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Estado do Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 

DECRETOS 
rr1 

1053 de 24 de ' l!ARÇO de 2009 

ABRE CREDITO SVPL.EMENT AR NO 

VALOR DE R$ 601.418,00 PARA O FIM 
QUE ESPECIFICA . E DÁ 0\Jl'RAS 
PROVI~. 

O GOVERNADOR DO ESTACO DO A/MP Á, usando das atribuições que 

lhe são conferidas através do inciso Vlll, do art. 119, da Constituição 
Estadual e do art. 8° I da Lei n. o 1.286, de 23 de dezembro de 2008, que 

estima a Receita e fixa a Despesa para Exercício Financeiro de 2009, 

DECRETA: 

Art. 1• Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 601.418,00 
.(SEISCENTOS E UM MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS), destinado ao 
reforço de dotações consignadaa no orçamento vigente, conforme anexo constante 
do presente Decreto. 

Art. 2° Os recunsos necessérios à execução do disposto no artigo 
antérior, decorrem à conta de Convênios, linnado entre o Governo Federal e o 
Covemo do Estado do Amapá, na forma do art. 43, da Lei Federal n.• 4 .320/64. 

I 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapá-AP, 24 de urço de 2009 

Secret4rio de Estado do' Planejamento, Orçamento e Tesoura 

Anexo do O"reto n. • 1053 de 24 dt urço 

ANEXO I - SUPL.EMENT AÇÃO 

3LOOO- SECRETARIA OE ESTADO OA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. 

31 .101 ·SECRETARIA DE EsTADO bA INCI.VSÃO E MOBil.IZAÇÃO SOCIAL 

_çQOIGO -·FT NAT. 

01.244.0213.2754 0103 3390.14 
010) 3390.)0 
0103 3390J) 
0103 3390JS 
0103 3390.36 
0103 3390J9 
0103 4490.52 

....____.,, . . 

- . 
VALOR 

"14.1 00 
965 
32 

903 
900 

18 
00 

47. 
6.4 

91. 
I. 

290.9 
71.2 

- · 

R 1 00 
TOTAL 

601.411 

DECRETO N° 1054 t>E 24 DE 
*f.!. 

MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AN.APÁ, usando du atribuições 
que llie ato conferidaa pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.184, de 04 de janeiro de 2008, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• Om/c:D-t>IPRE/IIMI, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Waldir Aranha Moreii'G do cargo em 
comiado de Gerente de Núcleo/Núcleo de Fiscalização Mineral/Coordenadoria 
de FiscalizaçAojCiretoria de Meio Ambiente, Código f&S-2, do Instituto do 
Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá., a contar de 
01 de março de 2009. 

Mocopó, 24 de março de 2009 

DECRETO N• 1055 DE 24 DE MARÇO OE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO NMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são cooferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapã, c/c a Lei n• 1.184, de 04 de janeiro de 2008, e tendo em vista o 
contido no Ofício 11• 0273/09-0IPRE/IMAP. 
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RESOLVE: 
Exonerar, a pewdo, NatCIIIIcl Co'IOIC411tc Martins do cargo em 

c:omisaão de Assistente: Juridic:o-Ambiental/ Assessoria J uridica, Código 
FGS-1, do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado 

-do Amapá. a conta:r de 01 de março de 2009. 

lo\ocapcí. 24 de março de 2009 

DECRETO N• 1056 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AH.»Á, usando das atribuições 
que lhe aão conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do . 
Amapá, c/c: a Lei n• 1.184, de 04 de janeiro de 2008, e tendo em vista o 
contido no Ofiçio n• 0273/09-DIPAE/IMAP, 

RESOlVE : 

Nomear Haroldo Nazor& Venâncio BGrboSG Moreira para exercer o 
cargo em comissão de Gerente: de Nucleo/ Nucleo de Fiscalização Mineral/ 
Coordenadoria de Fiacalização/Diretoria de Meio Ambiente, C6digo FGS-2, do 
Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá. 
a contar de 01 de março de 2009. 

Moc:cap6. 24 de março de 2009 

I I 

VA 

DECRETO N• 1057 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O 60VEIINADOR DO ESTADO DO AH.»Á, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado do 
Amapá, c:fc a Lei n• 1.184, de 04 de janeiro de 2008, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 0273/09-DIPRE/IIMP, 

RESOLVE : 

Nomear Morto de Flitimo &olcno Cardoso para exercer o cargo em 
comissão de Assistente Jurldico-Ambientai/Aasessoria Jurídica, C6digo 
FGS-1, do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado 
do Amapá, a contar de 01 de março de 2009. 

Macapó. 24 março de 2009 

DECRETO N• 1058 DE 24 DE MARÇO DE 2009 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AIMPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c:/c: a Lei n• 1.184, de 04 de janeiro de 2008, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 0273/09-I:>IPRE/L\\AP, 

RESOI.VE: 

Exonerar Ecblrdo Amaral NcYU Junior do cargo em comissão de 
Gerente de Núcleo/Núcleo de Cadastro e Acervo/Coordenadoria de Patrimônio 
Fundiirio/Diretoria Técnica de On:lenamento Territorial, C6digo FGS-2, do 
Instituto do Meio Ambiente: e de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá, 
a contar de Ol de março de 2009. 

Macop6. 24 de da 2009 

VA 
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DECRETO N• 1059 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O 60VERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe Silo conferidas pelo arL 119, inci~ x;>OI, 'da Constituição do Est&;do do 
Amapá, c/c a Lei n• L 184, de 04 de Janetro de 2008, c tendo em v1sta o 
contido no Ofício n• 0273/09-DIPRE/IMAP, 

RESOLVE: 

Exonerar Rômulo Ricordo Jorge Fcmanclcs do cargo em comissAo 
de Gerente de Núcleo/Núcleo de Assentamentos Ruraís/Coordcnadoria de 
Desenvolvimento de Assentamentos/Diretoria Técnica de Ordenamento 
Territorial, Código FGs·-2, do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento 
Territorial do Estado do Amapá, a contar de 01 de março de 2009. 

MaçQpá, 24 de 111arço de 2009 

VA 

DliGRETO W 1060 OE 24 DE MARÇO DE 2009 

O 60VERNADOR DO EsTADO DO /liMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 1.184, de 04 de janeiro de 2008, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 0273/09-DIPRE/IMAP, 

RESOLVE : 

Exonerar Rustcln Sontlogo T6neo do cargo em comissAo de 
Gerente de Núcleo/Núcleo de Monitoramento/Coordenadoria de Licencia
mento e Controle Ambiental/Diretoria de Meio Ambiente, Código FGS-2, do 
Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado do AmapA, 
a contar de O 1 de março de 2009. 

~. 24 de março · de 2009 

DECRETO ·N•. 1061 DE 2>1 DE MARÇO . bE 2009 

O 60VERIIWI.OII DO <EsTADO DO ftii.APÁ, usando das atribuições 
que lhe Silo conferidas pelo art. llll9, inc:iao XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.184, ,deí.0:4 de janeiro de 2008, c tcnd.o em vista o 
contido no Oficio 11° OD31!1J-~. 

'R c S 'O'L V 'E : 

Nomear~~ JPIIIll ,.exercer o cargo em comiaaAo de 
Gerente de Núcleq/flúclc:odicX"'iutmee~/Coordenadoria de Património 
Fundiário/Diretoria &écDic:a ..de COrticuemcnto Territorial, -Cád!!Jo FGS-2, do 
Instituto do Meio-'Ambien~to Territorial do .Estado do Amapá, 
a contar de O 1 de maJ;ÇO ~. 

~. 24 '* ~ de 2009 . 

"2:4.:aE MARÇO 

O ~~EI!S'NDO~ /liMPÁ, usando daa atribuições 
que lhe Silo conferidas,pclo.-t.tUS.uinciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lcirn• l.lB'J,dlieilMctic~o de 2008, -e tendo em viata o 
contido no OfJcio-ne li121l8UifNQW@, 

RESOLVE: 

Nomear Rustcln Santiago Tónco para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Núcleo/Núcleo de Asaentamef\toS Rurais/ 
Coordenadoria de Desenvolvimento de Assentamentos/Diretoria Tt!cnica de 1 

- Ordenamento Territorial, Código FGS-2, do Instituto do Meio Ambiente e de 
Ordenamento Territorial do Estado do Amapá, a contar de 01 de março de · 
2009. 

MoC4pc5, 24 de março de 2009 

DECRETO N° 1063 DE 24 DE MARÇO OE 2009 

O 60VERNADOR DO ESTADO bO /liMPÁ, usando das atribuições 
que lhe aAo conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
AmapA, cfc a Lei n• 1.184, de 04 de janeiro de 2008, e tendo em vista o 
contido no Oficio n• 0273/09-biPRE/IMAP, 

RESOLVE : 

Nomear Rômulo Ricardo JOf'g& Femandu para exercer o cargo em 
comiss4o de Gerente de Núcleo/Núcleo de Monitoramento/Coordenadoria dc 
Licenciamento e Controle Ambiental/Diretoria de Meio Ambiente, Código 
FGS-2, do Instituto do Meio Ambiente c de Ordenamento Territorial do Estado 
do Amapá, a contar de 01 de março de 2009. 

Mocapá. 24 de março de 2009 

OECAETO N• 1064 DE 24 DE MARÇO bE 2009 
O 60VERNADOR DO ESTADO DO /liMPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.184, de 04 .de janciró de 2008, c tendo em vista o 
contido no Oficio n• 36/09-UPE/biPRE/IMAP, 

~ESOLVE: 

Nomear N- Vclcalc:o para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Técnico Nlvel 1/ AHessoria de Desenvolvimento Institucional, Código 
FGS-1, do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado 
do Amapá, a contar de 12 de janeiro de 2009. 

Mocopó, 24 de .março de 2009 

I, 
.DECRETO N• l0Jt5 co.E 24 MARÇO bE 2009 

.P ~r001J!$TA.DO DO /liMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas.Pido ,art. L.~. inciso XXII, da Constituiç4o élo Estado do 
Amapi, c/c .a .Lei n• l.~1.dc 1P.lile:iulho de 2008, 

N.omear Jcatll eltAilio dMu Ramos para exercer o cargo em 
comiu6o .de Auc:asor ~00 flfi"tel II/Coordenl,ldoria de Articulação 
lna_tiwcional, ':Código ~.dilo~te do Governador, a contar de 01 de 
março de 2009. 

de 2009 
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. bECRETO N" 1066 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O 60VERNA!>Oit DO ESTADO DO MMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, 

RESOLVE: 

Exonerar Cloudianc dos Santos Carvlllho do cargo em comissão 
de Chefe da Unidade de lnfonnâtica/NP, Código F6S-1, do Laboratório Central 
de Saúde Pública. 

de 2009 

ANT VA 

bECRETO N° 1067 bE 24 DE MARÇO DE 2009 
O 60VERNA!>Oit DO ESTADO DO AJMPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estad9 do 
Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, 

RESOLVE: 

Nomear Elbcrson Roc:ha Barbosa para exercer o cargo em 
comissão de Chefe da Unidade de lnformáticafNP, C6digo. F6S-1, do 
u;_boratório Central de Saüde Pública. 

Macapci, 24 de março • 2009 

VA 

DECRETO N° 1068 24 MARÇO DE 2009 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AJMPÁ, usando das atribuiçOes -

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.073, de 02 de abril de 2007, 

RESOLVE: 

Exonerar Jonf Mii'Cl Rabclo do cargo em comissão de Chefe de 
Unidade de Finanças/Unidade de Finanças/Núcleo Administrativo-Financeiro, 
Código CI>S-1, da Secretaria de Estado da Ciéncia e Tecnologia. 

Maccpá, 24 de março de 2009 

DECRETO N" 1069 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/ c a Lei n• 1.073, de 02 de abril de 2007, 

RESOLVE: 

Nomear João Boscc Gurjilo Gondim Júnior para exercer o cargo 
em comissão de Chefe de Unidade de Finanças/Unidade de Finanças/Núcleo 
Administrativo-Financeiro, C6c:figo CCS-1, da Secretaria de Estado da Cifncia 
e Tecnologia. 

Macopá, 24 d& março de 2009 

DECRETO N" 1070 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O 60VERNADOII DO ESTADO DO NMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.073, de 02 de abril de 2007, 

RESOLVE: 

Exonerar Marllélo Coito SlmiSu do cargo em comissão de 
Gerente de Núcleo/NI1cleo de Oestlo Tecnológica e !novação/Coordenadoria 
de Desenvolvimento Tecnológico e Inovaçlo, Código CCS-2, da Secretaria de 
E.stado da Ciéncia e Tecnologia. 

Macapcí, 24 d& março de 2009 

DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O 60VERNADOII DO ESTADO DO NMPÍ., uaando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.073, de 02 de abril de 2007, 

RESOLVE : 

Nomear Eduson José Roeha Borbosa para exercer o cargo em 
comissão de Oerente de Nucleo/Núcleo de Gestlo Tecnológica e Inovação/ 
Coordenadoria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Código CDS-2, da 
Secretaria de Eatado da Ciencia e Tecnologia. 

Macopá. 24 de março de 2009 

DECRETO N• 1072 DE 24 I>E MARÇO DE 2009 

O 60VERNADOA DO ESTADO DO NMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXI[, da Constittliçio do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.073, de 02 de abril de 2007, 

RESOLVE _: 

Exonerar JosimÍIÚI'o Rocha d& Vilh&na do cargo em comissão de 
·Gerente . de Núcleo/Núcleo ·Administrativo-.Í"inanceiro, Código CCS-2, da 
Secretaria dé.Estado da Ci~ncia e Tecnologia. -· . . .. 

. ·: · -·.' ·-. 

Moc:apcí, ~4 da'· • março. 

DECRETO N° 1073 DE 24 CE MARÇO DE 2009 

.O 60VERNA!>Oit DO ESTADO DO NMPÁ, usando das atribuições 
que lhe sAo conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.073, de 02 de abril de 2007, 

~·esõLve= 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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Nomear Jonl Mira Rabclo para exercer o cargo em comissão de · 

Gerente de Núcleo/Núcleo Administrativo-Financeiro, Código CDS- 2, da 
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia. 

Macapá, 24 de março de 2009 

DECRETO N• 1074 MARÇO DE 2009 

O 60VERNAt>OR DO ESTADO DO MMPÁ, usando das atribuições -
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJ!, da Constituição do Estado do 
Amapá., cfc a Lei n• 0687, de 07 de junho de 2002, 

RESOLVE : 

. Exonerar CCIIIIila Francis Ferreiro da Silva do cargo em comissão 
de Chefe da Divisão de Apoio Administrativo, Código FGS-2, do Instituto de 
Defesa do Consumidor do Estado do Amapá. 

Macopá, 24 de março de 2009 

DECRETO W 1075 bE 24 bE MARÇO bE 2009 

O GOVERNADOR t>O ESTADO DO AMAPÁ, Úsando das atribuições _ 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado do 
Amapã, c/c a Lei n • 0687, de 07 de junho de 2002, · · 

RESO L VE : 

Nomear Josimouro Rocha de Vilhcno para exercer o cargo em 
comissão de Chefe da Divisão de Apoio Administrativo, C6digo FGS-2, do 
Instituto de Defesa do Consumidor do Estado do Amapã. 

Macopé, 24 de ma r ço de 2009 

ANT 

DECRETO N& 1076 MARÇO DE 2009 

O 60VERNAt>OR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofk lo n• 056/ 09-GAB/SEDG, 

RESOLV E : 

Autorizar Edla Pinheiro Ribeiro, Auditora-Geral do Estado, para 
viajar da sede de suas atribuições, Maeopá-AP, atê a cidade de Salvodor-BA, fl . 
fim de participar do COlNTER BRASIL, no periodo de 3 1/03 a 05/04/09. 

Macopá, 24 de março de 2009 

~-OV11~ 
ANT U>EZ VA 

ema dor 

DECRETO N° 1077 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTÀDO DO AMAPÁ, usando das atribuições . 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofú:lo n• 0!56/09-GAB/SEt:>G. 

RESOLVE : 

Designar I voldo fernandu Borges de Souza, Chefe da Divisão de 
Auditoria Especial, para exercer, acumulativamente e em substituição, o cargo 
de Auditor-Geral do Estado, durante o impedimento da titular, rio pcriodo de 
31/03 a 05/04/09. 

Macapá, 24 de março de 2009 

Governador 

DECRETO W 1078 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O 60VERNAt>OR DO ESTAt>O DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são conferida s pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado do 
Amapâ, c{c a Lei n• 0687, de 07 de junho de 2002, 

RESO L V E : 

Exonerar Mouro Sérgio Moraes Barros do cargo em comissão de 
Chefe d~ Núcleo, Código FGS-2, do Instituto de Defesa do Consu midor do 
Estad? do Amapá. 

Macopá, 24 de março de 2009 

Governador 

DECRETO W 1079 bE 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNAt>OR t>O EST.IIDO t>O AMAPÁ, u sando das atribuições 
que U1e são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI , da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0687, de 07 de junho de 2002, 

RESOLVE : 

Nomear Cloudiane dos Santos Carvalho para exercer o cargo em 
conussao de Cnefe de Núcleo, Código FGS-2, do Instituto de Defesa do 
Consumidor do Estado do Amapá. 

Maeapá, 24 de março de 2009 

VA 
Governador 

DECRETO N" 1080 DE 24 b E MARÇO bE 2009 

O GOVERNADOR t>O ESTAt>O t>O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 081 1, de 20 de fevereiro de 2004, e ·de acordo com o 
Decreto n• 4275, de 14 de setembro de 2005, 

RESOLVE : 

Exonerar Carlos Augusto Silva Cruz do cargo em comissão de 
Gerente de Núcleo/Coordenadoria de Formação Ellportiva, Código CDS-2, da 
Secretaria de Estado do Desporto e Lazer. 

Macapó, 24 de março de 2009 

Governa® r 

DECRETO N° 1081 OE 24 DE MARÇO DE 2009 

O 60VERNAt>OR DO ESTAt>O t>O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, e/e a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, e de acordo com o 
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Decreto n• 4275. de 14 de setembro de 2005, 

RESOLVE: 
Nomear Jorg& Tt.ixf.ira Fluo para exercer o cargo em comissão 

de Gerente de Núcleo/Coordenadoria de Formação Esportiva, Código CI>S-2, 
da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer. 

i 

Mocopá, 24 df. março df. 2009 

DECRETO N" 1082 DE 24 DE MARÇO !>E 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapâ, c/c 11 Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, 

RESOLVE: 

I 
· Exonerar Aurilio Moreira do Monte da função comissionada de 

Secretário Escolar da E. E. Pror Maria Cavalcante de Azevedo Picanço, Código 
I CDI-3, da Secretaria de Estado da Educação. 

I Mocopá, 24 df. março de 2009 

Govarnodor 

DECRETO N" 1083 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOV.ERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições . 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, 

RESOLVE: 

Nomear Paulo ümo Bcnrro, ocupante do cargo de Agente de 
Vigilãncia, Classe J•, Padrão 111, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de Secretário Escolar 
da E. E. Pror Maria Cavalcante de Azevedo Picanço, Código CDI-3, da 
Secretaria de Estado da Educação. 

Macapó, 24 df. 

DECRETO N" 1084 

março df. 2009 

DE 3!1 !>E MARÇO . DE 2009 

Altf.I'G o Decreto n• 27!5!5, de 22 df. 
agosto df. 2008 f. dó outras providências. 

O 60VERNADOR DO ESTAOO DO AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, incisos VIII e XXV, da Constituição do 
Estado do Amapá, 

DECRETA: 

Art. 1• O art. 11 e parágrafo ünico, do Decreto n• 2755, de 22 de 
agosto de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 11. Ao profi5Sional da educação beneficiário de bolsa 
de estudo para pós-graduação em Mestrado e Doutorado ê 
assegurado o afastamento das suas atividades, enquanto 
pennanecer no curso, sem prejuízo da sua remuneração, 
excetuadas as ~antagens inerentes ao local de exercicio 
das suas funçOea. 

§ 1' Aos profissionais da educação que estejam cursando 
pós-graduação lato sensu fica assegurada a liberação nos 
dias de atividades do curso, sem prejuízo ao cumprimento 
da carga horária e ano letivo previsto. · 

§ 2" A critêrio da Administração, fica assegurada a 
liberação do profissional da educação aprovado em 
programa de pós-graduação stricto sensu, mas que não 
tenha obtido aproveitamento na seleção ao Programa de · 
Bolsa de Estudo, sem prejulzo da sua remuneração, desde 
que a sua área de pesquisa atenda aos interesses da 
educação bãsica.• 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da publicação. 

