamento das 
•"-vs.Romos, Clodooldo, An!6nlo Reis e Severino Gomes de 
1\lmcldo, no Bolrro Jordlm felicidade 11, em Macapá-AP. 
paro os IIns nele declorados. 

QA VIGÊNCIA: Fico prarogodo por mais 30(trinlol dias 
consecutivos o prazo poro o conclusão dos serviços. objeto 
do O.E.S n'053/04 -NSP/SEINF. Com previsão de término do 
obro passando poro 26.12.04. 

I nstrumento 
P~rtes: 

Extrato de Termo Aditivo 

Macapa,25.11.04 

l'(prime1ro) Termo Adlllvo a O.E.S n' 062/04 -NSP/SEINF, que 
enlre si celebram o G.E. A. atrav~s da Secrelorla de Estado 
da lnlro-Eslruturo- SEINF, como CONTRATANTE e a empresa 
ICARO - COMfRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA como 
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CONTRATADA, que tem como objellvo o execução dos 
serviços de Construçao de 1.979,53m d" passarela em 
madeiro de lei. com T.OOm de largura, sendo: 1.741,00m em 
tarugos e 238,53m em "s'"'º'· nos Bairros Jardim Follcldode 
11, Novo Horixonle, Jesus do Nozoré, Pocovol e Logulnho, em 
Mocopó-AP. paro os fins nele declarados .. 

DA VIG~NCIA,: Fico prarogodo por mais JO(trinlo) d ias 
conseculivos o prazo poro o conclusão dos serviços. objelo 
do O.E.S n'062/04 -NSP/SEINF. Com prevlsOo de término do 
obro passando poro 05.12.04. 

Instrumento 
Partes: 

lf
.4. #'f 

Ale;% ogue1r9~~ 
Secre)ório d~Ófra·estru~ura 

flecre)ó n' XJ42/95 

Extrato de Termo Adit ivo 

t•\acapá,OS.I l.04 

3'(1ercelro) Termo Aditivo o O.f.S n' 009/04 - NSP/SEINF, que 
entro si celebram o G. E. A, olrovés da Secrelarla de Eslodo 
da ln~o - Estruluro - SEINF, como CONTRATANTE e o empresa 
ÂNGULO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA como 
CONTRATADA. que lem como objellvo a execuç6o dos 
serviços de Reformo do Escola Esladual Sônia Henrique, no 
Município de laranjal do Jari-AP. paro os Rns nele 
declarados. 

DA V!G@NCIA: Fico prorrogado por mais 601sesscnlo) dios 
conseculivos o prazo poro o conclusão dos serviços, objelo 
do O.E.S n'009/04 -NSP/SEINF. Com previsão de término do 
obro passando poro 27.12.04. 

Macapá,04.10.01 

Extrato de Termo Aditivo 

Instrumento 
Partes: 
3' (terceiro) Tormo Aditivo ao contrato n' 004/04-
SEINF, q uo entro s i celebram o G.E.A, através da 
Secretaria de Estado da lnfra-ostrutu"' - S!!INF 
como CONTRATANTE! o a empresa MAGMA -
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, como 
CONTRATADA, que tem como objetivo a execução 
dos serviços de Reforma Geral do Prédio à Rua S.ilo 
Josó com a Av. R3lmundo Álvnres da Costa, para 
f unc ionamento do Porto! do Tr.obalhador( PPE _ 
SETRACI), em MaMpá-AP, para ·o s fin s nolo 
decl:mados. 

ClAUSULA t:fONA - DA VIGÊNCIA: Fico prorrogado 
por malu 180 (conto e oltonta) dias consecutivos o 
prazo para a conclusão dog serviços, objeto do 

Contrato n' 004104-SEINF.Com provlsAo de término 
da obr.s passnndo para 10.05.2005. 

Hacapá,Ó8.11.04 

AlclrA~ 
Secret~o de) nrra-estrutura 

oécretÚn° 2042/95 

Setrap 
Odival Monterrozo Leite 

SECIUO:nRtA DE ESTAOO DI! 'J'RA\'SPO!t'J'ES - Sf.TilAP 

F.XTitATO 003 • TEII.\IO ADITIVO 
AO CONTRATO j'i,' 03!\!2003-S~7fRAP. 

Ot - L'lSTilCMI~I\'TO l'IU.\'CTPAL: 

E\TRATO DO 3' TERMO ADITIVO DO CONTRATO ~- ' 
03~:'2001 - SETRAP. 

02 -!'ARTE DO fNSTRII)IE\'TO PIUNC:IPAL: 
a) COt'TKAT.\NTE 

::i~CitRT.-\H IA O,t; t :STA DO O~ "J'RANS J~ORT.t:.S 
SETRAP. 

b) CONTRATADA 
i;ncA- C O\'STRU!,:Ot·:S & PROJETOS !.TOA. 

c) ODJF.TO DO TER~!O ADITIVO 
Fica induido nn <'Onfratu u Fmlfr (009) . Dtmab 

Troruft:t·cnd~:f d:a Unf11o- OTU-J-'E. 

03 - D.\T.-\ nE ,\SSI:'IATU@:O Vl!.\f'Ç, PI!INC'IP.IL: 
U dr drz~mbm d 200 l f . ... 