Mocapá, 24 de raarço de 2009 

I>ECRETO N" 1085 DE 24 DE MARÇO !>E 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0486, de 12/01/05 e 0001, de 02/01/09, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 039/2009-6.48 rJ>EM/AP, 

RESOLVE: 

Exonerar Jand&rsM Fcr'IIOIIÓ&S Pereira do Amarol do cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto •controle df. 
Arrecadaçi!o c d& Flsc:allzaçi!o do IPEMI AP•, C6dlgo CI>S-1, do lnstitu to de 
Pesos e Medidas do Estado do Amapá. 

Macopó, 24 df. março df. 2009 

VA 

DECRETO N• 1086 DE 24 DE MARÇO DE 2Çl09 

O GOVERNADOR DO EST.4DO DO AJMPÁ, usando das atribuições • 
que lhe são conferidaa pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0486, de 12/01/05 e 0001 , de 02/01/09, e tendo em vista o . 
contido no Oflelo n• 039/2009-GAB rPEM/IIP, 

RESOLVE: 

Nomear Doriwl Manoel da Fonsf.CO Filho para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto ·eontrolt. df. 
Arrecodaçao c de Fisc:olizaçi!o do rPEJWAP", C6dlgo CDS-1, do Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado do Amapã. 

Macapá, 24 dt. março de 2009 

I>ECRETO N" 1087 DE 24 !>E MARÇO !>E 2009 

O GOVERNÁDOR DO ESTADO DO AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe sl.o conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.016, de 30 de junho de 2006, 

RESOLVE: 

Exonerar Luiz Famando d& Frcitu Freire do cargo em comissão 
de Assessor Tl!cnico Nlvel l/Núcleo Central de lnfonnaçOea e EataUsticas, 
Código C[)S-1, do Centro Integrado de Operações de Defesa Social/SEJUSP, a 
contar de 06 de març!? de 2009. 
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Mocop6, 24 de março de 2009 

DECRETO N° 1088 24 MARÇO DE 2009 

O GOVERNAI>Oit t>O ESTAI)() t>O AMAPÁ, usando das atribuições 
que llic são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.176, de 02/0 1/ 08, e tendo em vista o contido n o Ofício 
n"159-GAB/SEMA, 

RESOLVE : 

Nomear Luiz Fernando ck Freitas Freire para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador/Coordenadoria de Geoprocessamento e de Tecno
logia da Informação Ambiental, Código CDS-3, da Secretaria de Estado do 
Meio A{nbiente, a contar de 06 de março de 2009. 

Macapá, 24 de março de 2009 

DECRETO W MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR 1>0 EST AI>O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que llie são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 1689, de 17/04/ 07 e 0001, de 02/01/ 09, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 0151/2009- GAB/SETE, 

R ESOLVE: 

Exonerar Edvoldo Fernandes dos Reis do cargo em comissão de 
Gerente Geral do Projeto • Açõe.s Administrativos c Financeiras da Casa do 
Art~ão", Código CDS-2, da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreende
dorismo, a contar de 16 de março de 2009. 

Macopá, 24 de març o de 2009 

Governador 

DECRETO W 1090 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR 1>0 EsTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que llic são conferidas pelo art. 119, inciso XXU, da Constituição do Estado do 
Ama pá , c/c a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004 , de acordo com o 
Decreto n• 0030, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vis ta o contido no 
Oficio n° 0151/ 2009-GAB/SETE, 

R ESO LV E : 

Exonerar Adolfo Luis da Costa Brito do cargo em comissão de 
Gerente de Núcleo/Coordenadoria de Empreendedorismo, Código CDS-2, da 
Secretaria de Estado do Trabalho e Ernpreendedorismo, a con tar de 06 de 
fevereiro de 2009. 

Macap6, 24 de març o de 2009 

DECRETO W 10 93 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOit DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que llic são conferidas pelo art. 119, inciso XX:V, da Constituição do Es tado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 0217/ 09-GAB/SECULT, 

RESOLVE : 

Tomar sem efeito o Decreto n• 16!54, de 16 de abril de 2007, 
publicado no Diário Oficial do Estado do ÁIIIOpó n• 3985, de I 6 de abril de 
2007. 

Macopcí, 24 de març o ck 2009 

VA 

DECRETO N° 1091 DE 24 t>E MARÇO I>E 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que llie são conferidas pelo art. 1 19, inciso XXU, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 0030, de 03 de janeiro de 2005, e tendo em vista o contido no 
Oficio n• 015112009-GAB/SETE, 

RESOLVE : 

Nomear Edvaldo Fernandes dos ~is para exercer o cargo e)ll 
comissão de Gerente de Núcleo/Coordenadoria de Empreendedorismo, Código 
COS-2, da Secretaria de Estado do Trabalho c Empreendedorismo, a contar de 
16 de março de 2009. 

Maco.pcí, 24 de ma r ço de 2009 

SILVA 
Governado 

DECRETO N° 1092 OE 24 t>E MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que llie são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Es tado do 
Amapã, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com . 
os Decretos n •s 1689, de 17/04/ 07 e 000 1, de 02/01/09, e tendo em vista o 
contido no Of ício n° 0151/2009-GAB/SETE, 

RES O LV E : 

Nomear Izaura Nev~ Cunha para exercer o cargo em comissão 
de Gerente Geral do Projeto ~Ações Administrativas e FiiiOilCt.li'OS da Cosa do 
Artuão", Código COS-2, da Secretaria de Estado do Trabalho e Emprcende
dorismo, a contar de 16 de março de 2009. 

Macap6, 24 de ma r ç o de 2009 

VA 
Governador 

DECRETO N" 1094 DE 24 i;)E MARÇO .DE 2009 

O GOVERNADOR 1>0 ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que llie são conferidas pelo art. 119, inciso XX:V, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n• 0217 /09-GAB/SECULT, 

RE SO LVE : 

Retificar o Decreto n° 1117, de 02 de abril de 2007, publica~o no 
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Diário OflciGI do Estado do Amapá n• 39n, de 02 de abril de 2007, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"O GOVERNAI>OA DO ESTAI>O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.073, de 02.04.07, 

RESOLVE : 

Nomear Maria dos AnJos Tovar&s da Silvo Miguel para exercer o 
cargo em comissão de Gerente/Centro de Difusão Cultural Maracá/Coordcna
doria de Ação e DifusAo Cultural, Código COS-2, da Secretaria de Estado da 
Cultura: 

Macapcí, 24 de março de 2009 

VA 

DECRETO N° 1095 DE 24 DE MARÇO bE 2009 

O GOVERNAI>OR DO ESTADO 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXIJ, da Constituição do Estado do 
"Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0608, de 14/01/05 e 0001, de 02/ 01/09, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 11~/2009-iAS/SEICOM, 

RESOLVE: 

Exonerar Adernar da Silva Mendes do cargo em comissão de 
Gerente Geral do Projeto "Co!Mrcializaçllo de Produtos da Agroindústria c da 
Btodlvcrsidadcw, Código CI>S-2, da Secretaria de Estado da lndüstria, Comércio 
e Mineração, a contar de 03 de março de 2009. 

Mac:apcí, 24 de março de 2009 

DECRETO N° 1096 bE 24 OE MARÇO bE 2009 

O GOVERNAI>OA 1>0 ESTADO 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidaa pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0437, de 23 de dezembro de 1998, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 114/2009-~AB/SEICOM, 

RESOLVE : 

Nomear Adcmar da SIIYCI Mendes para exercer o cargo em 
comissão de Diretor do Departamento de Desenvolvimento Industrial, Código 
CI>S-3, da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração, a contar 
de 03 de março de 2009. 

Mocapci, 24 de março de 2009 

DECRETO N• 1097 bE 24 DE MARÇO bE 2009 

O GOVERNADOR 1>0 ESTAI>O DO NMPÁ, usando das atribuições 

I 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXIJ, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc as Leis n•s 0048, de 23 de dezembro de 1992; 0071, de 26 de 
maio de 1993 e 0321, de 23 de dezmtbro de 1996, e tendo em vista o contido 

' no Ofício n• 037/2009-iAB IPEIWAP, 

RESOLVE : 

Exonerar, a pedido, Cléo Pcnnafort FUT&ira do cargo em 
comissão de Chefe da Divisão de Aferição de Medidas c Instrumentos de 
Medir/DT, Código F6S-2, do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do 
Amapá. 

Macapcí, 24 de março de 2009 

DECRETO N• 1098 bE 24 bE MARÇO bE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe llào conferidas pelo art. 119, inciso XXIl, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c as Leis n•s 0048, de 23 de dezembro de 1992; 0071 , de 26 de 
maio de 1993 e 0321, de 23 de dezembro de 1996, e tendo em vista o contido 
no Oficio n• 037/2009-iAB IPEMIAP, 

RESOLVE: 

Nomear Jo&l c.zar Furelra Rodrigues para exercer o cargo em 
comissão de Chefe da Divillào de Meriçlo de Medidas e Instrumentos de 
Medir/ DT, Código FiS-2, do Instituto de !Uos e Medidas do Estado do 
Amapá. 

Mac:Gpcí, 24 de março de 2009 

SILVA 

DECRETO N• 1099 DE 24 bE MARÇO 

O GOVERNADOR 1>0 ESTAI>O 1>0 AJAN'Á, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de maio de 1997, e tendo em vista o contido 
no Ofíc:lo n• 06612009-SEt>OS, 

RESOLVE: 

Exonerar Sandrà MoNiro Mogalllãc.s da função comissionada de 
Motorista do Diretor-Presidente, C6dlgo F6I-2, da Policia Técnico-Científica. 

Macap4, 24 de da 2009 

DE 24 DE MARÇO bE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTAI>O 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidu pelo art. 119, inciso XXII, da ConstituiçAo do Estado do 
Amapt, c/c a Lei n• 0338, de 16 de maio de 1997, e tendo em vista o contido 
no Oficio n• 066/2009-SEDbS, 

RESOLVE: 

Nomear Luiz 6onzoga Mendes Junior para exercer a função 
comissionada de Motorista do Diretor-Presidente, C6digo FG1·2, da Policia 
Técnico-Cientffica. 

Macapá, 24 de ~~arço de 2009 
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DECRETO N" 1101 · bE 24 DE MARÇO DE 2009 
o GOVEllNAOOR. 00 ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.171, de 31 de dezembro de 2007, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 230/SJU:/GAB, 

RESOLVE: 

Exonerar Kótia Cilcnc Goutlnho Uma do cargo em· comissão de 
Assessor de Desenvolvimento Institucional/ Assessoria de Desenvolvimento 
Institucional, Código CDS-2, da Secretaria da Receita Estadual, a contar de 23 
de março de 2009. 

Macapó, 24 de março de 2009 

VA 

1102 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

o ~DOR bO ESTADO 00 AJMPÁ: usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 11 C}, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.171, de 31 de dezembro de 2007, e tendo em vista o 
contido no Oficio n• 230/SRE/GAB, 

RESOLVE: 

Nomear R&nildc do Socorro Rodrigues do Rego Voz. para exercer o 
cargo em coiiÚssào de Assessor de Desenvolvimento Institucio~/ Asseaao~ 
de Desenvolvimento Institucional, C6dlgo CDS-2, da Secretaria da Recetta 
Estadual, a. contar de 23 de março de 2009. 

Macopá, 24 de 1118I'ÇO de 2009 

VA 

DECRETO N" 1103 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

RESOLVE: 
Nomear Jorge PuJucan Almeida Solomão, ocupante do cargo de 

Agente Administrativo, Classe S, Padrão lli, pertencente ao Quadro de Pessoal 
do ex-Território Federal do Amapá, para exercer a função coiiÚssionada de 

- Assistente de Atendimento/Coordenadoria Geral de Atendimento, Código 
CDI-2, do Sistema integrado de Atendimento ao Cidadão, a contar de 02 de 
março de 2009. 

Macopó, 24 de março de 2009 

VA 

DE 2009 

O 60VEllNADOR DO ESTADO DO AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1<}<}7, e tendo em vista o contido 
no Oficio n• 389/09-GABIDETRAN. 

RESOLVE : 

Exonerar a S() PM Gihnaro das 6ro.ças FCITCira Favocho da 
função coiiÚaaionada de Responsável pelas Atividades de Multa e Licencia
mento de Veiculas/DO, Grupo lll, C6digo CDI-3, do Departamento Estadual 
de Trânsito, a contar de 01 de março de 2009. 

Macop6. 24 de de 2009 

Sli.VA 

DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AJMPÁ, usando das atribuiçõef 
que lhe aio conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado de 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contidc 
no Oftclo n• 389/09-&ABit>ETRAN, 

RESOLVE: 

O GOVERNADOR DO ESTADO bO AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituiçio do Estado do · 
Amapá, c/c a Lei n• 1.171, de 31 de dezembro de 2007, e tendo em vista o 
contido no Oficio n° 05!5109-GAB/SEOG, 

Nomear a SD PM GiiiiiCII'Q das 6raÇ4S Ferreira FClvadlo para 
exercer a função comill8ionada de Responsável pelas Atividades de Guarda. e 
Liberação de Veiculos/00, Grupo m, Cóclgo CDI-3, do Departamento 
Estadual de Trânsito, a contar de 01 de março de 2009. 

RESOLVE: 

Nomear Maria Nol1110 Nasclm&~~to Silvo, ocupante do cargo de 
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Classe S, Padrio ill, pertencente ao I Quadro de Pessoal do ex-Território Federal do Amapá, para exercer a função 

l comissionada de Assistente de Atendimento/Coordenadoria Geral de Atendi
. menta, Código CDI-2, do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão, a 

contar de 12 de março de 2009. 

Mocapcí. 24 d& março d& 2009 

VA 

DECRETO N" 1104 I>E 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR bO,ESrADO DO AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119_, inciso XXll, da Constituição do Eatado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.171, de ~l. de dezembro de 2007, e tendo em vista o 
contido no Oficio n• .~2009-&ÃIISED6, 

Macclpci, 24 d& março de 2009 

Sli.VA 

DECRETO N• 1107 DE 24 DE MARÇO De 2009 

O GOVERNADOR bO ESTADO bO AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe sio conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Oficio n• 388109-&AB/DETRAN, 

RESOLVE : 

Exonerar !.uçiwlldo Coelho-dos Santos da função comissionada de 
Responsável pelas Atividades de SinaliPçAn e Fi.scalização de Trãnsito/DTI', 
Grupo lU, CcSdigo CDI-3, do ~ento Estadual de Trânsito, a contar de 
01 de março de 2009. 

Mocop6, · 24 de ~~arço de 2009 

VA 

I 
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DECRETO W 1108 OE 24 OE MARÇO 0E 2009 
O 60VERNADOR DO ESTADO DO AIMPÁ, usando das ~lribuições 

que lh'e são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituiçt.o.do Estado.do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em VISta o contido 
no Ofício n• 388/09-GAB/OETR.AN, 

RESOLVE: 

Nomear Luclwldo Coelho dos Santos, ocupante do cargo de 
Agente Administrativo, Classe A, Padrão IJI, pertencente ao QuacJ.t:o ~e Pessoal 
do ex-Território Federal do Amapá, para exercer a função CODU$61onada de 
Responsável pelas Atividades de Multa e Licenciamento de Veículos/DO, 
Grupo 111, Código CI)I-3, do Departamento Estadual de TrAnsito, a contar de 
O 1 de março de 2009. 

Mocop6, 24 de março de 2009 

DECRETO N• 1109 I>E 24 I>E MARÇO·' I>E 2009 

O 60VERNAI>OR DO ESTADO DO AJMPÁ, usando das. atribuições 
que lhe sêo conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Eatado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 338/09·6AB/I>ETR.AN, 

RESOLVE: 

Nomear Eliezer do Costa Trindade, ocupante do cargo de 
Professor, Classe C, Padrão 11, pertencente ao Quadro de Pessoal Civü do· 
Estado do Amapâ, para exercer a função comissionada de Responsável pelas 
Atividades de Ensino e Diwlgaçâo/DTI, Grupo In, C6digo CI>I-3, do 
Departamento Estadual de Trânsito, a contar de 16 de fevereiro de 2009. 

Mocopá, 24 de março de 2009 

·I 

I 
DECRETO N• 1110 DE 24 I>E MARÇO I>E 2009 

O 60VERNAOOR DO ESTADO DO AJMPÁ, usando das atribuições . 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 384/09-GAB/DETRAN, 

RESOLVE: 

Exonerar o CB PM Adriano Pcreiro Almeida da função 
icomissionada de Responsável pelas Atividades de Vistoria e Emplacamento de 
jVeículo/DO, Grupo Jll, C6digo CC>I-3, do Departámento Estadual de Trânsito, 
:a contar de 01 de março de 2009. 

Mocopá, 24 de março de 2009 

DECRETO N° 1111 CE 24 C>E MARÇO DE 2009 

O 60VERNADOR DO ESTADO CO AMnÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 384/09-GAB/I>ETRAN. 

RESOLVE: 
· . . Nomear o CB PM Adriano Pcrcil'll Almeida para exercer a função 

comiSSIOnada de Responsável pelas Atividades de Sinalização e Fi:o;calização de 
Trânsito/DTr, Grupo ill, C6digo COI-3, do Departamento Estadual de 
Trânsito, a contar de OI de março de 2009. 

Moc:opcí, 24 de março de 2009 

oE 24 DE MARÇO DE 2009 

O 60VERNADOR DO ESTADO 00 AIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapâ, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Oficio n• 387/09-&AB/OETRAN, · 

RESOLVE: 

Exonerar a SI> PM Sandro Miro Jl.blu do Silw da fu~ção 
comissionada de ResponaAvel pelas Atividades de Guarda e Liberação de 
Veículos/DO, Grupo 111, CcSdlgo CI>I-3, do Departamento Estadual de Trânsito, 
a contar de 01 de março de 2009. 

Moc:opcí, 24 de março, • de 2009 

DECRETO N• 1113 DE 24 DE MARÇO I>E 2009 
O 60VERNAOOR DO ESTADO DO AJMPÁ, usando das atribuições 

que lhe aio conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá. cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Oficio n• 387/09-SAB/I>E'TRAN, 

RESOLVE: 

Nomear a SI> PM Sandro Mora Jl.blu do Silva para exercer a 
função comissionada de Responsãvel pelas Atividades de Registro, Controle, 
Fiacalização e Credenciamento/DO, Grupo m, Código COI-3, do Departamento 
Estadual de TrAnsito, a contar de 01 de março de 2009. 

Mocopó, 24 de JDarço de 2009 

DECRETO N° 1114 DE 24 bE MARÇO C>E 2009 

O 60VERNADOR DO ESTADO DO AMnÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Oficio n• 386/09-G~B/I>ETRAN, 

RESOLVE: 

. Exonerar Edll\l.lldo Pontu do Costa da função comissionada de 
Responsável pelas Atividades de Registro, Controle, Fiscalização · e 
Credenciamento/DO, Grupo lU, C6dlgo COI-3, do Departamento Estadual de 
Trânsito, a contar de 01 de março de 2009. 

Mocop6, 24 de março de 2009 
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DECRETO N" 1115 DE 24 DE MARÇO DE 2009 
o GOVERNADOR DO ESTADO DO AM»Á, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituiçllo_do Estado_do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em v1sta o contido 
no Ofício n• 386/09-GAB/t>ETRAN, 

RESOLVE: 

Nomeor Edmundo Põntcs da Coste1, ocupante do cargo de Agente 
de Policia, Classe 2•, Padrão U, pertencente ao. Quadro de Pe~ Civil do 
Estado do Amapá, para exercer a função comis..wnada de Responsavel ~las 
Atividades ' de Vistoria e Emplacamento de Veiculo/DO, Grupo nl, Código 
CDI-3, do Departamento Estadual de Trânsito, a contar de 01 de março de 
2009. 

MCICGpÓ, 24 de ~~~are; o de 2009 

DECRETO N" 1116 DE 24 DE MARÇO · DE 2009 

O 60VERNACOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 131/2009-GAB/LACEN, 

RES<:)LVE: 

Exonerar, a pedido, Franc:is Christ1e111 da Silva Pereira da função 
comissionada de Chefe do Serviço de Coordenação de Laboratórios Regional e 

. Locai/DT, C6digo F6I-3, do Laboratório Central de Saüde Püblica, a contar de 
01 de março de 2009. · 

IIUli'ÇO de 2009 

VA 

DECRETO N" 1117 DE 24 DE MARÇO DE 2009 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições -

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXIl, da Constituição _do Estado_do 
Amapá, c{ c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em v1sta o contido 
no Ofício n• 131/2009-GAB/ LACEN, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, L.lndomar dos Anjos Silvo do cargo em 
comissão de Chefe da Divisão de Biologia Médica, C6clgo F6S-2, do 
Laboratório Central de Saüde Püblica, a contar de 01 de março de 2009. 

Moeopá, 24 de março de 2009 

DECRETO N" 1'1.18 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O 60VERNÀDOit DO ESTADO DO AMJ.PÁ, usando aaà atribuições 
que llie são conferidas pelo art. 1 i 9, inciso XXII, da Constituição do Estado do -
AmapA, cfc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 19_97, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 131/2009-GA~. 

RÉSOLVE:_ 

Exonerar Hilt011 Poraense dos Sontos da função comissionada de 
Chefe do Serviço de Controle de Qualidade Interlaboratorial{DT, Código FGI-3, 
do Laboratório Central de Saúde Pública, a contar de O 1 de março de 2009. 

Mocopó., 24 de março de 2009 

DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O 60VERNADOR DO ESTADO 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art . . l19, inciso XXIl, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Oflelo n• 13112009-GAB/t:ACEN, 

RESOLVE: 

Exonerar Gloubcr Monteiro Peno. da função comissionada de 
Secretário Administrativo/DAF, C6digo FGI-1, do Laboratório Cenlfal de 
Saúde Püblica, a contar de 01 de março de 2009. 

MoeGpÓ, 24 de março · de 2009 

DECRETO N° 1120 DE 24 DE MARÇO · DE 2009 

O 60VERNADOR DO ESTADO DO AM»Á, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 131/2009-GAB/l.ACEN, 

RESOLVE: 

Nomear HHton P-ense ·dos SC111tos, ocupante do cargo de 
Biomédico; Classe J•, Padrão tu, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, para ex.c:rcer, interinamente, a função comissionada de 
Chefe do Serviço de Coordenação de Laboratórios Regional e Local/ DT, Código 
FGI-3, do Laboratório Centra}. de Saüde Püblica, a contar de 01 de março de 
2009 . . 

Moeopá, 24 de março de 2009 

DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O GC!VERNAilOil DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que llie são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo eni vista o contido 
no Ofício n• 131/2009-GAB/l.ACEN, 

RESOLVE: 

Nomear J'oK Nilt011 6onçolvcs Barbosa, Chefe do Serviço de 
Parasitologia e Micologia, para exercer, acumulativamente, o cargó em 
comissão d.e Chefe da DivisAo ~ Biologia Médica, C6digo FGS-2, do 
Laboratório Central de Saúde Pübliea, a contar de 01 de março de 2009. 

MC1cop4, 24 de março de 2009 



Maca á 24.03.2009 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 12 

DECRETO N° 1122 DE ~4 DE JWIÇO DE Z009 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO IIJMPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX!l, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vista o contido 
no Ofído n° 131/2009-6AB/LACEN, 

RESOLVE : 

Nomear Volmir Miguel Zonini, ocupante do cargo de Biólogo, 
Classe 3•, Padrão I, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do 
Amapá, para exercer a função comissionada de Chefe do Serviço de Controle 
de Qualidade lnterlaboratoriai/DT, Código F6I-3, do Laboratório Central de 
Saúde Pública, a contar de 01 de março de 2009. · 

Mocapó, 24 de março de 2009 

VA 

DECRETO N° 1123 24 MARÇO [)é 2009 

o GOVERNACOR CO ESTACO DO AMAPÁ, usando das atribuições · 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado. do 
Amapá, c/c a Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, e tendo em vtsta o contido 
no Ofício n• 131/2009-GAB/l.ACEN, 

RESOLVE : 

Nomear Rosa Mario Cordo1o de Castro, ocupante do cargo de 
Agente Administrativo, Classe A, Padrão I, pertencente ao Quadr_o ~e Pessoal 
do ex-Território Federal do Amapâ, para exercer a função COIIllSSlonada de 
Secretário Administrativo/DAF, Código F6I-1, do Laboratório Central de 
Saúde Pública, a contar de O I de março de 2009. 

Maçop6, 24 · de 111arço de 2009 

I>ECRETO N° 1124 24 MARÇO DE 2009 
O GOVERNACOR DO ESTADO DO ~MAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 1.114, de 31 de agosto de 2007, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 190/2009-GABNEAP, 

RESOLVE : 

Exonerar, a pedido, Cborlas Roberto Sllvo de C4rvolho do cargo 
em comissão de Chefe/Divisão de InformáticajPrô·Reitoria de Planejamento e 
Administração, Código F6S-2, da Universidade do Estado do Amapá, a contar 
de 09 de março de 2009. 

Mocapó, 24 de março de2009 

DECRETO N• 1125 DE 24 I>E MARÇO DE 2009 

O GOVERNAI>OR DO ESTADO DO AIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferido pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapâ, cfc a Lei n• 1.114, de 31 de agôato de 2007, e tendo em vista o 
contido no Of~lo _'!• 190/2009~ABNEAP. 

RESOLVE : 

-~ 

Nomear /o\ad$011 Mdri Cardoso do Cunha para exercer o cargo em 
comissão de Chefe/Divisão de Informática/Pró-Reitoria de Planejamento e 
Administração, Código F65-2, da Universidade do Estado do Amapá, a contar 
de 09 de março de 2009. 

Mocop6, 24 de março de 2009 

SILVA 

DECRETO N° 1126 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNAI>OR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Est~do do 
Amapá, c/c a Lei n • 1.114, de 3 1 de agosto de 2007, e tendo em VIsta o 
contido no Ofldo n• 153/2009-GAB/UEAP, 

RESOLVE: 

Exonerar Edson Nascimento do Fonseco do cargo em comissão de 
Chefe/Divisão de Administração e Finanças/ Pró-Reitoria de Planejamento e 
Administração, C6digo FGS-2, da Universidade do Estado do Amapá. 

Mocop6, 24 de março de 2009 

VA 

DECRETO N° 1127 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNAI>OR DO ESTADO DO AIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 1.114, de 31 de agosto de 2007, e tendo em vista o 
contido no Oficio n• 1!53/2009-GABNEAP, 

RESOLVE: 

Exonerar Franclsco Abdlos Alvu Fei'!ICIIIdcs do cargo em 
comissão de Chefe/Unidade de Recursos Humanos/Divisão de Administração 
e Finanças/Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, Código F6S-1, da 
Universidade do Estado do Amapá. 

Macopó, 24 de março de2009 

DECRETO N• 1128 DE 24 DE MARÇO DE 2009 
O GOVERNACOR DO ESTADO DO IIJMPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXIl, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.114, de 31 de agosto de 2007, e tendo em vista o 
contido no Ofído n• 1!53/2009-GABNW, 

RESOLVE : 

Nomear Frondsco Abdlos Alvu Femondcs para exercer o cargo 
em comissão de Chefe/Divisão de Administração e Finanças/ Pró-Reitoria de 
Planejamento e Administração, C6dlgo FGS-Z, da Universidade do Estado do 
Amapá. 

Moeopá, 24 de llal"ÇO de 2009 



·---
Macapá, 24.03.2009 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 13 

DECRETO N° l:l~· DE 24 DE MARÇO DE Z009 

o 60VERNAbOR DO EsTADO DO AJMPÁ, usando das atribuições 
que llie são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Es~do do 
Amapé., cjc a Lei n• 1.114, de 31 de agosto de 2007, e tendo em VISta o 
contido no Oflçio n• 153/2009-GABNEAP, 

RESOLVE: 

Nomear Edson Nascimento da Fons«a para exercer o cargo em 
comissão de Chefe/Unidade de Recursos Humanos/DivisAo de Administração 
c Finanças/Pró-Reitoria de Planejamento c Administração, C6digo F6S-1, da" 
Universidade do Estado do Amapé.. · 

Maeap6, 24 de março d& 2009 

sn.VA 

DECRETO N° 1130 24 MARÇO DE 2009 

O 60VERNAI>OR DO ESTADO DO AJMPÁ, usando das atribuições · 
que llie são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapâ, c/c a Lei n• 0811 , de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 0028, de 03 de janeiro de 20<;JS, e tendo em vista o contido no . 
Ofício n• 095/09-GAB/SéPL.AN, · 

RESOLVE : ,-.-

Exonerar, a pedido, Carmem Sílvia do Nascimento Oliftira da 
função comissionada de Secretário Executivo/Gabinete Executivo, Código 
CDI-2, da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro. 

Macapó, 24 dr. março d& 2009 

VA 

DECRETO N• 1131 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O 60VEilNAI>OR DO ESTADO DO AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá., cfc o disposto na Lei n• 0165, de 18 de agoeto de 1994, alterada pela 
Lei n• 0387, de 09 de dezembro de 1997, e tendo em vista o contido .no Oflelo . 
n• 005/08-COEMA, 

RESOLVE: 

Nomear Alelndo Jolé Ribeiro Silva para Membro Suplente do 
Conaellio Estadual do Meio Ambiente-COEMA, como Rcpreacn.tante da SEMA, 
em substituição à Ádriana do Socorro Vilhcno Nosdmcnto. 

Mocopá. 24 dr. março de 2009 

.. 
I 

1132 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O 60VERNAI>OR DO ESTADO DO AJMPÁ, usando das atribuições 
que llie são conferi~ P,Clo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofleio n• 1!51109·GABISEPLAN, · 

Homolop~: o deslocamento de Haroldo Vl1or dr. Azcftdo Santos, 
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento c Tesouro, da sede de suas 
atribuições, lt\acopá-AP, at~ a cid~de de BrasOia-DF, a fim de tratar de 
assuntos de interesse da adaúnistraçào estadual, no periodo de 16 a 18 de 
março de 2009. 

Maeapá, 24 de março de 2009 

DECRETO N• 1133 DE 24 DE MARÇO DE 2009 
O 60VERNAI>OR DO ESTADO DO 11/MPÁ, usando das atribuições · 

que llie aAo conferidas pelo a,t: 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapâ, e tendo em vista o contido no Ofldo n• 1!51/09-6AB/SEPLAN, 

RESOLVE : 

' · Homologar o designação de AI'IIICindo Fr.rrr.lro do Alno.rol Filho, 
SecretArio Adjunto, pelo exerdc:io, em substituição, do cargo ~c ~târio de 
Eatado do Planejamento, Orçamento e Tesouro, durante o unpcdimento do 
titular, no período 16 a 18 de março de 2009. 

.MCICCip4, 24 de março dr. 2009 

- ..... \ 
\ -.. "'::- VA 

DECRETO N~ 1134 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

, •• O 60Vf3lNAOOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo ilrt. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofíelo n• 049/C 9-GABISED6, 

RESOLVE: 
Homologar o deslocamento de FUM!Ido AntBnlo Hoi"Cl Manr.:zu, 

Presidente do Processamento de Dados do Amapã, da sede t:le suas 
atribuiçõea, Mocopó-AP, a~ a cidade de Brasília·DF, a fim de participar da 
ltr.unlêlo Ordlnc5rla do C~ho de Associados da ABEP • Assoclaç!o Brasilr.irCl 
de Entidoda &tcxbús de Tecnologia da Wormaç!o • Comunicação. r. I'W'Iiélo 
na ANATB.. objetivando tratar de CISSUIItos de llltCNSM do od.Nnistraçao 
r.stadual junto à Elnprua Brullr.lra de Talr.ccMn&.Wcaça'u 5/A - EMBR.ATEl., 
no período de 10 a 14 de março de 2009. 

Macapá, 24 da ~rço dr. 2009 

DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O &OVERNADOR DO ESTADO DO AJMPÁ, usando das atribuições 
que llie Silo conferidaa pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapi, e tendo em vista o contido no Ofldo n• 049/09·6AIIISEDG, · 

RESOLVE: 

Homologar a designação de LGUro Yacyro CGrdr.iro Vergollno 
Oliwi~, Gerente . ~ Gertnc:ia Adminiatr~Pinanccira, interina, pelo 
exeraao, em subatituiç6o, do cargo de Pmsidente do Procca~ento de Dados 
do Amapá., durante o impedimento do titular, no periodo de 10 a 14 de março 
de2009. . 

Mocapó. 24 da março 

VA 
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DECRETO N" 1136 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNA!>OR 1>0 ESTADO 1>0 A/MPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso ')f;)N, da Constituição do Estado do 
Amapã, c tendó em vista o contido no Oficio n• 212-&AB/SEINF, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Alclr Figueira Matos, Secretário de 
Estado da Infraestrutura, da sede de suas atribuições, Macap4-AP, até a 
cidade de Bclém-PA, a fim de submeter-se a tratamento de saúde, no periodo 
de 18 a 20 de março de 2009. 

Mocap4, 24 mai'ÇO de 2009 

VA 

DECRETO N" 1137 DE 24 DE MARÇO> DE 2009 

O GOVERNADOR bO ESTAbO. DO AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n• 212-6AB/se:v.F, 

RESOL.VE: 

Homologar a designação de Ed1son COI'delro Pcna, Chefe de 
Gabinete, pelo exerclcio, em aubatituiçt.o, do cargo de SecretArio de Estado da 
Infraestrutura, durante o Impedimento do titular, no periodo de 18 a 20 de 
março de 2009. 

Mocap6, 24 de março de 2009 

VA 

DECRETO W 1138 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO bO AIMPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso ')f;)N, da Constituição do Estado do 
Amapã, e tendo em vista o contido no Offeio n• 038109-SEPM, 

RESOLVE: 

. Homologar o deslocamento de Ester de Paula de Aro~o. 
Secretária Extraordinária de Políticas para as Mulheres, da sede de suas 
atribuições, Maco.p6-AP, até ·a cidade de Bclán-PA, a fim de participar do 
•F6rum Social Mundial", no período de 26/01 a 0 1/02/09. 

Mo.ccp6. 24 de março de 2009 

VA 

DECRETO N° 1139 24 MARÇO DE 2009 

O GOVERNA!>OR 1>0 ESTADO 00 AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofldo n• 038/09-SEPM, 

RESO LVE: 

. c Homologar a designação de Sucly Maria Fur-tado Pará, Assessor 
'tfav~U, pelo exerclcio, em substituição, do c.rgo de Secretário Extraordinãrio 
de Políticas para as Mulheres, durante o impedimento da titular, no período de 
26fô1'•\i&)_l/02/0.2,, -

Macap6, 24 de liiBI'ÇO de 2009 

DECRETO N" 1140 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

Altero dispositivos do bccrcto n• 0383 , 
de 23 de fa.,.,..iro da 2007, que disp& 
sobre a isanç& do ICMS as soldas de 
WIK:ulos dastinodos às passou portadoras 
da dcfi,lêncio fillu. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AIMPÁ, usando das atribuições 
que lhe aào conferidas pelo artigo 119, inciso Vlll, da ConstituiÇão do Estado 
do Amapá, e tendo em vista o contido no Processo - Protocolo 6cro1 n• 
2009/09069-sRE,e 

Considerando o que dispõe o art. 145 e art. 145 - A, da Lei n• 
0400, de 29 de deumbro de 1997; 

Considerando, ainds, as disposições do Protocolo ICMS 03 de 19 
de deumbro de 2007, ' 

O E C R .E TA: 

Art. 1• Altera dispositivos do Decreto n• 0383, de 23 de fevereiro 
de 2007, com a seguinte redação: 

·~Ficam isentas do ICMS as saldas internas e 
interestaduais de veiculo automotor novo com 
earaeterlsticaa para ser dirigido por motorista portador 
de deficiincia fiaiea, desde que as respectivas 
operações de salda sejam am,PMadaa por isenção do 
Imposto sobre ,Produtos Industrialiu.dos - IPr, nos 
termos da legislação federal vigente. (NR) 

§ 3• ............................ ... .............. ........ .... .......... ...... .. .. 

11 - cópia autenticada da Carteira Nacional de 
HabilltaçAo, na qual constem as restrições referentes 
a o condutor e as adaptações necessárias ao veiculo. 
(NR) 

Mtf 
Art. 2° Altera o Anexo do Decreto n• 0383, de 23 de fevereiro de 

2007, com a seguinte redação: 

MDECRETO N• 0383 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2007 
~ 

• [ 
.. _--=~ 

GOVJ:RKO DO ESTADO DO lt'JIARA. 
SECRETARIA DA RBCBITA ESTADUAL 

TENDO EM VISTA O REQUERIMENTO APRESENTADO PELO(A) 
INTERESSADO(A) ACIMA IDENTIF\CADO(A) E DOCUMENTOS ANEXOS: 

1. UCOJIHEÇO O DIREITO A ISENÇAO DO IMPOSTO SOBRE ClRCULAÇAO 
DE MERCADORIAS E PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇJ\0 • ICMS • 
INSTITUIDA PELO CONVE:NIO ICMS 03, DE 19 DE JANEIRO DE 2007 E 
DECRETO N• 0383 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2007; 

2. AUTORIZO A AQUIS.JçA.O DE VEICULO AUTOMOTOR NOVO COM 
CARACfERlSTICAS ESPECIFICAS PARA SER DIRIGIDO POR MOTORISTA 
PORTADOR DE DEFIClE:NCIA FÍSICA, DESDE QUE TAL AQUISIÇÃO SEJA 
AMPARADA POR ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS 
!NDUSTRIAIJZADOS - IPI E QUE O PREÇO DE VENDA DO VEICULO AO 
CONSUMIDOR SUGERIDO PELO FABRICANTE, INCLUIDOS OS 
TRIBUTOS INCIDENTES, NAO SEJA SUPERIOR A R$ 60.000,00 
(SESSENTA M~ REAIS). 

3. OCORUNDO QUAISQUER DAS HIPOTESES PREVISTAS NO ART. 2•, DO 
DECRETO N• 0383, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2007, ACARRETARA O 
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DISPENSADO, COM ATUALIZAÇAO 
MONETARIA E ACRtsCIMOS LEGAIS, SEM PREJUtzo DAS SANÇOES 
PENAIS CABl~ElS. 

ESTE DOCUMENTO SÓ TEM VALIDADE SE FOR O ORIGINAL. 
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DESTINAÇAO DA& VIAS: 

• 1• VIA • JNTBRESSADO(AI 
• 2• VIA • FABRICANTE 
• 3• VIA • CONCESSIONÁRIA 
• 4• VIA • FISCO - DEVERA CONTER O RECIBO DA 1•, 2" e 3• VIAS 

ASSINADO PELO(AI INTERESSADO[A)" (NRI 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Mocapó, 24 de 111arço . de 2009 

VA 

DECRETO N° 1141 CE 24 I>E MARÇO I>E 2009 
O GOVERNAI>OII DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe slo conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do -
Amapã, e tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Gero! n• • 
2008n4456. 

RESOLVE: 

Autorizar Edmar Scum das N&vu, ocupante do cargo de 
Provimento Efetivo de Professor, Classe •c-, Padrlo 07, Grupo M&&istério, 
Cadastro n• 423912, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do 
Amapâ, lotado na Secretaria de Estado da Educação · SEED, a frequentar o . 
Curso de Mestrado em Educaçêo Fisica, promovido pela Universidade São 
Judas Tadeu em São Paulo-SP, no período de 09 de fevereiro de 2009 a 09 de 
fevereiro de 2011, sem prejuízo de sua remuneração mensal. 

Maccpá, 24 de llarÇO dc2009 

A~,~w~~· ·~~oon~A 
6ovcnlador 

OECRETO N° 1142 OE 24 OE MARÇO DE 2009 
O GOVERNAI>OA DO ESTADO DO AM»Á, usando das atribuições 

que lhe slo conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapâ, de acordo com o art. 44, da Lei n• 0066, de 03/05/93, e tendo em 
vista o contido no Processo - Protocolo 6ual n• 2009/3370, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, FI"'OIcinci TClVGI'CS do CCII'IIIO do cargo de 
Provimento Efetivo de Professor de Ensino de 1" Grau, Classe • A", Padrâ.o I, 
Cadastro n• 861529, Grupo Magistério, do Quadro de Pessoal Civil do Estado 
doAmapâ. 

Mocapó, 24 de llléU'ÇO de 2009 

DECRETO N° 1143 OE 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AM»Á, u~do das atribuições . 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapã, e tendo em vista o contido no Processo - Protocolo 6cral n• 
2009/3370, 

RESOLVE: 

Reconduzir o servidor Franr;incl ToVGNs do Conno ao cargo de 
Provimento Efetivo de Educador Penitenciârio, Claaae 3", Padrão I, Grupo 
Penitenciâ.rio, integrante do Quadro ·de Pessoal Civil do Estado do Amapà, 
lotado no COPEN, na forma ea~belecida no artigo 14, Parãgrafo único, da Lei 
n• 0066. de 03 de maio de 1993. 