M:J!!3p:i-A . ~. ··. ' . · ; 

Odiv::~ l ,\ 1h:m>Zu Ldt~ 
S«r<IArio da Sf.TRAP 
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SECilETARIA DE: E.STADO OE TIIANSPORTES -StTU.A P 

EXTRATO DO 2 ' TY.RMO AllJTI\'0 
AO COJ'THATO N. '04612003-SETRAP. 

OI -IN~,'RU)IENTO PRINc:TPAL: 

EXTRATO DO 2' TIRMO ADITIVO DO CONTRATO N. 
04612003 - SETRAP. 

02 - I'ARTE DO INSTRIIMJlNTO l'RINCII' AL: 
:t) CONTRATANTE 

SECRETAIUA DE P.ST ADO DE TRANSPORTI!S
SETRAI'. 

b) CÓNTRAT1IDA 
R&M LT DA. 

c) OBJETO DO TERMO Af)[TJ\'0 
Fie:.~ incluído ao COIII1·nto <1 Funr.e (02 1) - C ontribu..iç:io 

t.lc l ntcn ·.:nçiln no Domhúo Etunümk o - CIDE c, ptOITOf!A IIO o 
prnz.o piu·a; ma.i.!l 180 (cento e olte:ntP) dlns, lk.uuJo o seu novo 
tfnnlno programado p~r .. 0.>07-2005. 

03- nATA DE ASSINAT 

Odivll ~·!ont~rrozo Lcile 
Secr<tir io da SETRAP 

SF.C:RE'J'.-\Ill!l DE EST,\ llO llF. TllM'ISPORTES- S T•:'fRAP 

EXTit;ITO !lO I • TP.Il~IO .-l!l!TI\'0 
.\0 f:O;>;Tt! ,IT_O N." 01312110~. • 

01 - INSTtlli) I T::NTO t' l! IN!'If',\1.: 

E:>;TRATO 00 I' TF.n~IO .·IDITI\'0 IX> CO\'TRATO N. • 
0 13 1200~ - St::TR,\1'. 

02- PARTE PO I :'ISTIW~ IEXTO PRI NC!t' .. \1,: 
u) CONTRAT.-11-ITE 

SECII!!'l".IIU.I f) F. 1·~'1'.11>0 DE TI!ANSPORTll~
SETRAI'. 

b) CO\'Tt!A't'.IIH 
IU.ETRO~IEC l.TIJ.\. 

c) ODJETO IX> TEI!MO .-llliTI\'0 
Pron·og•,çi\u clu f' L1LZ' > dt• Ul'CUfàO p:m t mais 2~0 

(dUttnto:;: f' qUill't'U iõ~) t ii:LS, rk:UJt!t> ~('U LIOYO l i·nuiuu prOgrLUII :'Uio 

pnrn o dln 26/0ij/2005. 

03-DAT.\ DE .. \SSIN,\'11~1 , 1\'t;NÇ.\ Pll i:-.'CII'.\1, : 
I~ oi r nb ril o lo· 211 ~- i 

}.J .u~ap•i d 1• 1-l 

Och\.ll. , C:LTOLO LI! 1~ 

Sc~r-:tl•ri o rl1 SETit .... l' 

Serviço Social Autônomo ~ 

Amprev 
Sérgio José Menezes de Oliveira 

O Dltdor l'rcsldartc da Amapi l'rcvldblcla, """'do 
dos etribuiQ6o:o <pJ< lho silo ooofcrida j>clo 0....-do n• 0028, de OI de 
janeiro & 2003 e lendo em vilt.a o teu' du Docrcto n• OO.S2, OC 01 tb 
janeiro de 2003, 

Rl<.SOJ.VY.: 

Autor-i7• o dalot.l:lltaf:o solicitado pd• sCf\iclor2 
GRAÇA lllA.RIA SII.VJ\ Ot: SOUZA :\1AX1MJN, l'lioôt03._ , 
diopcoi~ ela Amopoí Previd&>cio - AMI'REV, port viojw ola aede de swa 

o:ttibuiçilol, M~AP, ~ a eiw.k de l3olim- PA, no po:ríodo dc 16 a 
18 de tl-t.cmbro tb 200~ oom o objctroo de pertic:ipar do Cuno 
4'Viol~..:i.,_, Simbólica cOr~ Familiar-a'~. 

M~AP, 17 ~deza:nbrodc20CK 

.[~~ 
O~ctor - Pr-e.iolatc da AMPRF.V 

PORTARL\ N' 02611l004- AJIIPRJW 

O DlrcUv Prv:sillc:do da Amwpá Prcvidêucia, · 
wondo d&J atriboiçolc3 quo lho IM conferida. pelo IJcorcto n' 0028. do 
OI d.c jan:iro de 2003 c rendo an vi~ I o tooo- do Dcen:tu n' 00~2. de Oi 
d.c janeiro d.c 2003. 



Macapã, 04.01.2005 

RESOU'I:: 

o..;- a ..mc~on JOCJ:ELMA ru~M 
CORRU. pon I'CIJ>C)O<lcr - ...,.tibziçio pela Chefia do G~ 
C"..l><tiSO FGS • 3, da AD>ap' ~ ao porfodo elo Ol do jDom> • 
OI do r.-.iro do 2004, doronlc o impodimml<> da titula' 'P' - "" 
ifl"'doléria...--

M.:d-AP. 30 de dezembro de 2004. 