Moeapó, 24 de março de 2009 

Governador 

DECRETO N° 1144 DE .• 24 DE ·::·MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXU, da Constituição do Estado do 
Amapâ, de acordo com § 2" do art. 34, da Lei n• 0066, de 03/05/93, e tendo 

. em vista o contido no Proce$so - Protocolo Geral n• 2008/ 66961, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Natalino de .Tuus Costa do Silvo do cargo de 
Provimento Efetivo de Professor de Ensino de 1" e 2" Graus, Classe C, Padrâ.o 
I, Cadastro n• 864730, Grupo M~tério, do Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, a contar de 10 de novembro de 2008. 

Moc:apó, 24 de março de 2009 

DE 24 OE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado do 
Arnapã, de acordo com o§ 2" do art. 34, da Lei n• 0066, de 03/ 05/ 93, e tendo 
em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n• 2009/585, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Antonio Cordeiro da Notividodc do cargo de 
Provimento Efetivo de Professor de Ensino de 1" e 2" Graus, Classe •c·. 
Padrão I, Cadastro n• 928410, Grupo Magistério, do Quadro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapâ, a contar de 06 de janeiro de 2009. 

Mocopá, 24 de março de 2009 

OECRETO N• 1146 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNAI>OA 1>0 ESTADO DO AM»Á, usando das atribuições 
que lhe sâo conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado do 
Amapá, de a«<rdo com o§ 2" do art. 34, da Lei n• 0066, de 03/ 05/93, e tendo 
em vista o contido no Processo - Protocolo 6vol n• 2009/3026, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Wanduson Cardoso Constantino do cargo de 
Provimento Efetivo de Professor de Ensino de 1" c 2" Graus Classe •c• 
Padrio I, Cadastro n• 860301, Grupo Magistério, do Quadro de' Pessoal CiviÍ 
do Estado do Amapà, a contar de 25 de janeiro de 2009. 

Moc4pó, 24 d& março de 2009 

VA 
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DECRETO W 1147 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTAOO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado do 
Amapá, de acordo ~:om o art. 44, da Lei n• 0066, de 03/05/93, e tendo em 
vista o contido no Procuso- Protocolo Gero! n° 2009/1118, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Tadeu Viana Feitosa do cargo de Provimento 
Efetivo de Educador Social, Classe 3', Padrão 1, Grupo Sócio-Educativo e de 
Proteçáo· NM, Cadastro n• 836630, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do 
Amapá, a contar de OS de janeiro de 2009. 

Macapá, 24 de março de 2009 

.........., - -

! J '0»10 

Governador 
A~w WAI.OEZ .G ~" ~VA 

DECRETO N° 1148 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, de acordo com o art. 44, da Lei n• 0066, de 03/05/93, e tendo em 
vista o contido no Processo- Protocolo 6crol n• 2008n3879, 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, 6cdllsan Brito Pcrcii"CC do cargo de 
Provimento Efetivo de Educador Social, Classe 3', Padrão l, Grupo Sócio
Educativo e de Proteçâo-NM, Cadastro n• 915548, do Quadro de Pessoal Civil 

: do Estado do Amapá, a contar de 04 de dezembro de 2008. 

I 
Mo.eapá, 24 de março de 2009 

-
I Mi' 

AN"i5 p WAI.DEZ G i IJA sn.VA 
Governador 

DECRETO N° 1149 DE 24 DE MARÇO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das; atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, incisos Vlll c XXV, da Constituição do 
Estado do Amapá, 

DECRETA: 12 

. Art. t• Fica alterado o Regimento do Conselho Permanente de 
Valorização do Magíst~rio Estadual, instituído pelo art. 29, § 1", item 1.2, da 
Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997 (dispõe sobre a organização do Poder 
Executivo e dá outras providénciasj; Decreto n' 2378, de OS de agosto de 
1998 (regulamenta o art. 29 e seu § 1 .. da Lei n• 0338, de 16 de abril de 
19971; e art. 25, da Lei 0949, de 23 de dezembro de 2005, na forma deste 
Decreto. 

· CAPÍTULO I 
NAT\IREZÃ, FINAUDADE E OAt;ANIZAÇÃO 

sEÇÃO I 
Da Naturua 

Art. 2° O Conselho Permanente de Valorização do Profissional -
da Educação Básica - CPVPEB é um órgão de Direção Superior, colegiado de 
deliberação coletiva, vinculado á Secretaria de Estado da Educação, cuja 
fmalidadc, estrutura, organização e funcionamento serão estabelecidos nos 
termos deste regimento. 

Art. 3• Caberá á Secretaria de Estado da Educação prover o 
CPVPEB dos recursos materiais e humanos para a sua manutenção e 
funcionamento, reconhecendo a autonomia do Conselho para deliberação, 
tornada de decisão em tomo de assuntos ~cnico-adrnirústrativos, pertinentes 
às suas compet~cias. 

SEÇÃO II 
Da Finalidade 

"rt. 4" O Conselho Permanente de Valorizaçlo do Profiaaional 
da Educaçao Bâsica - CWPEB é constituldo para cumprir função consultiva, 
fiscalizadora, . ~visara e de recurao, nas matérias pertinentes à polltiea de 

administração, carreira e remuneração dos Profissionais da Educação, 
pertencentes ao Quadro Efetivo do Governo do Estado do Amapá, de acordo 
com a legislação estadual em vigor c considerando as seguintes atividades de 
rotina: · 

1 - apreciar assuntos concernentes ao desenvolvimento dos 
profissionais da educação na carreira, compreendendo as progressões e 
promoções; 

11 • dcaenvolver estudos e anãlises, que subsidiem informações 
para fJ.X&ção, aperfeiçoamento e modificação da política de pessoal; 

UI - participar do planejamento, organizaçãO, coordenação e 
anãlise do sistema de avaliação de desempenho doa servidores do Grupo 
Magistério, lotados na SEED e Orgâos viJ:tculados, para fim de progressão 
funcional, acompanhando o enquadramento dos servidores nas tabelas de 
vencimentos de que trata a lei em vigor; 

lV - examinar e emitir parecer conclusivo sobre pedido de 
promoção funcional e gratificação de titulação; 

V- acompanhar anualmente, no periodo de fevereiro a junho; a 
revisão da situação funcional dos servidores da educação, em especial o 
enquadramento nas respectivas tabelaa a eles aplicáveis; 

Vl - participar da elaboração de normas de concurso público 
para provimento de cargos da educação; 

Vll - coletar dados e informações e promover a realização de 
anãlises especiais, que possam servir de subsidias as suas atividades; 

VIl! - responder às consultas relativas ás matérias de sua 
competência; 

lX - outras atribuições que lhe forem conferidas pelos õrgãos 
competentes, ou decorrentes de Leis ou regulamentos. 

Parágrafo ünico. A Secretaria de Estado da Administração 
garantira a realização dos trabalhos de revisêo, previsto no inciso V, 
fornecendo os meios neceaaários para o regular desenvolvimento das 
atividades do Conselho. 

Art. !5° O Conselho Permanente de Valorização do.Magístério 
terá a seguinte estrutura administrativo-organizacional 

1 - Plenário; ' 

li - Presid~cia; 

lll - Vice-Presidência; 

IV - Secretaria Geral; 

V - Câmara de Aaaessoria Técnica: 

a) Aaaessoria Juridica 

bl Assessoria Técnica em Educação 

cAPtrut..o II 
DA COMPETÊNCIA 

SEÇÃO I · . 

Da Compctand11. do. PlcMrfo 

Art. 6• Compete ao Plenário: discutir, analisai e se manifestar 
através de atos formais, sobre aaauntos relativos aos direitóa e deveres dos 
Profissionais da Educação Bãsica, 'decorrentes da política de administração, 
C&JTeira c remuneração do Pessoal do Grupo Magistério do Quadro Efetivo do 
Governo do Estado do Amapá de acordo co~ a legislaçáO .. estadual em vigor. 

Art. 1• O Plenário é representado pelos Conselheiros. 

Art. a• O Corpo de Conselheiros compor-se-á de 12 (doze} 
membros, obedecendo A seguinte representatividade: 

I- 03 (trhl representantes da Secretaria de Estado da 
Administração; 

U- 03 (tr~al representantes da Secretaria de Estado da 
Educação; 

Ill- 06 (seis) representantes da entidade de classe dos 
profissionais da educação básica. 

"rt. 9• Os Conselheiros deverão ser servidores estáveis, do 
Quadro de Pessoal Efetivo do Governo do Estado do Amapá e atender os 
seguintes requisitos: 

I - poasuir conhecimento e experitncia de Adminiatraçào e 
Polltica de Pessoal da Educação na Administração Pública; 

11 - não se encontrar respondendo a processo administrativo 
disciplinar; 

li- possuir conduta ilibada n11. AdmiJUstração Pública Estadual. 

Art. 10. O CPVPEB solicitará aos órgãos deecritoa no art. 8' do 
presente Regimento a indicação de seus repreaentantes e estes, no prazo 
máximo de 20 (vinte} dias deverio encaminhar os nomes doa referidos 
servidores para poaterior nomeação pelo Chefe do Poder Executivo Estadual 
para o mandato de 04 (quatro) anos conaecutivoa. 

Art. 11. Entre os 12 (do:l.c) Conselheiros, será eleito um 
Conselheiro Presidente e um Vice-Presidente, por seus pares em escrutlnio 
secreto, para um mandato de 02 (doi.) anos, podendo aer reconduzido por 
mais um periodo. 

Art. 12. PerderA o mandato o membro titular que: 

I - faltar em tr't!s reuniões consecutivas ou em quatro 
intercaladas wr semestre; __ 
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11 - deixar de cumprir as atribuições que lhe forem atribuldaa; 

lU • revelar segredo do qual se apropriou em funçlo do cargo; 

IV - valer-se do cargo para lograr proveito ~soai ou de outrem. 

V - sofrer pena administrativa decorrente de processo 
administrativo disciplinar; 

VI - for condenado aiminalmcntc através de decisAo judicial 
transitada em julgado. 

SEÇÃO·n · 

bel Compatincla dA PN,sldincla 

Art. 13. Compete à Presidência dirigir c orientar as atividades · 
administrativas do Conselho, presidir as reuniões do Plenário e exercer a 
representação cxtcma e interna, cumprindo e fazendo ~mprir a legialaçlo e 
as normas concernentes às finalidadea do Conselho. 

scçÃOm 
04 ~Cl dca Vica·Prui~ 

Art. 14. Compete à Vice-~sidência: 

I - colaborar no desenvolvimento das atividades do Conselho; 

., .. - ·-

11 - diricir e orientar aa atividades administrativas do Conaeiho, 
presidir as reuniões do Plenário e exercer a representação externa na 
ausência e impedimento da Presidência. 

Parágrafo llnico. Por qualquer impedimento d v Presidente, o 
Vice-presidente assumirá aa 1\lnçOea do mesmo. · 

Art. 15. Compete à Secretaria Geral: 

I - planejar, organizar, fazer executar e .. ~ as açOea 
administrativas do Conaelho mediante aa seguintes ativicildea: · 

a) registro e controle de documentos de freqlltncia e de fúias 
dos Conselheiros e funcionArias do Co~lho. 

b] arquivo geral; 

c). biblioteca; 

d) transporte; 

c) limpeza e conservação; 

I) imprcasio c divulgaçio; 

gJ orientaçlo da expedição e recebimento de processos, 

I
, documentos e correapon~ciaa. organizando o respectivo protocolo; 

h) despacho com a Presidl:ncia do CPVPEB, dando-lhe 
1 conhecimento dos trabalhoa e providências adminiatrativaa; 

I i) cumprimento das solicitações doa Assessores Técnicos e do-:" 
• Conaelheiros referentes às diligâlciaa para fina ·de instrução de processo~: I 
dando o devido encaminhamento para análiae; 

li · secretariar as reuniões plenárias do CPVPEB e manter -
atualizado o livro de atas das reuniões do Plenário; · · 

lU - orientar o ateti.dimento .ao pühlico, dentro da competência 
deste Conselho, esclarecendo sobre aaauntoa de intercaae do profissional da 
educação; :· · · . . · · . 

IV - elaborar atos nônnativos relativos a assuntos decorrentes 
da deliberação do PlenArio; 

V - planejar e execatar as ações pertinentes ao acervo de 
informação funcional doa profissionais da educaçlo; , . 

VI - manter cadastro atualizado sobre a formaçlo profissional 
dos profissionais da educação bàsica de· acordo com aa promoçOea funcionais 
e adicionais de titulação; · 

VII - manter nos arquivos documentos relativos à concessão de 
vantagens concedidas aos profissionais da educaçlo básica; 

VIU - desempenhar outras átividadea determinadas pelo 
Presidente; 

IX - orientar a organização do acervo da legialação e matérias 
pertinentes à polltica de administração, carreira e remuneração dos 
Profissionais da Educação. 

kt. 16. A coordenação dos trabalhos da Secretaria Geral serâ 
~ercida pelo Secrctàrio Geral. 

§ 1' O cargo de Secretário Geral do CPVPEB será exercido ~r 
funcionário do quadro Estadual ou Federal cedido ao Eatadô do Amapá, 

· portador de curao de nivel. superior, i$licado pela Prcsidencia e h~o 
pelo plenârio. 

§ 2' t vedado a qualquer Conselheiro ocupar a função de 
Secretário Geral. 

seçk)v 
bel con~J~:&tlnda dcl CSmaro d& Assusor~a Taica 

Art. 17. Compete à Asseaaoria Juridica: 

I - subsidiar oa Consclheiroa na elaboração de anteprojeto de 
Lei ou minutas de rcgulalncntoa e outros atos administrativos pertinentea.à 
política de adminiauaçl.o, carreira e remuneração doa Profissionais da 
Educaçlo Básica; 

11 - examinar e emitir parecer sobre proceaaoa que requeiram 
exame de cunho juridico, visando aubeidiar decisão do Plenário; 

lU - cumprir e fazer cumprir a legislação, as . normas, oa 
regulamentos e inatruçõea normativas relativos à Admlniatração Pública 
Estadual, no Ambito das questões ligadas à valorização doe Profissionais da 
Educaçào Bãsica. . ....C 

Art. 18. A coordenação da Assessoria Juridica será ocupada 
por u~ servidor, pertencente ao Quadro Efetivo do Oovemo do Estado do 
Am~ inecrito na OAB/ AP, sendo nomeado pelo Chefe do Poder Eucutivo. 

Art .19. Compete à AsseNoria TéCnica: 

I - apresentar minuta do pllinejam~to aii"~Jal das açOes do 
CPVPEB para apreciação da plenária; 

II elaborar atos normativos : relativos a assuntos 
, adminiatra.~vos do Conselho e decorrentes da deliberação do Pl.en_ário; 

m -acompanhar o desenvolvimento daa ações do CPVPEB; 

IV - organizar estudos e oferecer IIUbsidioa aos Conselheiros ' 
para a elaboração de parecerea, quando solicitados; 

V - proaióvet' eatudoa, tendo em vistà cr·aperfeiçoamento do 
processo que fixa normas para a valorização dos profissionais da educaçào 

·em ãmbito estadual; · 

VI - fazer propoaiçOea de mudanças, eapccialmcnte quanto à 
organização e procedimentos do Conselho e aubmeter 1 aprovação superior; 

VU - promover a revialo periódica dos atos do CPVPEB, no 
sentido de proporcionar um reajuste à realidade educacional do Estado e aos 
direitos da categoria e submeter 1 deliberação superior; 

VUI - participar, quando convocados pela presidência ou 
quando solicitada pela plenária, das ações de implantaçlo e administração 
do plano dos Profiaaionaia da Educação Bâsica, aecutadoa pela Secretaria · 
de Estado da Adminiatraçlo e pela Secretaria de Estado da Educ:açAo; 

IX - orientar oa servidores estaduais quanto à documentação 
neceaaâria para pleitear os beneficios da promoçlo e gratificação de 
titulação, mediante a análise da documentação apresentada e o seu devido 
encaminhamento à SEEO; 

X - realizar an6lite preliminar doa proceaaoa e emitir parecer 
técnico quanto á obtençlo dos beneficios requeridos pelos profiaaionais da 
educação, com fulcro na legilllaçio vigente; 

XI - articular-se com oa Ófllloa técnicos e pedagógicos da 
Secretaria de Eatado da Educação, com vistas à rc80lução de problemas 
li&adoa ao proceaao de valorização doa profiaionais da educaç4o; 

XII - examinar proceaaoa c emitir parecer ~co. eaclarecendo 
situações complexas, visando IIUbsidiar decisiD superior; 

XIII - cumprir e fazer ·cumprir a legislação, normas, regula
mento5 e instruçOea nopnativaa relativos 1 Administração Pública Estadual. 

xiv - participar da realização da revisio anual da situação 
funcional doa Proliaaionaia da Educação Bálica na SEAD; 

JN • participar de atividades que lhe forem delqadaa. 

Art. 20. A coordenação da Asseaaoria Técnica em Educaçlo 
ierA ocupada por um Pedagogo, pertencente ao Quadro Efetivo do Governo 
do Estado do Amapá, nomeado pelo Chefe do Poder Executivo. 

Art. 21. São atribuições d~s ~eiros: 
I - diacutir c deliberar sobre assuntos ~entes As finalidades 

do Conaclho Permanente de Valot:ização do Profissional da Educação Bàaica; 

li - eleger o Presidente e o Vioe-Prcaiden~ do Conselho; 

m - discutir e votar todas aa matérias submetidas à apreciação 
do Plenário; 

IV - propor ao plen6rio a convocaçlo de reunião extraordinária; 

V - propor ao plenário a criação de grupos ou equipes de 
trabalho para colabonlr no desenvolvimento das atividades do PlenArio; 

VI - deliberar a respeito de resoluÇões, pareceres, indicações, 
I'CC(ImendaçOes, propoaiç6ea c requerimentos IIUhmetidos à apreciação do 
Plenário; 

VII - emitir parecer na qualidade de relator, nos processos que 
lhes forem atrlbuldos e neles proferir voto, no prazo estabelecido pelo 
Presidente; 

vm - participar das discuaaõea e deliberaçOea do Conselho; 

IX - solicitar, como relator, as providências neceaaáriaa à boa 
in~truçlo de ~da proce~, podendo, inclui~• solicitar dilig!ncia; · . 

X - ' solicitar ao Presidente do Conadho, quando julgar' 
neceaaário, a presença em aeasão, de titular ou de representante de qualquer 
6rglo, unidade e/ou comiasio. . . . 

XI - solicitar em Plenário, ao Presidente, oa esclarecimentos que 
entender neceaaârios, re!ercntea As queat6es de competl:ncia deate Conselho; 

XII - pedir vi1tas dos autos de proceaaoa e requerer adiamento 
devotaçlo; 

XIII - fazer indicaçOes, requerimentos e propostas relativas a 
assunto de exclusiva oompetincia do Conaclho; 

XIV - uainar oa atos e pareceres doa proceAOB em que for 
relator ou que tenha votado por sua aprovaçAo no plenArio; 

JN - propor ao plenário emendas ou reforma do Rqimento do 
•. Conaelho; 
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XVI - informar à Secretaria Geral do Conselho, com 
antecedência de no JJlinjmo 24 (vinte e quatro) horas, sobre seu impedimento 
para participar das sessões; 

XVII - exercer outras atribuições que lhe for designada pelo 
Presidente do Conselho; 

XVlll - cumprir e fazer cumprir o presente Regimento. , 

SEÇÃO II 
l>o Presidente 

Art. ZZ. São atribuições do Presidente: 

I - representar o Conselho; · 

11 - presidir as sessões e trabalhos do Conselho; 

111 - convocar reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho; 

IV - dirigir a pauta e a ordem do dia das reuniões; 

V - dirigir os debates e as reuniões, concedendo a palavra aos 
Conselheiros pela ordem de solicitação; 

I 
VI - encaminhar as questões de ordem; 

Vil - promover o regular funcionamento do CPVPEB, como 
responsável por sua administração, solicitando aos órgãos e autoridades 
competentes os recursos necessários aos seus trabalhos; 

VIU - baixar Portarias, Instruções Normativas, Ordens de 
Serviço e, quando for o caso, os atos resultantes das decisões do Plenário; 

IX - designar grupos ou equipes de trabalho para estudos de 
assuntos específicos; ' 

X - assinar todos os documentos rela~vos ao CPVPES; 

XI - despachar os processos para os demais Conselheiros; 

XII - decidir os casos omissos de .natureza administrativa; 

XIII - designar funcionários do CPVPES para cumprir deter
minadas atribuições; 

XIV - cumprir e fazer cumprir este Regimento. 

SEçÃOm 
[)o Vicc-Prc.sidcntc 

Art. Z3. São atribuições do Vice-~dente: 

l - auxiliar o Presidente no exercido de suas funções; 

11 - substituir o Presidente e'!l suas faltas e impedimentos; 

111 - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas 
pelo Presidente; 

IV - cumprir e fazer ~prir este Regimento. 