I'QKI"AJUA. N' 126212004- AMPRJ:V 

o o....... J>rcoidcmc do Am"" Pmidi.Joia. 
UIOIIdo dao atribuiç&o que lhe tio cool\:ridoo polo Doc:rdo rf 0021, do 
OI doj...mo do 2003 e.....SO"" vi1t0o1o«do Doc:rdo o'0052, de OI 
elo joncü<> de 2003, 

RI:SOLVE: 

Dai- o ecmdor Cwtoo R.lo.oto ... Anjoo 
Ollnlra, Dotil6woJO, pon ,..,.......,.,. .., outoli!Wçlo no fuol9io do 
Motcrista da Praidancia, DO pcnodo de 0) do jonoiro a 03 de rovor.;, 
do 200), -· o impedimed.o de tilul•, Araldo do Slft M..,..., 
Cbdlgo FGI· 3 que-,.. 80"' do llrioo ropi-Ura. 

Autarquias Estaduais 

Jucap 
Pierre Alcolumbre 

PRlMEIRO TERMO ADITIVO AO COI\1RATO 
N' 001104 . JllC:AP 

.ADrl"A.\IEliTO 00 COIITRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QIJE 
CELEBRAM El'<lRE SI A JUNTA 
COMERCIAL 00 liSTADO 00 AMAPÁ 
E 1\ F.MPRESA J.C.A S~RVIÇOS 
ESPECWJZA!X>S J.mA 

feio prCICntt ~o, ~ pe.rtcs ~ ClOIJ'I 

mpoldo legal no Ar1. 24, Inciso IV, CIC O Ar1. )7 da Lei r/' 8.666/93, 
n:.<Olvom ccldnr o PNIMEIRO TERMO ADITIVO ao Conlta!O 
n• 00J/()4.JIJCAP, na formo das cl4u"')&s • oonüi<;<la a se;uir, que 
u obrigam a n:o."j>ti!Ar e cumprir lirlmentt. 

C'LAIJSULA PRIMEIRA • DO PRA7..0 DE E.XECUÇ.\0: O 
prazo de exo:<:UÇlo fica pi"OIT<lgaAio pelo poriodo do O 1 de janeiro • 31 
de outubro d<200S. 

CL.i,USIJI.A SEGUNOA - DO VAWR 00 CO:'ITRATO: O 
V&IOI" do proseote Con1Jalo é RS 21.909,00 (Vinte e Dois Mi~ 
l\ovoccntos c Nove Reais). 

(:I.ÁUSLl.A T.t:.RC'EJRA -DA OOTAÇÀO ORÇA.\IJ".NTÁRIA: 
,0\1 detpesL• docon<rttcs da uccuçlo do pratDtc Contn10, corr<rio • 
coou do <lrçamenu> elo 1utú Comm.~&l do AmJpi JW""& o excrclcio 
do 2005, <lcn..,.o do deopcsa 33.903 7 e oua foolc do doopcs3 1<1á 1 

<onla ()4() Openoç&o de CródiiO lntcrnoa. 

CLAUSt;LA QnARTA- DA RATII'ICAÇÃO: Ficam mwida.• u 
dcrnois clnusulú c ~do Contr.IO Ori!Pnal 
F. por C!Urcm lWÍm, jiiSIOs c llO!llmlados, u puleS ...UW. este 
instrumento em 0.1 (tr<l) viu ... igual teor c ronn.o. jusllm<tlle """ 
02 (duas) t.:&lcmunlw. ' 

TF.STEIIIUNHAS: 

_ _ UGN" .lG~Z.)Q A.? 
_ RG N• _1.z3UJ_-JCA' _ 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO C."O:'ITRATO 
N' 002/1~ - Jt;CAP 

ADITAMENI'O 00 CO:-ITR.ATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE 
CELEBRAM t-:NTRf. SI A flJliTA 
COMERCL.U. DO ~""J"AJX) 00 AMAPÁ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

E A EMPRESA R. COSTA DA SILVA· 
MF.. 

Pelo preseute iostrutnatlo. u portes idcmilicadoru com 
r<SJlaldo 1ep1 no ,\rt. 24, lncioo IV, c/c o Art. 57 elo Lei n• 8.666193, 
rosolvem cel""-" n Sf.(il JNOO TER.\40 ADmVO ao Coolnto n' 
00212003-R:CAP. 111 r ...... das cliuaulú < ooodiçõ.:s I ooguir, que 
~ obrigam a rcspeit&r c Ç\JJtlprit fidmentl!. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO PRA1.0 IJJ: F.XF.c:tJÇÃO: O 
pruo de txCCUçlo fica Jli"OITO&Odo pelo período de O 1 do janeiro • 31 
de c!=mhro de 200). 

CLÁUSULA SJ::GUl'iUA - DO VAWR DO CO~RATO: O 
Yalor do presmlD Cootruo t RS 3.600,00 (Trea Mil • Stiscmos 
!!tais) durll\le o enn:icio de 200). 

CLÁUSULA TE.RCURA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
AJ dC3pCUS dooorTottl01 da oxecuçio do presenlc Conlnlo. oomrio l 
conta do ~o da Junta Cocn<r<ial do Amapá pua o excrclcio 
de 200S, elemento do ckopcsA 33.903~ c..,. lente do dcapcsl scra a 
coola 040 - Opençõcs de Crédito lnt<rnoo. 

C:T.AlJSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO: rJCalll nwtlidas as 
dc:mais clwsulas e C<lrllliç."\c< do Cavato Original. 
E por esurem assim. justos c eoovatados, u parteo .,.inam c:ote 
imlru..-o em 03 (tm) viu de icuu tooc c forma. juat.mcnlc oom 
112 (ckw) testemunha!. 

I. ~k.(H'JIU'-~"kif..--RG N' tr ~-. ~Z.f'' !:1· 
2. ~~!0\:::oc>-----RGN'O~o\1 \\ -&# 

( PODER JUDICIÁRIO) 

Tribunal de Justiça do Estado 
Oes. Edlnardo Maria Rodrigues de Souza 

C:ON.~ELHO OA MAGISTRATURA 

.!LlJjEAS CORPUS['!" l.1DJL.l01l4. 
lmpctnntc: MAURICIO SILVA PEREIRA (ad'"OI•dol 
P>eientC: RIVALDO DE SOUZA CEMAQU! 
Aut.Coato,.: JUI:tO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE PORTOCRANDE 
~d:nnr Dt;."i.•:M8AKCAOOM l)Ó(;lJ\S f.\'~F.I.ISTA 

''() tdvo~ ~buricin Silva Pcrdr'<' impetrou ordem d~t Hebus Cotpus 
liberatório cnm pedido de liminJr, Clll lavor de RIVALDO DE SOUZA 
CEMAQU&, olcpndo que foi decrdeda 1 pritlo J>'CVC2>liVJ do pKientc, 
I'Of' dctenníMÇAo do MM. Juiz. de r>.rdto da Vara Ünica d;a Cnmaru de 
Porto Gmndc, pdo falO daquç)c rlo ter coatptrCCido em :audiência 
&.ciÇJlolda para 18/0MM, ccun ;~ ri~tkiJd\:dC i4."f 11llLT'tOgldo nos aUil(U da 
AçAn PDlótln• b)Q/2004, pur inf~o. em te..e. ao art. I S7, l r. incisas I e 
lllko CPB. 

Altp que o l)fteicntc. ~ontra-K prao c que teve fCU pedido de 
libcrdad< pmvi>óri• indeferido pelo MM. Juiz. aa vinude da ;novidade do 
delito c dJ lU posta pcrieulooidade do po<imtc. 

ÁI'J'Umentnu que o paciencc • tpoc. de su:a prU.io mconltlva-K no 
áuuitn da eulpt, cumprindo rna!lda J6cio<duc:ativa n& dclcpcia loc:ll e 
que o p;u:lenle e primário c que. possui bom antecc:dcDica. apesar de conw.r 
dois registros. a medida $ÓCio--educativa ~r:::ima aludKb e outro. por 
r«<p<oçlo lloloso. 

Alq;ou que a dcx:u!o judicial que: dclc:rminou a sepqaç.Ao do paciente 6 
"~ntC de (uncbmauaçao C que Cl\io lijtcnlCS OI preuupo&los 
aaHoriz.adorcs da prisin rrnc:ntiva. 

FWimcncc.. rcqucmJ limiNnncnte a ordem de Jt.abft,. corpiU., pita 
dctmninar a o.podiçlo de Alvari de Soltura an (nOf' do pac:.ia'lcc c, ao 
fin.al. no mbito dar provimento .u pre1cnte fflf'll, ptra qye po&sa Mpondcr 
ao proc.c:un em llbc:.Tcbcfc. 

Ênn:l•l6rio. 

DECIDO. 

Compulsando cuidadocamc:mc: 01 wtos., nlo vis1wnbf'ci S. c-111, pelo 
mmos nn momento, a ptQCnÇI dos rcquiJi101 do /M•u /HlriiMrú c do 
,.ric~l~• ilf "''"'"• -~rios I ooneess&l do podido. 

Vc:rif.co que o Minisu!rio Público opi..ov. pda scvep;io do ,..:klnte. 
em fxc de ~C ltDIJf ck bio de rglwr/JI 8f11YC pnticlda q\l.indo st 
enconlrv.Võll c;u1nprindo medida silcio-c::duutiva de pnsttçlo de JCNÍÇ(I ã 
comunid* a que roi s:~.ncio..SO ftOIIUtol dia AS E-a• 56Sil00l; tambán. 
- oc ll11ll do indivldloo de manilcs1> periculosidade, havatdo 
lnc1uslvc noticias do c:omellimcnto de ouiiO crime da mame natut'Cla. 

Alérn do mais, o MM. Juio de Diroito do ComJrea d< Fencira Oomc:s, u 
fls. 97 dos aull>l da Açlo Pal&l n• 639.1l4, acolheu -.--... a 
01anllntaçlo mldllaial, aucaentaoclo quo o 1ft t,_. <011loodda 
11 Co,.n:o JIO'" vlrioiiiNidraclooab CODittldoo, -do t&m<tlrla a 
IUI HbtrUcJ• no rMIMAfO.. ntotivt pelo 4'Ual lndtftril o ped.ld• •c 
~c•~.ID da prido prnn.lJn"'. Por esse motivo c;~c;diu peU 
ol\Jnutmçlo &In cla:mo P""'CQ!ivo. nopndo pedido de tiberdadc provisório 
anteriormente ~ucrida. 

Pãg. 43 

rç\o UposiO tpor nlo vislumbrar I pn:s.mçl. dos pn:nupoltOI do/MIIfllJ 
hotri lwi1 c do puiCII'IM• ;,. Mar•, indefiro o pedido de limin.ar. 

Requisitem-te as intonnaçõc::s da autoridade aponlad.l como coatora.. 

Em seguida. dC·sc vist.:J õ O. Procu~ri.1 de Justiça. 