SEÇÃO IV 
l>o Scu&tário 6cral 

Art. Z-4. São atribuições do Secretário Geral: 

I - recepcionar e controlar o atendimento ao publico; 

11 - secretariar a Presidência em suas atividades, bem co~~ 
organizar sua agenda e zelar pelo seu cumprimento; · 1 

111 - articular-se com o Presidente para cumprimento das tarefas . 
que lhe são pertinentes para conhecimento dos tr.w,JhO;S e providencias 
administrativas; ou Participar do planejamento, organ.iz'!ção e execução das 
atividades administrativas; 

IV - elaborar' instruções para o desenvolvimento dos trabalhos 
administrativos da Secretaria Geral; · 

V - organizar e manter atualizado o arquivo da Administração 
do CPVPES para consulta; 

VI - acompanhar as matérias de interesse do CPVPES, 
divulgadas no meio de comunicação e organizar arquivos; 

VIl - redigir as correspondências e documentos de rotina 
solicitados pelo Presidente; 

VIII - controlar e despachar correspondências recebidas e 
, expe<tidas encaminhando-as aos destinatários; 

IX - desempenhar outras atribuições que lhes forem conferidas 
pelo Presidente; 

X - cumprir as solicitações do Presidente, Assessores e dos 
Conselheiros referentes às diligências 'Para fim de instruir os processos que 

1 1 lhe forem encaminhados; 

XI - organizar a pauta e a ordem do dia das reuniões; 

XII - secretariar as reuniões do Plenário; 

I ; XIII - manter atualizado o livro ata das reuniões do Plenário; 

XIV - encaminhar aos Conselheíros: processos para emissão de 
parecer, apõs despacho do Presidente; 

XV - orientar a organização do acervo da Legislação e matêrias 
pertinentes à polÍtica de administração, carreira e remuneração dos 
profissionais da educação; . 

XVI - elaborar e controlar o mapa de freqüência e de férias dos 
Conselheiros e funcionários do Conselho; 

XVll - orientar a expedição e recebimento de processos, 
documentos e correspondências, organizando e controlando o respectivo 
protoColo; 

xvm - supervisionar o serviço de limpeza, transporte e de 
impressão_ e <ti'Pigaça.o; · 

XIX - organizar os arquivos, documentos e processos de 
maneira que facilite consultas e requisições; 

XX - cumprir e fazer cumprir este Regimento. 

SEÇÃO V 
1>o Assessor Jurídico 

Art. Z!S. São atribuições do Assessor Jurídico: 

I - prestar assessoramento juridico ao Presidente 
Conselheiros; 

ll - emitir parecer sobre os processos que lhe 
encaminh.ados; 

III - manter os Conselheiros informados e atualizados sobre 
legislação de pessoal pertinente aos Profissionais da Educação Básica; 

IV - desempenhar outras · atribuições determinadas pelo 
Presidente; 

V - promover estudos, tendo em vista a valorização da carreira 
dos Profissionais da Educação Básica; 

VI - prestar assessoramento á Adminjatração do CPVPEB, 
fornecendo-lhe subsidias para elaboração de pareceres efou atos 
administrativos; 

VIl - elaborar relatórios sopre as atividades de aua compettncia; 

Vlll - examinar as proposições e mudanças, especialmente 
quanto à estrutura e procedimento do Conselho; 

lX - promover a revisão periõdica das resoluções e pareceres do 
Conselho, no sentido de promover atualização de acordo com a legislação em 
vigor; 

.. ~ X - cumprir e fazer cumprir este Regimento. 

SEçÃO VI 
l>o Assessor Ticnico an Ecilcaçao 

Art. Z6. São atribuições básicas do Aaaessor Técnico em 
Educação: 

I - prestar usessoramento ao Presidente, aos Conselheiros e ás 
unidades administrativas do Conaelho, com ba.se na coleta de dados e 
análise técnica sobre assuntos que exigem conhecimento na Arca 
educacional; 

Il - pesquisar, <tivulgar, organizar e manter atualizada a 
memória do CPVPEA, o acervo bibliogr6fico e a legislação pertinente ã Arca 
técnico-educacional; 

10 - articular-se com · órgios técnico• e pedag6gjc:oa da 
Secretaria de Estado da Educação. 

IV - elaborar a minuta do planejamento anual do CPVPEB 
(PLANO OPERATIVO do CPVPEB) e submetê-lo à apreciação superior; 

V - elaborar atos relalivos a aasuntos administrativos do 
Conselho e decorrentes da deliberaçlo do Plenário; 

VI - elaborar relatório sobre as ações do CPVPEB; 

VII - ~botar proposlQões de mudanças, especialmente quanto 
à organização e procedimentos do Conselho e submeter ã aprovação 
superior; 

VIU - participar de reuniões plenArias quando convocado pe~ 
presidência e/ou quando solicitado pela plenAria, para esclarecimentos que 
se fizerem necessArioa aobre matéria relacionada a sua área de compettncia; 

IX - organizar e promover estudos visando aperfeiçoamento do 
processo de execução daa ações do CPVPEB; · 

X - atender o publico, orientando-o · quanto ao pleito dos 
profissionais da educaçlo; 

XI - instruir os processos para posterior análise dos 
Conselheiros, dando-lhe os devidÓs encaminhamentos aos outros órgãos do 
Estado para coleta daa informações funcionais necessárias à consecução do 
beneficio pretendido; 

XII - emitir pare<;er técnico, quando BOlicitado, sobre materia de 
sua competfncia; 

XIII - acompanhar os Conselheiros durante a realização da 
revisão anual da situação funcional dos Profissionais da Educação Básica, 
naSEAD; 

XIV - executar outras atividades que lhe forem delegadas. XV -
cumprir e fazer cumprir este regimento. 

cAPtrut.o IV 
DO FUNCIONAMENTO CO Pl€NÁRIO 

Art. Z7. O PlenArio reunir-se-à quinzenalmente, a partir das 
16:00, até o limite de 02 (duas) sessões mensais, podendo a reunião 
ordinária ser remarcada conforme conveniência do Conselho. 

Art. 28. Aa sessões terão duração de 02 (duas) horas, podendo 
ser prorrogada por mais 30 (trinta) minutos, se assim deliberarem os 
Conselheíros. 

Art. Z9. O membro titular impe<tido de participar da reunião 
deverà comunicar ã Prellidéncia com antecedência mínima de vinte e quatro 
horas, visando à convocação do membro suplente. 

Art. 30. Poderá o Plenário reunir-se extraordinariamente 
mediante expressa convocação do Presidente ou de 50% (cinqüenta por 
cento) doa Conaelhc;iroa, sem·pre que houver matéria para ser examinada, ate 
o limite de duas reuniões mensais. 



Macapa, 24.03.2009 (DIÁRIO OfiCIAL) Pãg 19 

Art. 31. Aa reuni6ea ordinãrias e extraordinárias d<? Plenârio 
somente instalar-se-io com a presença da maioria absoluta de seus 
membros efetivos. 

· § 1 • Não estando o Presidente à hora da reunião, o Vice
Presidente assumirá a direção dos trabalhos. 

§ 2' Na aus!ncia do Presidente e do Vice-~sidente do 
Conselho, assumirà a presidência doa trabalhos o Conselheiro mais idoso. 

§ 3' Não havendo •quorum• regimental até 15 (quinze) minutos 
após a hora marcada para o inicio da reunião, o Presidente deixará de 
instalar os trabalhos mandando consignar em ata os nomes dos Conselhe~os 
presentes. 

seqüencia: 

, 
Art. 32. As reuniões do Plenário obedecerão à seguinte 

I - abertura; 

11 - éxpediente e comunicações; 

111 - leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; 

IV - ordem do dia; 

V - apresentação, discussão e ·votação das proposições; VI -
encerramento da reunião. 

Art. 33. Nio será discutida ou votada rÚtéria que n ão constar 
da ordem do dia, salvo deciail.o contrária do plenâiio, a requerimento do 
Conselheiro interessado. 

Art. 34. Para efeito de apreciação, os votos serão considerados: 
FAVORÁVEIS ou CONTRÁRIOS. 

Art. 3!5. Os pareceres serão assinados pelo Relator. 

Art. 36. O ~sidente do Conselho comunicará ao Plenário a 
licença do Conselheiro .que a solicitar, para: 

I - tratamento de saúde; 

I! - maternidade; 

UI - trato de interesses particulares. 

§ 1° As licenças previstas nos incisos I e 11 deste artigo serão 
concedidas conforme o previsto no Regime Juridico doa Servidores E~taduais 
(Lei n ' 66/93 e alterações posteriores). 

§ 2' A licença prevista no inciso UI deste artigo serã concedida 
pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias até o limite de 02 (duas) vezes por 
mandato, independente da do periodo de duração de cada licença, de acordo 
com a conveniência administrativa. 

Art. 37. O Plenário contarã com o recesso nos ·meses de janeiro 
e julho devendo, porém, funcionar em caré.ter permanente a ~sidencia e a 
Secretaria Geral. 

CAPínJLO V 
DA RENOVAÇÃO DOS CONSS.HEIROS 

Art. 38. A nomeação ou a renovação dos Conselheiros deverá 
ocorrer no final de cada mandato, obedecendo aos cri~rios estabelecidos nos 
dispositivos deste Regimento. 

Art. 39. Em caso de licença, será deaignado o Conselheiro 
substituto pelo prazo da licença concedida. 

CAPiTuLO VI 
DA ELEIÇÃO DO PRESEIDENTE E 00 VICE-PRESEIC>ENTE 

1 
Art. 40. Entre os 12 (doze) Conselheiros será eleito, alterna

damente, representantes do governo · e do Sindicato, ' um Conselheiro 
Presidente e um vice-preaidente, para um I!UUldato de 02 (dois) anos. 

§ 1 o Caso o Preaidente :seja representante do · governo, o vice
presidente serã do Sindicato, e vice-versa. . 

§ 2• A eleição de que trata o presente artigo Car-se-A ate o 20' 
(vigesimo) dia útil anterior ao termino do mandato do ~aidente e do Vice
presidente, de fonna uninominal, com inscrições distintas para ambos os 
cargos, e, por conseguinte, a votação. 

§ 3° Quando da no\la composição do Conselho, a eleição do 
Presidente e Vice-Presidente !ar-se-á a~ o vigésimo dia útil apóa a posse dos 
novos Conselheiros. 

§ 4' Será considerado eleito Presidente e Vice-Preaidente, o 
candidato que obtiver a maioria absoluta de votos em cada cargo. 

§ 5' O tempo de duraçio da votação ocorrerá no horé.rio normal 
de reunião. 

Art. 41 . A eleição seré. realizada em escrutinio secreto e terão 
direito de votar todos os Conselheiros Titulares: 

§ 1' Ocorrerá a eleição somente com a presença minirna de 2/3 
(dois terços) doe Conselheiros. 

§ 2' Caso não hs,ja o quorum estabelecido no paràgrafo anterior, 
a eleiçAo ae dará em outra data preestabelecida, com 500A. mais um dos 
Consellieiros Titulares. 

§ 3' Em persistindo a falta de quorum estabelecida nos 
parágrafos primeiro e segundo, a eleição se dará em nova data com o número 
de Conselheiros preeentes. 

§ 4' Oa Conselheiros com direito a votar serão convocados para 
a eleiçio atra~s de edital, afiXado no púdio do CPVPEB. 

Art. 42. A eleição deveré. ocorrer em dia de Reuni.il.o Ordinária, 
como único item_<!c;,pa~t.l!· 

Art. 43. Será criada comissão eleitoral responsável pela orga
nização do processo de eleição de Presidente e Vice-Presidente do CPVPEB. 

Parágrafo único. Os candidatos a Presidente e Vioe-Preaidente 
não poderão participar da Comissio Eleitoral. 

Art. 4-4. Em caso de empate para o. cargo de Preaidente e Vice-
Presidente, serão considerados os seguintes cri~rios: 

I - ter maior tempo de serviço público; 

11 - ter maior idade. 

Art. 4!5. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e 
suceder-lhe-á na vaga, o Vice-Presidente. 

Art. 46. E~ caso de impedimento do Presidente e do Vi.::t 
Presidente ou vacância dos respectivos cargos , será sucessivamente chamado 
ao exercício da Prcsidencia o Conselheiro mais idoso. 

Art. 47. Vagando os cargos de Presidente c Vice-Presidente, 
r ar-se-a eleição 90 (noventa) dias depois de aberta a ú ltima vaga. 

§ I 0 Ocorrendo a vacância no último ano do periodo 
presidencial, a eleição pra ambos os cargos será reita 30 dias depois da 
ultima vaga. 

§ 2' Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o 
periodo de seus antecessores. 

§ 3• Em caso de vacância de cargo eletivo no decorrer do 
mandato, rar-sc-â eleição para escolha de um novo titular para completar o 
mandato. 

§ 4' O Presidente e o Vice-Presidente deverão ser nomeados pelo 
Chefe do Poder Executivo Estadual. 

Art. 48. O Conselheiro suplente, investido do cargo de titular, 
por designação do Presidente e ato de posse, gozará de direito do cargo. 

CAPÍTULO vn 
DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO 00 CONSELHO 

Art. 49. O Quadro de Pessoal Permanente do CPVPEB será 
rqrmado por servidores do Quadro de Pessoal do Governo do Estado do 
Amapá ou do Governo Federal, cedidos ao Estado do Amapá. 

Art. !50. O servidor do Grupo Magisterio Estadual posto à 
disposição do CPVPEB não sofrerá preju ízo em seus vencimentos, vantagens 
e direitos. 

Art. 51. As atividades administrativas do Conselho obedecerão 
ao horário fiXado pelo Presidente. 

Art. 52. Os servidores do quadro permanente não terão direito 
ao gozo do recesso destinado aos Conselheiros. 

Art. 53. Os servidores do quadro permanente gozarão o direito 
de ferias, conforme a escala determinada pelo Presidente. 

CAPfruLO VIII 
C>AS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. !54. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos 
mediante deliberação do Plenário, sujeito à homologação do Chefe do Poder 
Executivo do Estado, quando importar repercussão na esfera administrativa 
ã categoria dos profissionais da educação. 

Art. 55. Os Conselheiros e o Secretário Geral receberão 
gratificação por deliberação coletiva (JETON), correspondente a um JETON 
de presença por número de reuniões do Plenârio. 

i 
Art. 56. O Assessor Juridico e o Assessor Técnico quando 

designados pelo Presidente para participar das reuniões plenárias, receberão 
gratificação por deliberação coletiva (JETON), correspondente. a 50% 
(cinqüenta inteiros por cento) de um JETON de presença por numero de 
reunião do Plenário. 

Art. 57. O Presidente receberá gratificação por deliberação 
coletiva (JETON), correspondente a um JETON de presença, acrescido de 
mais 30% (trinta inteiros por cento) sobre 50% (cinqüenta inteiros por cento) 
de um JETON, por numeros de reuniões. 

Art. !58. O JETON corresponderá ao valor de 50% (cinqüenta 
por cento) do salário minimo vigente à época da reali.:ação da reunião do 
Plenário. 

Art. !59. As despesas de que trata o presente Decreto, bem 
como outras despesas com material de consumo e permanente, e, com 
recursos humanos, correrão à conta do orçamento da Secretaria de Estado 
da Educação. 

Art . 60. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 61. Revoga-se o Decreto n• 6900, de 30 de dezembro de 
2002, que dispõe sobre o Regimento do Conselho Permanente de Valori.:ação 
do Magistério Estadual - CPVM. 

Macop6, 24 de março 

ANT'õt. p W.Al.DEZ ~~ I>A SD..VA 
lõtwt.-d"" 
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= 
Órgãos Estratégicos de Execução 

Art. 1° - Conceder adiantamento em nome de SARYLENE DE 
ALMEIDA NOBRE ANDRADE. Gerent e de Núcleo AdministrotJVo-Financeiro. 
Código CDS-2. no valor de R$ 3 .000,00 (Três Mil Reais). de.stinçdos a cus tear 
despesas miúdas de pronto pagamento com Mater ial de Consumo. objet ivando a 
manutenção deste Gabinete do Governador. 

(Gabinete do Governa~~r 
Luis da Conceição Pereira Góes da Costa -- --

CHEFIA ADJVNT A 

P O R T A R I A N" 102108-GABI 

J 
Art. z• - O adiantamento concedido deverá ser aplicado no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias, a conter do dota do recebimento. 

Art. 3° - A referida despesa deverá ser empenhada na Fonte de 
Recursos 101 . Programo de Trabalho n• 04. 122.0001.2001. no Elemento de 
Despesa 3390.30 - Materia l de Consumo. o valor de R$ 3.000.00 (três mil 
reais). · 

Art. 4" - O responsável pelo adiantamento deverá apresentar ."" 
pessoalmente , prestação de contas dos recursos recebidos, no órgão ou 
entidade concedente. em até 10 (dez) dias úteis. contados do término do prozo 
de aplicação cons tante do art. 2" desta Portaria. 

O CHEFE ADJUNTO DE GABINETE, no uso da faculdade de 
del"gação que lhe é conferida pelo inciso Ir, do art. 123. do Constituição 
Estadual, Lei n• 0664 , de 06.04.02, Portaria n° 060/ 06-GABI, de 19.08.08 e 
tendo em visto o teor doMemo n• 083/08-NAF/GA B. 

Macopcí, 09 de dezembro de 2.008 . 

ARTUR DE h~ BAIIBOSA SOTÀO 
RESOLVE: 

ac.t.~~ 
___ ____ Chefe Ad " to d" Gcbinet~ 

--------------------------~----~~~------

JUSTIFICATIVA N" 00212001-CPl./GABI 

FUNOAMEHT AÇÃO LEGAL: 

PEDIDO DE COTAç.\0: 
AOJUOICATÁRIA: 

VALOR TOTAL: 

M 24, inciso xxn d1 lei n• 
8.666193, alllrld• pela Lei n• 
9.648 dt 27105191; Lei 
Compltmtnt.r n• 101, de 
04105/2000; Lei n• ·4..320 dt 
17/03114 e Processo 
Admlnillrltivo - Protoeolo-Ger~l 
n• 2871059109. 
002/2009 
COMPANHIA DE ELETRtCIOAOE 
00 AMAPÁ • CEA 
F>: 2.000,00 (doi• ma reall) 

Submetemos a superior consideração do 
Excelentissimo Senhor Chefe do Gabinete do Governador, a 
presente JustifiCativa para eleito de autorizaçao e ratificação do valor 
supramencionado. em favor da COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO AJI.APÁ - CEA, que tem como objeôvo suprir o pagarnenlo de 
despesas com o serviço de fornecimento de ere-gia elébica do 
prédio onde fuooona à Gerência de Projeto Integração, situado na 
Av. Procópio Rola. 662 - Centro. Macapá-AP, eslimado para o 
exen:ício de 2009. 

Justif~C456 a dispensa de licitação com fulcro 
no Art. 24, inclso XXII, da Lei 8.666193 e suas alterações, haja vista 
que a adjudicatária é empresa autorizada para suprimento e 
fomecimento de energia elétrica no Estado do Amapà. 

I Pelo exposto, visando salvaguardar os 
interesses da Administração Pilblica, em fiel aJmprimento da Lei, 

' submeto a presoote justiflcati\'ll a vossa homologaçao, 
rigo(Osamente amparada pelo Art. 26, da Lei n' 8.666/93, com 
escopo de ratificação e conseqüente publicação no Diãrio Oficial do 
Estado do Amapà, como condiçao para efiCâcla dos atos. 