P.R.L 

Mac:tpâ • .lO de dezembro de 2004. 

MJ.>ti. DÓGLAS EVANGELISTA RAMOS 

Rclalor" 

Mofl"li~ Yllil"tl 
Scx:rctãria do ~1; Magistl'IIUra 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 

AGBAVO DE INSJRIJMI:NTQ N°1460/l004 
Origem: Juizo de Dircilo da 3' Va11 de FamWa, 6rllõos e 

SucessOes elo Comatta de Maupi 
AI!Jõlvonte: F. W. S. da S. Rrprescalado por su. g<nitoB A.M. 

Advopdo: 
AI!JõlvadO: 
Advopdo: 
Relator. 

dosS.doN. 
J:V!RALDO CARNEIRO RIBEIRO 
AI'ITÓNIO NASCIMENTO DA SILVA 
WALBER J...UIZ DA SOUZA DIAS 
DESEMBARGADOR DÔCL.AS EVANCI:LISTA 

.. Antes de apreciar o pedido de erdto suspensivo, requisitem-se as 
infonnaçõeo da autoridadejudiciória, nos lermos do an. 291, § 4• do 
Reaimcnto lnc..-no. 

P.R.I. 

Macapd, 30 de dcumbto de 2004. 

(a) Ducmbaraador DÓGLAS EVANGELISTA 

Relator":& 

Mor V'Jdrg 
St:erc:liria do ns boda Ma~stJatura 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 

lli\IIEAS CORPUS N."~ 
lmf'drantc: MAURICIO SILVA PEREIRA (advoc•do) 
Pookntc: RIVALDO DE SOUZA GEMAQUt 
Aut.C'' ""'"' JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE PORTO GRANDE 
ltti~IOf Dt;.*\t~lftAACÃ.OOR DÓGLAS •:VANCF.IASTA 

''O od'<\pdo Mauricio SilVJ Pereira Ímf'drou ordent de H•b<t.s CMpw.s 
liberalóoo oom pedido de Jimin.r, em laV<>r de RIVALDO DE SOUZA 
Gt:M"OUE, alcpndo que loi decrt!ilda a prislo pr<vc:nliVõl do paciente. 
por detaminaçlo do MM. Juit de Direito elo Vm Úniu da Coman:a de 
Porlo Grande, pelo fato d>quelc: n3o ter compon:oido em audi!ncia 
designado~"'" 13105104. com o fin.UdJde de ser inlamgodo nos .utos d:J 
AçJu Pcn•l n• 63912004, por infr.>Çio. Cln lese. ao on. 1 S7. f 2', inc,.o:< 1 e 
lldoCPB. 

Alcgnu que o pacimtt' enc.ontra-JC pt"CCii c q~ teve $tu pedido de 
liberdade pn>visóri• indeferido pelo MM. Juir., em vi~ude da I!Jõlvidode do 
delito c da suposta pcrieuiosidadc do p~eicnle. 

AlJUmenlou que o p;~Cicnlc 6 época tk JW prisio mcontr.lv.t·sc no 
distrito da culpa. cumprindo medida s6c:âo-cduc.ativa na delepc:ia Joc.a;l c 
que O pôiC:I\.'nh: C prim!riO C que pouui ha"' antoccck:nta, apeur de C.OOSC..r 
dois rcgi)tros. a medida sóciO-Cducaliva aciuaa ;a1udida c oulru. por 
n:cq>t>ç3o dolosa 

Alegou que a dec~ judic:i•l que ddmnioou a sean:pçõn do pociemc t 
Cõlrtntc de fundamcntaÇio c que atlo tuunl.CS ns pressupostos 
JutoriDdon:s da prislo J>'CVcnliva. 

Finalmente, rcquem~ liminarmente 1 ordem de /14118• ~OIJ'IU. para 
clc:taminor a apcdição de AlvJtá de Soltura aa favor do po<lente c ao 
ftna1. no mbito dar pmvlmcnto ao praente wrlr, para qu.c poLU rapo. 
ao proc.Qso t."M lihcnbdc. 

É o n:lat6tio. 

DECIDO. 

Compuls:ando cuidadosamcatt: os autos, n.lo vislumbtei /11 cu,., pelo 
menos no momento, 1 pft$CRÇ1 do. rc:qui.silos do fu•MS HlfiiNrb c do 
JH'Iculu• ;, .,,.,, ncccss!riM i contcsào do pedido. 

Verifico que o Miniotério PUblico opillOU pela sean:pçlo do pKÍ<ntc, 
em rac.c de JC U'llllr de k:sio de n:uureu ,. .. vc ~tic.ad• quando lt 
tneonlravo. cumprindo mcdid. sóc:io-cduc.Miva de prcslaçio de sc:rviço 6 
comunidade a que foi ~:~neionado DOs ;~utos da A.SE·n'" .565n00l: wrnbbn, 
porque se trata de inoividuo de manircau f'ICriculo&klDdc. havendo 
inclusive notCeias docomaimeato de outro mmc da mesma n"atun:73. 

Alem do maio, o MM. Jul• de Dín:ilo da Coman:a de F<n<ir> Gomoo, b 
fls. 97 dos outos da Açlo Pcn•l n' 639.1l4, aoolheu "tolallllCJlta a 
mani(nllflo ml•bCtÓIIt ICrtl(tfttaldo q•t O fá i pesiOI «tnhtcida 
na Conun:a por virlos atoslalraclo11b co-Idos, seado lelllmlria a 
sua llbcrttclo ao mo~~~e1to, a.tivo pelo qui ladeftri• o pedklo de 
re:vop(io dt prlsto prtvtnUva... Por esse motivo decidiu pd.a 
!!lólnutct1Çlo do decrào p=cntivo. nepndo pedido de libcnlaclc: provisõri• 
anteriormente~. 

Pelo <XposiO e por nlo víslumbrva - dos pr-.pos1o1 do f-'" 
blHII lltrls e do perleM/w., J, •• ,.., inddiro o pedido de limiN.t. 
Rcquis~em-sc .. inloomaçOes da autoridade "PC>DDIda como coa1010. 

Em S<J<Aida, ~vista& D. Procuradoria de lusliça. 

P.R.L 

Mxapí. JO de d=mbfo do 2004. 

"l>ti.OÔGLAS EVANCEUSTA RAMOS 

Relator" 

M~~ Vidn 
Sccrcliria d~ c~ l.bJÍS1111tura 



Macapá, 04.01.2005 

CONSELHO OA MAGISTRATURA 

MANDADO DE SEGURANÇA N' 834/2004 
lmpetrnntc: FLÁVIA VALÉRIA SOUZA DOS ANJOS 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO • 
Informante: SECRLTÁRIO DE ESTADO OA SAUDE DO 

ESTADO DO AMAPÁ 
Relator: DESEMBARGADOR EDINARDO SOUZA 

"FLÁVIA VAlt RIA SOUZA DOS ANJOS, menor impúbcre, 
rcpréscntada por seu gcnitor, alr.lvb de advogado hJbi litndo, 
impetrou Mandado de Seguranç,a com expresso pedido limin:u, 
objctivando o custcin do Trab.mento ~·ora do Domicilio, realizado no 
E•t.ado de São Paulo, concernente em possogens o6-cas de ida c volto 
ã impctr.J.nte e oo seu acompanhante. bem como ajuda de custo das 
despesas necessárias às estadas du11nlc o pcrlodo de lr.ltamcnto, 
iodicando como autoridade coatora o Secretário de Estado de Soúde 
do F.•tado do Amapá. 

Em síntese, adut a impetr~ntc que sofre de trombose arterial 
incomum, sendo que o Estado do Amapá n;io oferece tratlmento 
específico para sua doença, em virtude disso foi incluída no pmgrarn3 
plr.t Tmtamcnto Fora do Domicilio - T.F.D .• rcolitado no Hospit.al da 
Crianç.> do Estado de São Paulo, sendo custeado pela Sccn:t.aria do 
Estado de Saúde deste Estado. 

Alega que: ao procurar a So:retaria de Saúde deste Estado, n fim de 
adquirir a.~ p3!'.Sagens e ::1 ajuda de custo p..Vil dar continuid:1dc ilO 
lr:ltamcnto, lbi infonn3dn que referida Sccrct.aria não possui verba 
paro cust('.llr seu tr.ltaml.'Tilo, sendo que necessita se apresentar oté o 
dia 03 de janciro de 2005, no Hospit.al do Criança, localíll!dO no 
Estado de Silo Paulo. 

Por bis rnzões, caso não custeado seu t.nuamento. sofre o risco de 
ter ~ua saüde seriamente agravada, podendo ocasionar até sua morte. 

A iniei31 veio instruída com os documentos cfc f. 14/23. 

Em dc.o;pocho de n. 26, determinei a notificnção do Secretário de 
Estado de Saúde a fim de prestar as infonnaçõcs ncc~sâriu ao cuo. 

Suficiententente relatados pauo A fundamentar e, ao nnol, Q 

decidir. 

Ncsb ocasião, apreciarei tão-só o pedido liminar, adiantando que a 
prctens3o d.l impetrante não merece ser acolhida. Justifico. 

Pois bem, confonnc os documentos junl3dos ao processo, "Verifico 
que o retomo da impetrante ao Estado de São condicioru·se Lão 
somente à re.1lit.ação de exame c consulta em consultório, não 
havendo urgCncia cirúrgica. 

Ademais os dados advindos da Secru.ria de Estado de Saúde. 
atmvts do' Oficio de n. 28, infomum que a impclmnte sofro de 
anomalid;s gásuica sem risco de vida, sendo qt1e os c:spo:ialistas da 
área de gastrocntoorulogia deste Estado podem, com total 
cnmpctCncia, realizar os pr~cdimcntos ellnicos noccsstnios, com toda 
~ scgurJnça que 11 patologio requer, a um custo financeiro bem 
ro7.oávd pam o orç3mento do Estado. 

Assim sendo. nào h.i necessidade de üijmcia quanto ao retomo d3 
impetrante ao Est:~do de S3o Pilulo, t:mto em r.u:ão de SC'\1 3tu:JI 
quadro clinico apresentar.se estável. conforme atcst."\ o laudo medico 
de n. 29, c também quanto ao fato de seu oteodimcnto poder ser 
realizado por profissionais deste Estado. 

Ex poslt/s, INDEFIRO a liminar n:qucrida. 

Ahm·se vist:J no representante do Ministério Público com 3!i:Sento 
neste g.rnu. parn monifcs:tação. 

Publique-se. Registre--se. Intime-se. 

Macapi> (AP), 30 de dc:zcmbro de 2004. 