Secretarias de Estado 
e • 

EI>IT AL N• . 047/2009 
RéSULTAt>O t>O EXAME DCX\IMENTAI. E Mi!OICO 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

I 

ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuiça'u e na 
qualidade de Presidentf! do C4missaio Orgllnizodora do 
Concurso Nblico Estadual, pata o pt'OVirnento dos C4rgos de 
"'vcl Superior e Nível Mtdio, pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Instituto de PJSOS e Medidas - IPfM -
APIINMeiBQ. conforme disposto no D«rcto n•. 2626. de 
12 de ln<lio de 2005, Pl.blicodo no DOE n•. 3517, clatado de 
12 de ln<lio de 2005 c de acordo com o Edital n•. 001/2005. 
de 01 de junho de 2005, publicado no DOE n•. 3530, de OI 
de Junho; Edital n•. 002/2006, de 25 de outubro de 2005, 
pubtocado no DOE n°. 3629. de 25 de outubro; Edital n°. 
003/05, de 07 de dezembro de 2005, publicado no t>OE n•. 
3757. de 07 de dezeMbro; Edital n•. 004/05, publicado no 
DOE n•. 3667, de 22 de dezembro de 2005; Edital n•. 
005/06, publicado no DOE n•. 3715, de 02 de ,_.ço de 
2006; Edital n°. 006/06, publicado no t>OE n•. 3715. de 02 
de março de 2006: EditCII n°. 007/06, de 10 de ....,.,o de 
2006, publicado no DOE n°. 3722, de 13 de março de 2006; 
Edital n°. 008/06 " 009/06 de 17 de março de 2006, 
pyblicados no DOE n•. 3726, de 17 de março de 2006; Edital 
n°. 010/06, DOE n•. 3755, de 03 de maio de 2006; Edital 
011/06 c 012/06, publicado no t>OE n•. 3764, de 16 de maio; 
Edital n•. 013/06 c 014/06, publicado no DOE n•. 3768, de 
28 de junho de 2006; Edital n•. 015/06, pyblicado no DOE 
n•. 3894, de 27 de novembro de 2006, Edital n•. 016/07, de 
19 de janeiro, DOE n•. 3930. de 22 de janeiro de 2007; 
Edital n°. 017 e 018/ 2007. de 09 de ab<-il, publicado no t>OE · 
n•. 3982. de 11 de ob<-il de 2007, Edital n•. 019/2007. de 24 
de abril, DOE n' . 3994 de 27 de abril, Edital n°. 020/2007, 
de 24 de maio de 2007, DOE n•. 4009 de 16 de ln<lio de 
2007, Edital n•. 02112007, de 05 de junho de 2007, Edital 
n°.022/2007. de 05 de Junho. DOE n°.4021, de 06 de junho 
de 2007; Edital n°. 023/2007, de 03 de Julho de 2007; 
Edital 024/2007, de 04 de Julho de 2007, DOE n•. 4042 de 
06 de julho de 2007; Edital n'. 025/2007, de 7 de julho de 
2007 DOE n•. 4045 de 11 de julho de 2007; Edital 
026/2007 de 01 de agosto de 2007. DOE de 4063 de 06 de 
agosto de 2007; Edital n°. 027/2007 de 10 de outubro. 
pyblicodo no DOE n•. 4110 de 15 de outubro: Edital n•. 
028/2007 de 06 de novunbro, t>OE n•. 4129 de 12 d&
novembro de 2007; Edital n°. 029/2007, DOE n°. 4147, de 
12 de dezembro de 2007; Editais n• . 030 c 03112008, 
pyblic:ado no DOE n•. 4162 de 04 de jCllleiro de 2008; Editol 
032/2008. de 28 de janeiro de 2008. publicado no DOE n' 
418D de 30 de janeiro de 2008; Edital 033/08 de 12 de 
fe""reiro de 2008; publicado no DOE n' 419D de 15 de 
fevereiro de 2008; Edital 034/08 de 07 de abril de 2008. 
publicado no DOE n• 4219 de OI de abril de 2008; Edital 
035/2008 de 13 de meio de 2008, publicada no DOE n' 4251 
de 21 de meio de 2008; Edital D36/08 de 13 de junho de 
2008; Edital 037/2008 de 13 junho de 2008; Edital n•. 
038/2008, pyblicado na DOE 4321 de 26 de agosto de 2008; 
Edital n'. 039/2008, publicado no DOE 4345 de 29 de 
setembro de 2008; Editais n°. 040 e 4112008, publicados no 
DOE n• 4379 de 17 de no""mbro de 2008; Edital n' 

042/2009 de 02 de janeiro de 2009, publicado no DOE n• 
4410 de D5 de jCllleoro de 2009: Editlll n• 043/2009 de 07 
de janeiro de 2009, pyblicado no DOE n• 4412 de D7 de 
joneiro d" 2009: EditCII n• 044/2009 de 18 de janeiro de 
2009. pyblicado no DOE n• 4428 de 29 de jonl!iro de 2009; 
Edital n• 045/2009 de 3D de Janeiro de 2009, pyblocado no 
DOE n• 4432 d" 05 de fevereiro de 2009: Edital n° 
046/2009 de 17 de fevert~~ro de 2009. 

RESOLVE: 
I 

• TORNAR PÚBUCO o ruultado dos exarres Médico e 
Documental dos candidatos abaixo relacionados, convocados 
através do Edital n• 0<45/2009, pyblicados no DOE n° 4432 
de 05 de fei/U'Vro de 2009, habilitados na primeira fase -
pt'Ova objetiw - do C4ncurso Público pata o provimento 
efetivo de cargos do IPEM. 

Mctro~sta ~I - Nível Médio 
Cla Nolnc Médico 

: ~ . Vinicius Modesto de Araoljo F.Loudo 
~ 8Nna <!e Souza Contas Ausente 

' 50 Luciano Mortel Mortins Ausente I si .. Radolfo C4m~s de Freitas Ausente 

~ e~ C<~elho Pcrei,.., Apto 
53 rMichcl& Barbasa Fogueircdo Ausente 

Cio 
Mctrologlsto ~-- Nívd_5<1pcrior 

Nome Midlco 
30 Lucilléia do Sihoa Costa Ausente 
31 Tatiana Pereira dos Santos f .Laudo 
32 Jo& Mario Ferreira de Ausente 

T3 
Brito 

lfdivan Charlton do Ausente 
Nascimento ll ibeiro 

~ .. Carlos Gomes do Costa Ausente 
35 Orivan Mor i o Marques Ausente 

Teixeiro 
36 Mauro de Jesus Contos Ausente 

'37 
Soares 
Adriano Coutinho Santas Ausent" 

38 Francisco Wilson Silw Ausente 

~ 
Clemente 
Walber Valente Gomes Ausente 

40 Eriko Aiine dos Santos Ausente 
.____~Vasconcelos 

A tAd l" tro " ~cn e mnts f iYO 
Cio Nome Médico 
21 Oseos Neto Silva do C4sta Ausente 
22 Solange do Silva Gomes Apto 
23 Gustavo Abreu Le& Ausente 
~._?ady_~tana Valente -

Ausente 

Maca~ 24. de. melo de 2009. 

WELINGTO~R l~ II-POS 
Secretário de Estado da ~roçõo 

Presidente do C4miss& 

EDITAL N'.11712009 

Coe. • 

~to 
Ausente_ 
Ausente 
Ausente 

Apto 
Ausent~-

Coe. 
Ausent~ -

Apt~.-
AUSI!nfc 

Ausente 

Au.sente 
Ausente 

Ausente 

Ausente 
Ausente 

Ausent~-
Ausente 

~:--
Ausente 

Apto 
Ausente 
Ausent<. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de 
suas atribuições e na qualidade de Presidente da C~lss:lo 
Organizadora do Cone~~rso PúbUco Estadual. confonne dosposto 
no Decreta n•. 2.626, de 12 de maio de 2005, publicado no DOE 
n•. 3517, datado de 12 de maio de 2005, e de acordo C?m o 
Edital de Abertura de Inscrições Edltal n•. 001105. de 01 de JUnho 
de 2005, Publicado no DOE n•. 3530, datado de 01 de junho de 
2005. para os carsos de Nlvel Médio • Nlvel Suotrlor da 
Secrtl!ril de Etfido d! EcJuçlclo • SEED. com Anexo I. 
complementado e retificado em 07 de junho da 2005 no DOE n•. 
3536 datada de 09 de junho de 2005. retificado no DOE n•. 3544. 
datado de 21 de junho de 2005, Ed~al n'. 002105, de 28 de julho 
de 2005 publicado DOE N". 3570, datado de 28 de julho de 2005, 
Edital n~. 003105, de 11 de agosto de 2005, publicado no DOE n•. 
3580 datado de 11 de agosto de 2005, EdUal n'. 004105, de 15 
de ~lembro do 2005, pubUcado no DOE N' 3605, datado dej9 

v 
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de setembro de 2005, Edital n•. 005/05, de 18 de outubro de 
2005, publicado n DOE n•. 3626, datado de 19 de outubro de 
2005, Edital n•. 007/05, de 27 de outubro de 2005, publicado no 
DOE, n•. 3632 datado de 28 de outubro de 2005; Edital n•. 
008/05, de 04 de novembro de 2005, publicado no DOE n•. 3637, 
datado de 07 de novembro de 2005; Edital 009106 de 05 de 
janeiro de 2006, publicado no DOE n•. 3677, datado de 05 de 
janeiro de 2006; Ed~al n•. 010106 de 05 de janeiro de 2006, 
publicado no DOE n•. 3677 datado· de OS de janeiro de 2006; 
Edital n•. 011/06 de 14 de fevereiro de 2008, publicado no DOE 
n•. 3708, de 17 de fevereiro de 2008; Edital n•. 012106 de 14 de 
fevereiro de 2008, publicado no DOE n•. 3606 de 1S de fevereiro 
de 2008; Edhl n•. 013, de 14 de fevereiro de 2006, publicado no 
DOE n•. 3706, de 17 de fevereiro de 2006; Edital n" .. 014/06, de 

(DIÂRIO OFiCIAL) 

RESOLVE; 

RetifiCar o Cabeçatho do Edital n• 116/09, publicado no 
DOE n• 4446 de 27 de fevereiro de 2009, pagina 05, com 
circutaçAo em 05 de março de 2009, que passar• a vigorar com a 
seguinte modificaçlo: 

Onde sa rt: 
EDITAL N". 11612008 

RESULTADO DOS EXAMES MÉDICO E DOCUMENTAL 

Leia-se 
EDITAL N". 11et2009 

CONVOCAÇÃO PARA EXAMES M~DICO E DOCUMENTAL 

""'"· + ~ "'f:tts 
WEUNGTON Dw POS 
Secrettrlo de Estado da Admini&traçlo 

Presidente da Comissão 

PORTARIA ,.qj ObJol-2009- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECJtETARIA. Df ESTADO DA 
ADMINISTRAçAo, USilfldo das atrlbUções que lhe s:lo 
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Proceao - Protocolo Genl no 
8284/2009, resolve, 

Conceder 03 (trts) meses de ~-Especial Prftnlo 
por "--duldade, na forma do artigo 101, da Lei no 0066, de 
03 de maio de 1993, a seMdora Joseane Plmentlll de 
Sousa, ocupante do Cargo de Pro'Jimento Efetivo de Agentl! 
Admlnlslrativo, Cadaslro n<> 517950, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Ovil do Eslado do Amapá, lotada na SEAO, no período 
de 01/03 a 30/05/2009, referente ao qOinqOênlo 15/08/ 1994 a 
13/08/1999. 

Macapá-AP, eml R de M ~V de 2009. 

h-~ 
AUNE ISADO~cOsfi CANTUÁIUA 

Dlreton do DRH/SEAD 

SERVlDOR(A) 
CARGO 

MATRÍCl.IIA 
QIJINQUÊNIO 
PEIÚOD0(5) 
AAOCESSO 

SERVJDOR(A) 
CARGO 
MATRÍCUlA 
QUINQU~NIO 
PERÍOOO(S} 
pj:~QCESSO 

Pãg. 21 

~len Claudia Rodrlgws Am6riCD 
Especialista em Educaçlio-Orienlildor 
Educacional 

412228 
26/06/2001 a 24/06/2006 
01/04 a 30/06/2009 
Protocolo Geral nO 8422/2009 

Maria de Assis Miranda de Andrade 
Professor - O 
41'1166 
03/07/2001 a 01/07/2006 
01/0'1 a 30/06/2009 
Protocolo Geral no 7800/ 2009. 

Macapá-AP, em J 8 de fVV'A-~C,. () de 2009. 

ALINE ISÂ~'li;sff CANTUÁIUA 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIANOj()g /03·2009-DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RfQJRSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das iltribuições que lhe s3o 
conferidas pela Pottarnl n° 103/118-SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 Ctr'-l ma. de Ucença·Espedal PrAmlo 
por Assidulcblde, na forma do artigo 101, da Lei nO 0066/93, 
aos serv1dores abaixo relacionados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal Ovil do Eslado do Amapá, lotados na SESA; 

SERVlOOR(A) 
CARGO 
MATRÍCl.llA 
QIJINQUeNio 
PERiOOO(S) 
PROCESSO 

SERVlOOR(A) 
CARGO 
MATRÍOJlA 
QIJINQUÊNIO 
PERÍOOO(S) 
PROCESSO 

; llze Milrfil NogUell'll Comia 
: Tio11co em Enfermagem 
: 629766 
: 16/06/20CKJ a 14/06/2005 
: 01 a 30/04, 01 a 30/09 e 01 a 30/11/2009 

Protocolo Geral nO 73481/2008 

Sandro da Silva Nerl 
Flsklterape\.ta 
6231n 
26/06/2000 a 24/06/2005 
01/0'1 a 30/05 e 01 a 30/08/2009 
Protocolo Gel'al nO 71490/2008 

1 O de março de 2006, publicado no O<? E n•. 3722, de 13 de •
1
· 

março de 2006; Edhl n•. 015106, de 13 de março de 2006, 
publicado no DOE n•. 3723, de 14 de março; Ed~al n•. 016106, de 
05 da abril de 2008, publicado no DOE n•. 3739, de 05 de abril de 
2006; Edhl n•. 017106; publicado no DOE n•. 3739, de 05 de abril 
de 2Ó08; Edital 018106, de 07 de abrü, publicado no DOE n•. 
3739, de 05 de abril de 2008; Edital n•. 019, publicado no DOE 
3742, de 10 de abril de 2008, Ed~al n". 020, publicado no DOE n•. 
3742, de 10 de abrü de 2008. Editál n•. ·021 , de 18 de abrU de 
2006, DOE n•. 3746; Editais n•. 022, 023, 024 e 025108 de 18 de 
abril de 2006. publicado no DOE n". 3746, de 18 de abril de 2006, 
Edital n•. 026/06, de 20 de abrü de 2008, publicado no DOE n•. 
3748, de 20 de abril de 2008. Edital n•. 027106, de 28 de abril de 
2006, Edital n•. 028108, de 03 de maio, Edital n•. 029106, de 03 de 
maio e Edital n•. 030108, de OS de maio de 2008, Edi1al n•. 
031108, de 10 de maio de 2008, Editais n•. 032106 e 033106, DOE 
n•. 3768, de 22 de maio; Editais n". 034/06, 035/06 e 036106, de 
01 de junho, publicados no DOE n•. 3777, de 02 de junho; Edital 
n". 037/06 de 01 de junho de 2006, DOE n".3781 , 08 de junho.de 
2008; Edital n•. 038106 de 08 de junho de 2006, DOE n•. 377$, de 
08 de junho; Edital n. • 039/06 de 14 de junho, Publicado no DOE 
n• 3786, de 16 de junho; Edi1al n•. 040106, de 21 de junho, 
publicado no DOE n'.3787, publicados em 19 de junho de 2006, 
Editais n•. 041108, 042108, 043106, O.W06, 045108. 46/08, de 26 
de Junho, publicado no DOE n".3795, de 29 de junho; Edbis n.• 
047/06, 048108, 049108 e 050106, 28 de junho, publicado no DOE 
n.• 3786, de 30 de junho de 2006; Editais 51 , 52 e 5312006, de 31 
de jutho de 2006, publicado no DOE n•. 3817, de 31 de junho de 
2006, Edital 054/06, de 15 de agosto, pubrieado no OOE n•. 3828, 
de 15 de egosto; Edbl 055106, de 06 de setembro, publicado no 
DOE n. 3844, de 08 de setembro; Edital 056106, de 20 de 
setembro, DOE n. 3858, de 26 de selembro; Edital 057108, de 10 
de novembro, DOE n•. 3886, de 13 de novembro; Edital 058108, 
de 22 de se1embro, publicado no DOE n•. 3858, de 28 de 
setembro de 2006; Edital n•. 060r'08, de 10 de novembro, DOE n". 
3888, de 16 de novembro; Edital n•. 081/06, de 18 de dezembro 
de, DOE n•. 3905, de 14 de dezembro de 2006; Ed~al n•. 062106, 
de 14 de dezembro, DOE n•. 3908, de 19 de dezembro de 2006; 
Ed~ls n•. 083106 e 084106, de 27 ~ dezembro de 2008, DOE n•. 
3915, de 29 de dezembro de 2006; Edital n•. 065107, de 12 de . 1 SERVlOOR(A) 
janeiro de 2007, DOE n•. 3926, de 16 de janeiro de 2007; Edital PORTARIA N!.l.C5/-J03·2009- DRHJSEAD. ~~OJlA 

Crtstlany de lllmll TIYIIU 
Técnico em Enfermagem 

n•. 066107, de 15 de fevereiro de 2007, DOE n•. 3953, de 26 de \ - QUINQUeNIO 
fevereiro de 2007; Ed~al n•. 087107, de 15 de fevereiro de 2007, . A DIRETORA DO ·DEPARTAMENTO Df REQJRSOS - PERfOOO(S) 

631590 
13/04/20CKJ a 11/ 04/2005 

DOE n•. 3950, de 21 de fevereiro de 2007; Ed~l n•. 068107, de • HUMANOS DA SECRETARIA Df ESTADO DA 01 a 30JO'I, 01 a 30/08/2009 e 01 a 
2B/02/2010 28 de fevereiro de 2007, DOE n•. 3955, de 28 de (ev.relro de ~ ADMJNISTRAÇÃO, usando das ~tribulçlles qlJ@ lhe sllo 

2007; Ed~al n•. 06912007, da 08 de fevereiro, publicado no DOE confertdas pela PortaN no 103/98-SEAD de 03/03/98 PROCESSO 
n•. 3967, de 16 de março; Edital n•. 07012007, de 20 de abril, resç~lve ' ' 

Protocolo Geral n• 61726/2008 

DOE n•. 3990, de 23 de abril ; Edital n". 07112007, de 23 de ebril, ' 
DOE n•. 3992, de 25 de abril; Ed~al 07212007, de 03 de maio, Conceder 03 (três) ma. de Ucença· Especial PrimJo 
DOE n•. 3997, de 03 de maio de 2007, edital 07312007, de 08 de por ANiduldMe, na forma do artigo 101, da Lei n0 0066/93, 
junho de 2007 e Edital 07412007 de 07 de junho de 2007,DOE n•. aos servidores abaixo reladonados, rnegr.111tes do Quadro de 
4032 de 22 de Junho de 2007; Edital n•. 076/2007 de 06 de Pessoal OvU do Estado do Amapá, lotados na SESA: 
novembro, publicado no DOE n•. 4129 de 12 de novembro; Edital 
n•. 077 e 07812007 de 07 de dezembro de 2007; Edaal 079/2007, 

publicado no DOE n•. 4148. de 13 de dezembro de 2007; Edital 
080/2007, de 07 de dezembro de 2007, publicada no DOE n•. 
4157 de 27 de dezembro de 2007; Edital n•. 081 de 20 de 
dezembro de 2007; Edital 082, 083 e 084/2008 de 01 de fevereiro 
de 2008; Edital 08512008 de 08 de fevereiro de 2008; Edital 
08612008 de 13 de fevereiro de 2008, publicade no DOE n• 4191 
de 18 de fevereiro de 2008; Edital n•. 087/2008 de 11 de março· 
de 2008; Edital n' . 08812008 de 18 março de 2008, publicado no 
DOE n•. 4212 de 18 de março de 2008; Edital 08912008 de 24 de 
março de 2008, publicado no DOE n' . 4218 de 01 de ebril de 
2008; Edital 09012008 de 01 de abril de 2008; Edital 091/2006 de 
08 de abril de 2008, publicado no DOE n". 4227 de 11 de abril de 
2008; Edital 09212008 de 07 maio de 2008; Edital 09312008 de 08 
de maio de 2008,publicado no DOE n•. 4252 de 20 de maio de 
2008; Eddal 09412008 de 28 de maio de 2008, Edital 09512008 de 
02 de junho de 2008, publicado no DOE n'. 4262 da 04 de junho 
de 2008; Edital 096/2008; Edital 09712008 de 26 de junho de 
2008, publicado no DOE n'. 4279 de 27 de Junho de 2008; Ed~al 
09812008 de 27 de junho de 2008, publicado no DOE n' . 4281 de 
01 de julho de 2008; Eddal 099/08 de 19 de julho de 2008, 
publicado no DOE n'. 4291 de 23 de julho de 2008; EdHal n•. 
100/2008 de julho de 2008; Edital n•. 10112008 de 19 de julho de 
2008, publicado no DOE n' 4313 de 14 de agosto de 2008; Ed~al 
n•. 10212008 de 27 de agosto de 2008; publicado no DOE 4325 
de 01 de setembro de 2008; ed~a l n•. 10312008 de 13 de 
setembro de 2008; publicado no DOE n• 4342 de 24 de setembro 
de 2008; edital n'. 104/2008 de 24 de setembro de 2008, 
publicado no DOE n' 4350 de 06 de outubro de 2008; edital n•. 
10512008 de 10 de outubro de 2008, publicado no DOE n' 4357 

. de 1S de. outubro de 2008; eddal n"10812008 de 18 de novembro 
de 2008. publicado no DOE n• 4379 de 17 de novembro de 2008; 
edital n• 10712008 de 18 de novembro de 2008, publicado no 

I 
DOE n• 4386 de 27 de novembro de 2008; edital n• 108/2008 de 
11 de dezembro de 2008, publicado no DOE n• 4396 de 12 de 
dezembro de 2008; edital n'. 109/2008 de 11 de dezembro de 

1
2008, publicado no DOE n• 4404 de 24 de dezembro de 2008; 
edital n• 11012008 de 11 de dezembro de 2008, 
publicado no DOE n• 4396 de 12 de delembro de 2008; edital n• 
111/2009 de 31 de dezembro de 2008, publicado no DOE n• 441 O 
de 05 de janeiro de 2009; edital n• 11212009 de 07 de janeiro de 
2009, publicado no DOE n' 4412 de 07 de janeiro de 2009; Edüal 
n• 11312009 de 07 de janeiro de 2009, publicado no DOE n• 4414 
de 09 de janeiro de 2009 e Edital n• 11412009 de 20 de janeiro de 
2009, publicado no DOE n• 4425 de 26 de janeiro de 2009; Edital 
n• 11512009 de 26 de fevereiro de 2009, publicado no DOE n• 
4446 de 27 de fevere~o de 2009; Edaal n• 116/2009 de 26 de 
fevereiro de 2009, pubUcado no DOE n" 4446 de 27 de fevereiro 
de 2009. 

Considerando falha na digitaçlo do Ed.~al116/2009. 

SERVlOOR(A) : Lenlre a.,jamln do carmo Azevedo 
CARGO : Enfermeiro 
MATJÚCl.llA : '193120 
QUINQU~IO : 02/05/2003 a 1!3/04/2008 
PERÍOOO(S) : 01/ 0'1 a 30/06/2009 
~OCESSO ProiDColo Geral n° 2361/2009 

5ERV100R(A) 
CARGO 
MATRÍCl.IIA 
QUINQUeN!o 
PERÍOOO(S) 
pj:~QCESSO 

lane cabl'lll de Souza 
Auxiliar Operacional de Serviços Olve~ 
361363 
14/05/2000 a 12/05/2005 
01/04 a 30/05 e 91 a 30/09/2009 
Protocolo Geral n° 3024/2008 

SERVIDOR(A) Arlvaldo Espirlto Silntos de Oliveira 
CARGO A<]enb! de V~gilanda 
MATRÍCl.IIA '193236 
QUINQU~NIO : 02/05/2003 a 29/0'1/2008 
Pe!úODO(S) : 01 a 30/04, 01 a 30/06 01 a 30/09/2009 
PROCESSO ; Protóallo Geral no 1576/2009. 

Macapá-AP, em J f? de M ~1"2-c;- 'Q de 2009. 

ALINE IsAOci'R:A 'CB* CANTUÁRIA 
Dlretont do DRH/SEAD 

PORTARIA Noj 0 g / 03·2009 - DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RfQJRSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribulçl!es que lhe s3o 
conferidas pela Portaria no 103/98-SEAO, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Ucença·Espedal Primlo 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Let n° 0066/93, 
aos servidores abaixo relacionados, lnb!grantes do Quadro de 
Pessoal Ov11 do Estado do Amapá, lotados na SEEO; 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
MATRÍCl.IIA 
QIJINQU~NIO 
PERÍODO(S) 
AAOCESSO 

Roslane Leal da Silva 
Professor - A 
247235 
02/07/1998 a 30/07/2003 
01/04 a 30/06/2009 
Protocolo Geral no 8888/2009 

SERVJOOR(A) 
CARGO 
MATJÚCl.llA 
QIJINQUeNIO 
PERiOOO(S) 
PROCESSO 

5ERV100R(A) 
CARGO I MATRICUlA 
QIJINQUeNIO 
PERiODO(S) 

PROCESSO 

Mlrfl de Negreiros Morais 
Auxiliar de Enfermagem 
499218 
04/05/ 1993 a 18/ 09/2000 
01 a 30/04 e 01/09 a 30/10/2009 
Protocolo Geral no 3748/2009 

Rosana do 5ocoiTo da Silva Monteiro 
Agenb! Administrativo 
338044 
26/07/1999 a 23/07/2004 
01 a 30/ 04, 01 a 30/09 e 03/11 a 
02/12/2009 
Protocolo Geral n° 4450/2009. 

Macapá-AP, em J '? de M ~~ de 2009. 

AUNE ISADO~TUÁIUA 
Dlretont do DRH/SEAD 

PORTARIA Noj j 0 /03·2009- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE REQJRSOS 
HUMANOS DA SECJtETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98, 
11!501ve, 

COncl!der 03 (tris) meses de Ucença-Espedal Prfmlo 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei no 0066/93, 
aos servidores abaixo relacionados, lnte9rantes do Quadro de 
Pessoal Ovil do Estado do Amapá, lotados na SEED: 

SERVJDOR(A) 
CARGO 
MATRÍCl.llA 
QU~QIJÉNIO 
PERIODO(S) 
PROCESSO 

5ERVJDOR(A) 
CARGO 
MATRÍCl.IIA 
QIJINQUENIO 
PERÍODO(S) 
AAOCESSO 

SERVIDOR(A) 
CARGO 
1'1AI&ÍCl.II.A 

Débora Rodrigues Demétrio 
Professor - C 
420387 
01/07/1996 a JIJ/05/2001 
O 1/04 a 30/0612009 
Protocolo Geral no 8421/2009 

Rosell Pena Vales Vlana 
Professor - A 
282537 
02/05/2003 a 29/04/2008 
01/04 a 30/06/2009 
Protocolo Geral n° 7262/2009 

Roslane do Nascimento Saa-amento 
Professor - c 
422142 
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QUINQUÊN!O 
PEIÚOOO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATJÚOJlA 
QUJNQU~IO 
PER!OOO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRiOJlA 
QUINQU~IO 
PERÍOOO(S) 
PROCESSO 

I S/0812001 a 13/fXJ/2006 
01/04 a 30/0612009 
PtOàlcOio Geral nO 7813/2009 

Mary Lúcia Souza lll\lno 
Professor -C 
282421 
03/05/1998 a 15/07/2003 
01/04 a 30/(X;{2()(13 
Protoallo Geral n" &J27/2009 

Maria Jucenllda Firmino ela Silva 
Professor • C 
4019&J 
04/05/2001 a 02/05/2006 
01/04 a 30/Ó6/2009 
Protocolo Geral nO &J21/2009. 

Macapá·AP, emj '?{de f'v'VA-~0 de 2009. 

ALINEIS~~CAHTUÁRIA 
Diretora do DRH/SUD 

PORTARIA N!l:JZ /03·2009- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RE<1JRSOS 
HUMANOS DA SECilETAIUA DE ESTADO DA 
ADMJNISTI'tAÇAo, usando das alltliAç6es que lle s:lo 
confeidas pela Poltarta ,o 103/98-5!AD, de 06/03198 e, 
tendo em vista o contldo no ~- Pratac:olo Garal ,o 
116111/2009, resol'le, 

Conceder 03 (lrts) •-de Ucença-&p.dal Prtmlo 
por AaiduldacM, na forma do artigo 101, da Lei ne 0066, de 
03 de maio de 1993, ao 5eiVIdor Ivan Roclrtgus de Sousa, 
oa.pan~e do cargo de PIOWnento EtetiYo de A9eOie de Pâicia, 
cadastro no 309656, perteno!nte ao Quadro de Pessoal 0\41 do 
Estado do Amapé, lotildo na SEJtJSP, nos periodos de 01 a 
30/04 e 01/07 a 30/08/2009, referente ao qulnquênlo 
26/03/2004 a 24/03/2fm. 

Maca~AP. emJ '8 de f\1\ A-~0 de 2009. 

AWU~ACAHTUÁRIA 
D1ntDra do DRH/SEAD 

(otÁRIO OFICIAL) . 

ue51gn• o ~ Jost RAIMUNDO DOS SANTOS QUEIROZ. 
CQJPa~te do carvo de Molorilll de v.,;cu!os T erres~es. do Quadro de 
PISSOill do eJl· T mono federal do Am1pi. P•il Wajar 8lli os IMiclplos de 
Ferreira Gomes e Pratuibe, conduúldo o .,.iallo FRONTIER. pl.aca NEY
n20, com *'licxla de Secrecn de Eslado do Desefflolvimento ~là. no 
periodo de 17 ~ 19.032009. 

~-

(Trabalho e Empreendedorismo J 
~ . -· · "'< 
Maria Anésia Nunes 

PORTARIA ~·. Gol6 / l009- SETE 

A SECRETARIA llt: ESTADO DO TRAIIAI.HO E 
EMPREENDEDO.RISMO, ILUildo das atribuiÇO..Icgais que lhe slo 
conferidas, nos lcnnos do Aniso 123 do ConstitulÇio do t::stado do 
Amapll, de acordo com o Memorando n'. 0007!2009 • GABISETE, de 

- 13 de rnarçu de 2009 . 

RESOLVt:: 

D<t~&aar o Sl:r•idor Jodq Mlrlt> ÚIIUd,., AIMdo, 
Gcn:nlc do N6clco de Sailde c Sc&urança do Tnobalhador, CDS·2. pora 
s< deslocar da sede de suas otribuiç!les normais 11t o municfpio de 
Lturutja/ do Jari, no Jlfrlodo de 16 • I IAJJ/10fJf, 1 fim de rcolinr 
monitoramcnlu .. 

GABINETE DA St:CRLTAR1A DE E.~AI>O DO 
TRABALIIO E EJICPREF.NDF. RI O, em 16 de março de 
2009. 

PORTAR IA N'. 048/2009- SETE · 

A SEC.Rt:TARIA DE ESTADO 00 TRABAUIO E 
EMPR.EENDEDORJSMO, ...,do dllllribuiçOo:s 1epiJ quo lhe s1o 
confrrid&s, nos lermos du Aniso 123 do Constituiçlo do Eslldo do 
Amapã e consiclerllldo o conlido '"' Me,.onado a'. 014/2009 -
CT!SETE. de 13 de nwço de 2009 

.RESOLVt:: 

) Dffi&ur os servid<lra V..,. •-ndclo $lha. Gaat1c 
~_:.:.:..:..::::::=:::;:;::;;::::======~ do Núcleo de Alcndima110 lnl<plldo 10 Tnb&lhedor - NAITISINE. 

) ' CDS-2; <A .... .., IJ ..... I'rmre, Artífice de M"'*ica, conduzindo 
José de Ribamar Oliveira Qulnta_s::. ___ -J 0 ~eiculu Miesubi<~i d< p!J<:asl\'EO 9660, pora se dcsiO<ImTI do sede 

P:0RTARIA 
N.' OSII20C»-SOR 

O SECRETARio OE ESTADO DO DESENVOLVIIENTO RURAL !Nido 
das at~ que lle &to c:cnlaridls pelo Art 123. lncisc 11 da Conslà.içio 
do Esrado do AmapA e oonsiderando os lemla5 do Decrelo N'.OS43 do 
Ooi03.2009, do Gcvemo do Estado do Arnac!à. pulllicado no O. O. N'-4451 do 
06.03.2009. 

RESOLVE: 

NOI1\Q! o MMd« RM1JND0 CtLJO GUIMARAES CAVALCAHTE, Chefe 
de Unidade de Pdllica Flolestal. COS· 1, J*l W... como repr-111118 
da 500, a· Grupo de T riDallo responsMI para elabora' e estrulllrar o P1.wlo 
de PJ .... çAoe Ccnttoiedo Oes/1\llllnentO no Eslado doArnapà (PPC~~ 

PORTAR I A 
N.' 05912009-SDR 

O SECRET ARte DE ESTADO DO DESENYOL VIIIENTO RURAL. usando 
das lltlibuicóes qot ht sto conlowidas pelo M 123. Inciso 11 d• ecn.~ 
do Estado do AINpA e atendendo ao Merno. N' OOW9-APEACISDR de 
13.03.2009. 

RESOLVE: 

Designill o luncíonMio ISMAEl FORTUNATO CAHTAHHEOE BRAGA, 
Assessor Ticnico c1e Progr- es•ateg~cos, Mcullçao • eoope.açao, 
COS.2. pata \llajlw ate o ~pio de Mazagào, a 11m de prestar 
assessorwnonto lknlco 10 Projeto do ProclJçao lntagrada-I'Pl, no 
AssentamefliD do~- no perlodO de 16 * 20. 

~-

POR TARIA 
N.' 06012009-SOR 

O SECRETÀRIO DE ESTADO DO DESEioVOlltloiENTO RURAL usando 
das ~ que .. aio conlerida polo M TL:S. lncisc 11 da Cons!iluiçao 
do Estado do Alupt alllndlndo 10 Mamo. N'. 014109-GASGotlAF/SOR de 
16.03.200i. 

RESOL VE: 

de suas lllribuiçO.. normais llt os municlpios tk 01.......,., ÜIIÇWlv, 

,,_ • ..,e T~o. no !'CriOdo de J6 •1MJJIJIJOJ, a fam de 
aniculamn 1 impllnUIÇto c n:implantoçio dos SIMEs. · 

CABINt:Tt: DA SECRETARfA DF. ESTADO DO 

. J~.BALHO F. E:\IPREINDiEDO,RISMO, em 16 de março de 

Maria A 
Sotn:liria do Trabol ndodorismo 

PORTARA :'\' 049/2009 - SETE 

A SECRr.TARIA DE I::STADO DO TRABALHO F. 
t:MPRt:ENDEDORlSMO, usando das arribuiçOo:s legais quo lhe s1o 
conferidos, nos lcnnos do ArtiiU 123 da CnnJtituiçlo do Estado do 
Amapá c considerondo o conlido no MemonDdu a' Ol9 I l009 -
AGT I SETE. de I S de nwço de 2009. 

Rt:SOLVE: 

Homolnpr o deslocamcnlO do servidor StllfMWJI Ferni10 
u-, Moror!S(O Oficial COI-2. da sede de suas lllribuiç&s normai< 
11ft o ftf•NI('(plo tú Ma141fo, nc dia 16.03.2089, que cond\!Uu o 
veiculo Mllsubls~l Trllon de plaus NEM 17J9, DCOirrpOManát> a 
S.,nhora .'i<!crelárla, qu< ponicipou da Abcrwra de Cursos do l' F.lapa 
e Moniloramenco dos ........ rernoncsc<nleS da 2' Etapo do rroaroma 
Am""' Trabalhador. 

GABINETE DA 
TRAIALIIO E EMPRE 
2009. 

Rfllaa Mar de livein Duartt 
SecretAria do Trabalho c Emprccndcolorismn, 

Em exerclciol 

(Comunlcaçlo ) 
Marcelo lgni~C?, da:..:R_oz.a;.._ ___ -..--J 

COMissAO PERMANENTE DE UCITAÇAO-sECOM 

RESULTADO Df L.ICITAÇAO 
Convita N"'01m.<:PUSECOM 

Reallzaçl o: 1~312009 
Hora: 16:00 hs 

OBJ~'- "1: Prestaçao de ae~ CGm o fomeámento de 
pas aéreo trecho (l*icnli! J irúmacional), com 
res. .. misalo, man:açlo e rerr~arc.çlo, que setllo 
utilizadaa por estimativa. 

Pá . 22 

Licitanta Vencedor: 
NERY & SERVIÇOS L TOA ·ME 

Valor. R$ 3.850.96 (Três Ml Oitocentos e CinqGenta 
Reais e Noventa e Seis Centavos). 
Por estimativa al6 o Mmile de R$ 62.000,00 (Sessenta e 
Dois Mil Reais). 

Mllcap6-AP, 11 de Março de 2009. 

C-_9-- ·-:----,.. 
TELMA M.BORGES VASCONCEI:OS 

Presldenla da CPLJSECOM 

(iiid"ustrla e Comércio 

Sebastljo Rosa Máximo 

PORT AlUA (P) N' 01112009- SI I COM 

O SECRRÁICJOOl!: ESTADO DA INDÚSTRIA, COMDCJO E 
MINERAÇÃO, no uoo dll ... ori>uÍ\'OCI que U.. s1o ccllfcridu 
pelo Dtt""' a' M72 4tllde....,. de l007e. lr:ndo om viJio o que 
COriSia no M-a. o' Mllli09-ASSEJ1lii/SZJCOM 

RESOLVI: 

Art. 1' • Consli1Uir 1 Coruisolo de An&lilc, ._.._ ........ o 
~ dos ~ de ClOI'IIaS doe con1mos e con.tnios 
firmada por 0111 SEJCOM no pcrlodo de 2003 1 2008, COIIIpOSlll pelao 
acrvidora abaixo rdocionados: 

• ROSIVALNAZAKENO FORTUNA TO MOI'fTI:IRO
l'n:lidentc; 

• CLtoMA MONT'ALVERNI VIANA MORO- Membro; 
• WCIO DO NASCJMENTO BATISTA- Membro; e 
• WIZ TADEU TAVA.RLS MACAUIÃLS-Membro. 

(Educação ) 

José Adauto Santos Bitencourt 

fX!ltATO DE CON\ItNJO N' ~09- sEID 

laot,._... 1 Parto~: CIAIUE.D o o (a) UP~IDAD[ 
DF~DA Dt IXOCVÇÃO DO PROGRAMA 
"S.Utll MAIS, VIVER MELHOR•. 

flii&IJl,· ...... ·~ - ~ 4leotludll • -· 
.__ ._ -~· (Pr- StMII•• do C..tro d< 
U~P..-,CraaloloRoàuS..u~ 

fVNDMIJNTW Ulj.«!'· Anip 2$, hnl1rwr. I' u 
Coulllll~o , ........ -- ... 10 11111cot U, Dc<la..,_. a• 20aiM- GEA, M . .. ott~ .. r ..... Ltb Federais a• 
.UJG/64 ••• ""-'3. 

~()o- oloolioMoo I_.. do,...... .. 
C...W0 T ....... o -~~de RS 40.DI,65 (-roata ali, 

·-- tlttata ·- ..... _ .. •'*" --~ 
~n•-.u.deJoeto JJdejotMdeJ809. 

1-IGI t l'lrlao! CIAISUD o o (a) VNIDADE 
DISCE.NTRAUi:.\DA DI EXECVÇ.lO DO NÚCLEO DE 
TECNOLOGIA IDUCACIONAL • UD!./NTI. 

Q.lllm; ...... de......,..-- dmbadoo I ...... , --·-·-... ··~ ....... ,._ .... 

~o.---.-.... ,..... .. c • .- Tocaa.a o -·de RS JQ.U9,10 (1- t -··· ... ,-.... -.-· .... ~ 
~a ............. ,..JJ .. d .... -. .. -. 
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EXTRA TO DE CONVf.NIO r.• 001111009 - StED 

hutnmtDCI I c Partes• Gt:A/SI:[D t o (a) REDE DAS 
ASSOCL~ÇOES DAS ESCOLAS FAMILIAS DO k\MPÁ • 
RAtFAP. 

flJJJIJ12: Rtpa.Qt de rKursar. 11ntntdrot dadnados a custear 
dtspesaJ to m • compra de 702 (wltctatu t duu) YaJil, sto.do 1:66 
(dunntts c stsstal• e xis) vaCAS pua alumos do Emiao 
Fullld1D1f:Dftl. 249 (duz.u.tos c qunuta e AO\>' t) nc,~J para at .. oa: 
do Ea.slDo MHio t 187 (ctato t oitenta t sdt) YlpS para alunos da 
Edueaçlo Prc~rwioaal 

EJiltDdiENTQS LWIS· Aniao 15. Par!ardo 1• da 
Coostit~l• Ftdrral/88 combiaado tom tJ arti,os 11, Dttmo 
f...ttadll:'l ,.. lG41195- GEA, ào qat toubu pt.las !Ais fHtrai.s n• 
~l0/64 e o• U60J. 

llQli4C.ÁO~ Oa rttun os des1iaad0dl 1 Uetll~lo do pnscatt 
Coovblo To&&liz.•• o moataate de RS 3.103.000,00 (trà milb~ 
dw.tatos t trh mil rtab). 