(a) Deltmba'llador EDINARDO SOUZA 
Relator" 

r~ira 
MaS!lsiraturo 

DSPAR.T.Al':Slm:> JtiDICIAJUO 

ATA DE DISTRIBUIC/10 S/00 RE· 

DIS'IRIBUIC/tO CO DRPAR7'AM!l'm) 

JUOI ClARIO [X) "IlUBt.r.tl\L D8 

JUSTia 00 EST.AJX) DO AW;.PA. 

Ao(o) 30 di4(ol do""" ele DEZE>18RO do ano de 2004, 

12:00 hora.o, redi:rou-ac a Diatribuicao e/o.J. Redis· 

t ribuicao doo Processo~ abaixo relacionados , • ccaronro 

nonMs do Re<Ji.m:::nto Intc.rno. 

PROCP.SSOS OISTlUBUIOOS 

No. 0001204·3/200< 

J~VTE : ,..JUm:li\I.ro ROm:RTO DE BARROS 

PI\CIE:tn: I KELIO R1'l-DS l'DREIR,'\ 

A1JI' . ~l'OihJUIW CIRBITO VARA TRIDUW.. DO .JURI K\0\PA 

RELA~(A) . 1Des. EDIWJUX> MAAII\ ROOR.ICUE$ DE SOUZA 

I -:?-~~ ' •' dQ.. ~ 
' I ~~tlA (IUEIROZ SI>OES 

D~~ 
Des. Flll~~k IlE SOUZA 

PRESIDRNTE 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Varas e Secretarias do Interior 

Com área de Laranjal do Jari 
1• Vara Cível, Criminal e dos Juizados Especiais 

EDITAL DE LEILÃO 
PARA VENDA DE BENS E INTIMAÇÃO 

Juiz de Direito: Heraldo Nascimento da Costa 
Chefe de Secrelaria: Lairtes Mara Barreto Moreira 

Processo Cível: 00816012004-CARTA PRECATÓRIA 
ExeqOente: AG~NCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, 
Exocutado: 1. SARRAF. FELIPE • RL·IDEMAR SARRAF 
FELIPE, 

Primeira Praça:dia 03102/2005, às 09:00 horas, a Quem maior 
lanço oferecer acima do valor da avaliação: 

Segunda Praça:dia 18/0212005, às 09:00 horas, a quem maior 
lanço oferecer, indcp<!!ldente da avaliação. desde que não seja 
considerado preço vil; 

l:oeal:Saguão do ediHclo do Fórum da Comarca de Laranjal do 
Jari. Estado do Amapá: 

Descrição do bem: 01 (uma} balsa, medindo Sm (cinco 
metros} do largura, por 5,70m de comprimento. 

Valor Total da Avaliação: R$ 3.000,00 (três mil reais}: 

Lelloelro:Oflclal de Planlão; 

Intimação: Fica a parte execulada l. SARRAF. FELIPE • RL· 
IDEMAR SARRAF FELIPE, inllmada da data designada 
através deste Edital. caso não soja Intimada pessoalmente. 
Quem quiser arrematar o bem, deverá comparecer no dia, hora 
e local detennlnados, ciente de quo a venda será feita ã vtsta, 
em dinheiro em espé<:ie ou através de cheque vtsado ou, 
ainda. mediante caução idõnea. cabendo ao arremalante o 
pagamento das despesas judiciais da realização do leilão. E, 
para que chegue ao conhecimenlo de todos. principalmente 
dos inleressados, passou-se o presente Edllal em 03 vias de 
Igual teor, fixado no lugar de costume e publicado na fonna da 
Lei." 

Sede do Julzo:Avenida Tancredo Neves, 2605 - Agresle. 
Município do Larnnjal do Jari, Estado do Amapá. 

OAB 

Laranjal do Jarí·AP, 27 de dezembro de 2004. 

Lalrte M a Barreto Moreira 
Chefe de etaria de Oficio Judicial 
Assino por detennlnação deste Juizo 

Washington dos Santos Caldas 

PORTARIA N° 0 13/2004- f.~_. _QM./~ 

O Presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil - Secção do Amapâ, no usos de suas 
atribuições legais que confere a Lei n• 8 .906/94 -
Estatuto da Advocacia c da OAO. 

RE SOLVE: 

Art. t• DEFERIR o pedido de 
RESTABELECIMENTO de inscrição em earâtcr 
de TRAl"ISFERtNCIA nos quadros da 
0118/fiP, do Advogado ÀLFREDO ALEIXO DE 
SOUZA FILHO- OAB/AP n• 10 18 ·B, n contar 
de 16/ 12/2004. 

~ • Registre· se' e pu blique·sc 

·Publicações Diversas 

ASSOCIAÇÃO DOS TRAIIAU!ADORES AGROI'.XTIIATIVISTA DO 
CARVÃO- ATAX.C 

CNPJ; Ot.977.26410i10J.Q 

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBI.t.IA GERAL 

0 Presidente da ASSOCIAÇÃO DO~ TRABAUIADORES 
AGROI!XTERATIVTSTA DO CARVÃO - ATAX.C, USAJ>do das 
ntribui9Õct que lhe a&o confcridu peloa Eswutos Sociais da entidade 
con '"'"'' • tod05 os afdia.dos ! participomn da Aascmbléia Geral 
I"'"' dclibt........, apc-dlkiUD<nle ..,~,.. • Reronna EstatvtútA. 

f>ág. 44 

Local: Sede da ATAX·Cnol>imitodo Carvio-M=glo-AP. 
Ilonlrto~ Inicio - 9:00h em primcin. convocaç3o oo moi• hora d ·pois 
em segunda convocaçlo. 
Pauta: Adcquoçlo do fuWulo •o que di•pllc o Novo Código Civil. 

Mal."lg3o • AP, ll de Ocumbro de 2004. 

,.,,....._..( e..,.., n.-., 5n,..\r, . 
Severino Lopes dos s.mo:i 

l'r .. idenle 

AIIIAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S. A.-AMCEL. 

Torna póbUco que reque ... u em 23 de cl<umhro dt 1004, 
da S<cretarla d e Estado .de Melo Ambiente- SEMAIAP, • 
olter~çlio do pedldo de rtaovaçlo, fdto em 04 de outubro 
de 2004, da Ll«uça de Operaçlo (L.O n' OOll4nD04): que 
desti nava a "atividades de eoleta e dutln•çllo de res:duos 
orgânlcos'" para "ati"/Jdades de c:oleta e destlnaçlo de 
rt.tCduos 'outro•' provenientes da Jnstalat§.o do VJvtfto de 
mudas"'. locallz.ado ao munldpto d e Tartuuga.lz.ln.JJo. 

E1tadodoAD1~ 

·~!o .4~/n~ ~ 1 
( u,A.. Renato R.ibdro dos San to1 

Gerente de AmblêneJa. Florestal 

Prefeituras, Câmaras 
c Órgãos Municipais 

NY.ã'!i!-'15fi'j!jlífWii1§Bl~1&.;~E 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 
CNPJ 05.990.437/0001-33 

LEI N-.05612004 - PMC 
AUTORIZO O EXECUTIVO MUNICIPAL A ALIENAR A TITULO 
DEFINITIVO DE CESSÃO DE DIREITO REAL OE POSSE SEU 
IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPAL E DE OUTRAS 
PROVIO~NCIAS. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CALÇOENE. 
FAÇO SABER QUE A CNMHA MUNICIPAL DE CALÇOENE 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1• - O exerutlvo mun."4>al fica auloriz.ado 
a alienar a titulo definitivo de Cesstlo de Direito Real de Pos~e 
de UITID área localizada na Av FAB n• 797, &itro daa 
Palmeiras, o éreo em Que se trata mede 20 Metros de frente 
por 30 metros de fundos; no lerreno já tem (estrutura de uma 
ofiCina mec.Anica), edificação de uma casa em madeira de dois 
pavimentao. coberta com telhas de brasili~ medindo 150m'; 
para a S,.. ANA MARIA GOMES DA SILVA, portadora da C.l 
n"'67.899-AP, e do C.P.F n'617.247.852.49, no letrcno 
prelende a proprietária Ampliar aua Ofidna Mecânica, com 
serviços de:Borracharia. Soldagcm em Gemi. Mec.Anlca de 
Automóveis, Lubificação e Troca de óleo dos me91Tlos. 

Art. 2:' • A beneficiária ten1 o prazo de 90 
(Noventa) ál8s para Wciar a construção e 120 (cento e vnte), 
para condusno da Instalação da referida Oficina Mecânica. 

Art. ao - o ndo lnlclamento e condusão dos 
trabalhos salvo os motivos de força maior, impficarn em 
renuncia por parte do beneficiário no bem arJCnado, 
excedendc>-Se os bella construidos no ároo como patrimônio do 
município. 

Art. 4" . O não aunprimento do artigo ao será 
apfK:ada a multa de 2.500 (Duas Mil e Quinhentas) UFM 
(unidade fiscal municipal} . que ser ao recolhi:los ao cofre 
municipal no prazo legal. • 

Art. 5" - Ftea o município ísemo de beneficio 
fiscal ao bcncrociário, devendo os impostos e laxas a serem 
recolhidos conforme disposição contidas no Código Tributário 
Municipal. 

Art. 54. Esta Lei e rá em vigor na data de 
sua assinatura e publi<:açl!o. ~ 

Art. 7" • d dlsposiçOes em 
contrário. 

~004. 
3oll rn. Jllmâk 

1efarto de Calçoene 
~iB~.t~4JltdB 

O pio de Calçoene.AP. lem avançado 
multo nos últimos nos no crescimento da cldode. com isso a 
proc"" . de u Oficina Me~nica. tem si:lo bastante 
procurado. 

Por este motivo a Sr". Ana Maóa Gomes da Silva, 
portadora da C.l n"'67.B9~AP, e do C.P.F n'617.247.852.49, 
esta apresentlldos um Projelo de Lei, para o funcionamento de 
uma Oficina Mecáni<>l. com sfl(lllço d~ Borracharia, Soldagem 
em Geral, MecAnica de Aulomóveis, Lavagem. Lubrirlcaç.lo e 
Troca de óloo dos mesmos. 

Assim a irnplantaç.lo deste inves!Wnento gernrll 
03(tres} empregos diretos e t.m nume<o maior de empregado• 
Indireto, e ainda significa o ~ estar das pe880B8 que tanto 
precisam pam manterem seus vercutos em bom estado de 
funcionamento, e lubrificados e limpos. 

Investimento este Q tnml divisas para os 
cofres do munic/pio,rnereçendo f inicialiva e apoio dos 
podelCS púbicos muni · ~ loda a sociedade 
Calçoenense. . 

P--
Calçoe de Abril de 2004. 

· / Âosl fi). Jllmtiàa 
p te~o de Calçoene 
, PF 051.209.402 -lO 


	