!:l!i...t/iCM; OI de m•o;o de l 

~o Secr«ino 
rrtJidcntt dt (a) RF.DE O 
FAMILIAS DO AMAPÁ . RA 

JOStADAUTO 
Seercúrio ck 

ele tdfiaçio t o (a) 
Ç0ES DAS ESCOLAS 

EXTRA TO DE CONvtNIO N" 0009/l009- SEED 

lattrumntos t P1rtes; CEAISEED ~ o (1) UNIDADE 
DESCE~TIIALIZAD.• DE I!.XEClJÇÃO DO CONSEUIO 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. UDI'./CL[. 

fJilEIJl: Repaue dt ruuno. fio .. ctlros dutiudot a pap.eato 
de dttpau c.Hl aaa1111reeça., 

~~D~fENIOS l.EÇAIS: Af1ilb 15. Porivoro I" do 
Coudt~lo Ftdt-nlll8 C04nbiudo co• 01 1111&• llt Dtc.refo 
F..ttldu&l a• lOG/95 - GEA. ao que ee•btr- pelu Lds Frdcnil •• 
~l0/64 • o"IU'-'9l. 

~ O. ru.ursos dtsUnadoe: 1 utclaÇ.Io do preHate 
Conb.lo To&aWum o cnontntt de A.S 135..400,00 (dutMitO& c 
hirua e ciaco ail t qu1troct:11101 rcait). 

~ 01 de rcv~iro de 1009. ll dt: diUIIIbro de 1009. 

~Mi OS~riode 
rnsld .. le do (o) L"NIDADE 
EXECUÇÃO DO CONSELIIO 

Edii<Oflo • o (o) 

UDEICEE. 

EXTRATO DE CONVbóiO !'(• 0011/1009- SEED . -
IDStno .. oloo e Ponu; GEAISEED • t (o) ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E k\UGOS DOS txCEPCIONAJS. APAE/SANTANA. 

Q/JJJ!JP.: Rcpaue dC' nanos fil:aac:tirot dttliud .. a catur 
dapc.w to• 1 compra de 104 (cuto c qu.tro) VIIU par1 alno1 
do tuioo (a.adll:ltat•L 

FlliVIMMENT'(!S~ Arli~o l5, Paricnro I" do 
Coastl~o Fc.dcral/88 coaablnado co.w 01 arti&os 11, Decreto 
E1talho~:.l a• ZO.fl/95 - CEA, no que co-.btr pelas ltis Fedtn.ls a• ' 
4Jlll/64 • •• 8666191. 

~ Os rce~~rsas tlnti.aad~ 1 eucUflo de prante 
Coa,·lnlo Totalin.• o m011t.le de JtS lll.OOO,OO (cato c triltll e 
trà•íJ ruit:). 

Ed•caçlo • o (1) 
P IS E AMIGOS DOS 

E.\"TRA TO DE CO:>~VtNIO r.~ OOil/lOO? - SEED 

l DJirumcDIOI c Partes: GEAISEED t o (1) ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS • APAEILARANJAL 
DO JARI. 

DIJJ.Eifl.: Rtpasse de rcau'5os rinuctii'OI dutin1dos 1 CQSftar 
d~pau com • compra de tO.f (c;taiD e qutt ru) vacu ptra aoo1 
dt tn l iDO (ndtmc.otaJ. 

fJ.!/:!1)-4MENTOS LE:Gd./S· A n õ&o l 5, Parilnro t• da 
Ct ruritviçJo Fcdn"IIU combiaadt com os ud&os 11. Oeudo 
Eu:adual •• 10.tli9S- C L\, nD qac coMbtr pelas Làs Federais a• 
4)20/6.1 • • • 8666191. 

~ Os rtcurso.s des tia.a .Joto • CJ.Kuçto do presente 
Coavlaio Totalb.&m o mntsntt: dt R.S 191.170100 (ee•lo e aoneta 
r um miJ, t teto e HC~ata " ais). 

(DIÁRlO OFICIAL) 

uias Estaduais 

(Alia~ - ~ 
Robério Aleixo Ans::e:.:.:lm= o...:N::.;o:.:b:.:r.:.e ____ --JJ 

PORTARIA N'. 046/09-ADAP 

O PRESIDENTE DA AGêNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • ADAP, no uso de suas 

' atribuições conferidas pelo Decreto n• 0503, de 13 de fevereiro 
de 2009, e tendo em vista o teor dos Memo. 018/09· 
DDMAP/AOAP, de 20 de março de 2009. 

RESOLVE: 

Art.1° • Autorizar o deslocamento das seNidoras. 
Andrena Ribeiro Carneiro - Especialista em Educaç:lo -
CMA e Mana Cr1sUna Campos IM Souza - Gerente de 
Núcleo de Gest:lo de Resullados • CMA, da sede de suas 
atribuições Macap•AP. até o munlclpio de Ferreira Gomes. 
no dia 24/0312009. com o objetivo de roallzar levantamento in 
loco de Informações para subsidiar a elaboraçAo de Projetos 
de Saneamento Béslco, com financiamento do PAC. 

D~·SE CiêNCIA, CUMPRA..SE E PUBLIQUE..SE. 
Macapé • AP, 20 de março de 2009. 

A VISO DE AL TERAÇÁO 
l. Em etcnçto 10 que dispOcs o § 4'. 11rt. 21. da Lei Fed<ral n• 
8.666193. o Governo do Estado do Amap6, por meio da Agencia de 
O."'nvolvimenlo do Amapá comunica, que os Edilais das LicilaçOes 
CoocorTfnclu l'ibllcu a•s 001109 c 00l/09·PACIADAP foram
alleradas. O adendo encontra-se dlsponlvet no .sitc 
www.adap.ap.gov.br. fone (fax) 3312·1220. 
2. fica rubc:r1o o pruo inicialmente estabelecido pora rc<cbimcnto e 
inicio da abeiiWa dos envelope$ da documenllÇio e proposta das 
licitaçOes espeeifindas ~eima mencionadas para os dias 0710412009 c 
0810412009. respectivamente. 
l. Petmllttccm inoltcradas as ·, disposiçOes. inclusive quanto 
liOS horários de ab<nura da ses 

Macapt. 

EXTRA DO DO PRIMI!ITO TERMO ADITIVO AO COl'iVE:NJO 
:'1~ 00212008-PCD/ADAP. 

PRIMEIRO TF.Rl'tiO ADITIVO AO CONVE:NJO 00212008. 
CELEBRADO ENTRE A AGtNCIA DE Dl:S.ENVOLVIMENTO 
DO AMAPÁ • ADAP. POR INTF.RMtDIO DO PROJETO 
COML":'IIUADES DURÁVEIS • PCD E A COLÔNIA DE 
PESCADORES Z..l DE MACAJ'Á. 

i\ AGt.NCIA DE DESENVOLVIMEI'I"TO DO AMAPÁ- ,\DAP 
tllli dad< aulllrquiea de Direito PUblico Interno. •inculada oo Govcm~ 
do Estado do Amapá, inscrita no CNPJIMF sob o n• 01.66 1.43410001· 
03, ni:SIC ato representada por"'" Dircror·Presid<nlc, Sr. ROBÉRIO 
ALEIXO ANSEI.MO NOBRE, nomeado pelo O.creio n•. 0503. de 
13 de fevereiro de 2009, portador da Cancira de Identidade n•. 
33!610·AP, expedida pela POLITECIAP. CPF n•. 070.675.422.00. 
por intennédio da t:nidade de Gerentlomcoto do Projeto 
Comunidodu DurlvtiJ, criada pelo Lei F.sladual n• 001912006. e a 
COLÔNIA DE PESCADORES Z..l DE MACAPÁ l'ARA OS 
Fl'\"S QUE NELE SE DECLARAI\!. locali2ada no Municlpio de 
Macap6. CEP 68.906-970. inscrita no CNPJ (MF) n". 
05.997.846/0001-61. representada pela sua Presidcnle. sr•. 
l.EONIDE PINHEIRO DA CONCEIÇÃO ~tELO. brasi leira. 
cosada. CPI' n•. 34 1.761.282·91. Cl n'. 0!3.814·AP. residcn1e e 
domiciliada na Av. Raul CiemcnU: Paulo Catins- PCJpttuo Socorro, 
Munielpio de Macapé. vem celebrar o presente T<rmo Aditivo oo 
Convlnio n° 00212008, nos lermos adilltl<s ajustados. no que couber. 
• sua cxccuçl o, às normas das Leis n. 8.666 de 2 I de junho de 1993, 
9.648 de 27 de maio de 1998 • demais aiU:raçõc:s, mediante as 
clAusulas c condiçocncguinlcs: 

CLÁt.:SUL.A PRIMEIRA · DO On.rtTO 
O presente Tamo Aditivo tem por objeto a prprrorJcAo do prazq_de 
~ constanl< na ctâusula dtçima quinta do Convtnio n•. 
00212008 (fls. 03-<19). Por esse instrwntnlo lica prorrogado por mais 
06 {seis) meses consecutivos o prazo para a conclusao do projeto, com 
término da vigência passando para 25/08/2009. 

CL..\USUI.A SEGUND,\ - DA RATIFICAÇÃO 
Focam fatifieadns ns demais Clâusulas do Convtnio original finnado 
em 25 de agosto de 2008. 

Cl ÁUSULA TERCEIRA- DO FORO· 
É competente o foro da Comarcode Macapá. F.slado do Amapá, para 
dirimir questOes dcc:orrC"ntes deste Tenno Aditivo. renunciando as 
partes n qualquer ouuo._por ma~ privilegiado Q'!C seja. 

F. po1 csrarem assim j ustas c ecordadas. após lido c achodo conforme, 
3!õ .partes, 1 stQuir, assinam o presente instNmcnto em J (Uê:s) vias de 
i~ualteo• e forma para um só fim de doreilo, na forma da lei. 

(Procon J 
Alba Nlze Colares Caldas 
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EXTRATO 00 QUARTO TERMO ADITIVO AO CO~NIO 

N'. 001/ 2007- PROCONIAP 

0 INSTITUTO DE DEFESA DO AMAPÁ·PROCON e o 
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA·ESCOLA.CIEE 

• qualificados no Conlrato epigrafado, por seus representant~ 
ao final subscrito. resolvem de comum acordo aditar o 
C<lnvênlo n' 001107-PROCON-AP. para prestaçao de seNiço, 
mediante as Cláusulas seguintes: 

I • CL..AÚSULA PRIMEIRA· DO OBJETO: Este Tenno Adiüvo 
tem por objeto prorrogar o prazo constante no 3• Tenno Aditivo 
do CON)I~NIO N". 001107-PROCON·AP. 
11· CLAUSULA SEGUNDA· DA PRORROGAÇÃO: O prazo de 
vigência estipulado. foca prorrogado até o dia 12 de mD;ço da 
2009. 
111-CLÁUSUL.A TERCEIRA· 00 VALOR: O valor deste Termo 
Aditivo será de RS 5.199,00 {cinco mil cento e noventa e nove 
reais). · 
IV-CLÁUSULA QUARTA-DA DOTAÇÃO: O recurso para 
cobrir as despesllS senl proveniente do Programa 
14.122.0001.2001 .0000.Manutenção de SeiViço Administrativo, 
Categoria EconOmica: 3390·39-0utros SeiViços de Terceiros· 
Pessoa Jurldica, Fonte de Recursos: 0101 . 

Pennanecem lnaHeradas as demais Cláusulas <lo Contrato 
principal e 3• Termo Ad~ivo, que n:lo contrariem o presente 
Termo Aditivo. 

~l!ii.ec S CALDAS 

(}·~ ~â-A!l ;;;;:relro de 2009. 

Diretora-Pr idente ~ 

Â. ~' ~4, v ~ MIQU GALLO / 
perinte nte 

CENTRO DE INTEGRACÂO E PRE.SA·Elc IEE 

INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 001/09 

O INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIOOR/PROCON·AP, no uso 
de suas abibuições e considerando o Art. 28 do Dec. 2.181/97, 
expede a seguinte norma, destinada aos seus servidores, que 
estabelece a fiXaÇão do quantum das penas pea.rnláiias 
arbitradas aos Infratores de regras consumeristas, de modo a 
melhor operaôonalizar os serviços do Prrx1xl/AP, garantir a 
transparência na aplicação das sanções impostas, evitar 
desproporcionalidades e legitimar a atuação justa do órgl!o 
fiscalizador. 

Art. 1 °·As penas de multa atinentes às reclamações que 
envolvam Interesses puramente individuais, de conteüdo 
econômico nllo superior a R$ 100.000,00 {cem mil reais), onde 
não se avistem interesses ou direitos difusos, CQietivos ou 
individuais hom~neos, serão calruladas com base no disposto 
neste instrumento, graduadas em cooformidade com a gravidade 
da infração, a vantagem auferida e a condlçllo econômica do 
fornecedor. 

Art. 20 ·Para os efeitos desta norma, as Infrações dassificam-se 

de acordo com sua gravidade, segundo o elenco constante do 
Anexo I, em três grupos: 

a) Infrações leves; 

b) Infrações graves; 

c) infrações gravíSsimas. 

Art. 3° ·Estimar-se-á a vantagem auferida em função <lo valor do 
bem jurídico disrut1do, considerando-se que a cada redamação 
será ab1bufdo um valor certo e determinado, relacionado ao 
conteúdo econômico do produto ou ser.tlço, ou à extensão da 
infraç~o. ainda que por estimativa. 

Art. 4° ·Aferir ·se·á a rondic;ão econômica do infrator 
considerando-se sua classificação ao tempo da infração, 
enquadrando-a como: 

a) microempresa; 

b) empresa de pequeno porte; 
c) empresa de grande porte. 

1 o ·O enquadramento capit\Aado neste artigo coo-esponde à 
deflniçllo presente ·na Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999. 
aplicado, lndlsUntamente, para as sodedades comerciais ou dvts 
e aos entes despersonaltzados, desde que entendidos como 
fornecedores {art. 3", CDC). 

§ 2" ·Não havendo possibilidade de obtençllo de dados 
concernentes à condição econômica da infratora, esta sérá 
enquadrada como microempresa. 

Art. 5" ·A apuração da pena de multa obedecerá às seguintes 
etapas: 

Etapa n° 1 ·fixação da pena mínima, de acordo com os seguintes 
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oitérlos, em conformidade com as tabelas oonstantes no Anexo caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar a sua dados e cadastros nos casos de inexatidão ou comunicar a 
li: compreensão pelo consumidor (Art. 54, § JO); alteração aos eventuais destinatários no prazo legal (Art. 43, § 

JO); 
1. A gravtdade da infração: o valor do bem jurídico lesado e o &. Deixar de redigir com destaQue dáusutas contratuais que 
dano efetivamente provocado; Impliquem na ~mitaçlio de direito do consumidor, impedindo sua 

2. Grupo em que se enquadra a infraçlio cometida, podendo a imediata e l'ádl compreensSo (Art. 54, § 4•); 

18. Fornecer qualsquer Informações que possam Impedir ou 
dificultar acesso ao crédito jlJlto aos fomecedol es após 
ronsumada a prescrição relativa à robrança dos débitos do 
ronsumldor (Art. 43, § s•J; 

mesma ser considerada: 

-Infraçlio Leve, 

-lnfraçlio Grave e 

-Infração Gravíssima; 

3. A situação econômica do infrator: 

-Micro empresa, 

-Pequeno Porte e 

-Grande Porte. 

7. Deixar de entregar orçamento prévio discriminando o valor da 
~-obra. dos materiais e equipameniDs a serem 
empregados, as condiWes de pagamento, bem como as datas de 
inicio e termino dos serviços (Art. 40); 

8 .. Outras infrações equivalentes, nlio definidas neste anexo. 

11- Considerar-se-~ Infração GRAVE: 
1. Deixar de re""jiãrar os danos causados aos ronsurtidores por 
defeitos decorrentes de projetO, fabrtcaÇlio, constnJçlio, 
rnonblgem, fórmulas, manipulaçlio, apresertaçlio ou 
acondldonamento de seus produtos ou servi<;QS, bem como por 
informações insufldentes ou Inadequadas sobre sua utilização e 
r1SCDS\ Ait. 12); 

19. Deixar o fornecedor, na p.bilddade de seus produtos ou 
serviços, de manter em seu poder os dados rátiros, téallcos e 
científicos que deram sustentilçlio à mensagem veiculada (Art. 
36, parágrafo único), visto que deverão estar à dlsposiçlio dos 
legítimos interessados; ou deixar: de prestar t<!is Informações ao 
órg/lo de defesa do consumidor quando por este notificado (Art. 
55,§~·); 

20. Promo~~er publiddade enganosa ou abusiva (Art. 3n; 

21. Realizar prática abusiva (Art. 39); 

Etapa n.0 2 -nxaçlio da pena definitiva, considerando as 2. Ofertar produtos ou serviços sem assegurar tnfolmações 
agravantes e atenuantes: corretas, daras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa 

22. Oeixar'êle· restituir quantia recebida em excesso nÕs casos de 
prcxkJIDs ou serviços sujeitos a regime de controle ou 
tabelamento de preços (Art. 40, § 3°); 

~ sobre os riscos que apresentam à saúde e à segura19 dos 
a) As drcunstAncias agravantes e atenuantes estabelecidas na Lei consumidores, SlJa5 características, qualidades, quantidade, 
n.o 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e no 0eae1o composiçlio, preço, condições de pagameniD, juros, encargos, 
Federal n• 2.181, de 20/03/97, Implicam no aumento da pena de garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados 

23. Rldicularizar o ronsumldor Inadimplente ou submeter-lhe a 
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, quando da 
rotnnc;a de débitos (Art.42); 

1/ J ao OObro ou na dimlnuiÇ3o da pena de 1/3 ~ metade, l!!ndo relevantes (Art.JI); • 21. Deixar de restituir ao COilSin\ldor o valor igual 1t0 dobro do 
que lhe fti cobrado indevidamente (Art. 42, parágrafo único); como base a pena minima nxada. 

b l No concurso de agravanl!!s e atenuantes, a pena deYe 
aproximar-se do limite indicado pelas_ drcunstancias 
preponderantes. 

§ 1 • -Os cálculos serão efetuados com base no valor atribuído a 
UFIR, quando de sua elrtlnçlio pela MP n• 2.095-70/2000 (Art 29, 
§3°, e Art. 37), no importe de R$ 1,0641. 

§ 2" -Serão desprezadas as frações Inferiores à unidade. 

§ 3° -No concurso de práticas lnfrativas, a pena de multa será 
aplicada para cada uma das infrações, podendo, a critério do 
órglio, desde que nlio agrave a situaçlio do autuado, ser aplicada 
a multa correspondente à lnfraçlio de maior gravidade com 
acréscimo de 1/3. 

§ ~· -No caso de ccncurso de agentes, a cada um deles será 
aplicada pena graduada em conformidade com sua sltuaçlio 
pessoal. 

3. Deixar de fornecer prévia e adeQuadamente ao coi\Simidor, 
nas vendas a prazo, lnformaçtles obrigatórias sobre as condiçlles 
do aédito ou financiamento (Art. 52);. 

1. Colocar no mercado de consumo produiDs ou servtc;os em 

25. Redigir Instrumento de contrato que regulam relações de 
consumo de modo a diflaJit<!r a compreensão do seu sentido e 
alcance (Arts. 30 e 46); 

desacordo cem as normas reguiamenlllres de fabrtcaçlio, 26. Impedir, difiCUltar ou negar a de:sistblda contratual e 
distribuição ou apresenlilçlio; se normas espec;lllQs n1o devoluçlio dos valores recebidos, no prazo legal de 
existirem, pela Assodaçlio Brasileira de Normas T~ ou outra arrependimeniD, quando a contrataçlio ocon-er fora do 
entidade credendada pelo Conselho Nacional de Melrologla, estabelecimerto çomerdal (Art. 49); 
Normalizaçlio e Qualidade Industriai-CONMElltO (Art. 18, § 6•, 11 
e Art. 39, VIII); 27. Inserir no instrumento de contrato cláusula abusiva (Art 51); 

5. Colocar no mercado de consumo produtos ou servtc;os com 28. Exigir multa de mora superior ao lim~e legal (Art. 52, § t•); 
IIÍdos que os tornem ImprópriOs ou Inadequados ao fim ~ se 
destinam ou que lhes diminuam o valor (Art. 18, § &•, ru e Art. 29.0eixar de assegurar ao consurtidor o pagamento antedpado 
20); do débito, total ou parcialmente, mediante reduçlio propon:ional 

dos jsos (Art 52, § 2"); . 
6. Deixar de sanar os vlcJos dos produiDs ou serviços, quando os 
IDmem lmpnSprios ou Inadequados ao fim que se destinam ou 30. Inserir no inslrumento de contrato dáUSlAa que estabeleça a 
lhes diminuem o valor, sejam eles de qualidade, quantidade ou perda total das prestações pagas em benel'ído do credor que, em 
dealn'entes da disparidade com as lnclicac;iles constantes do razllo do Inadimplemento, pleitear a resokJçlio do contrato e a 

Art. 60 -A presente Instruçlio Normativa apiJcar~á aos redplente, da embalagem, rolulagem ou mensagem p!.tllldtárta retnmada do produto alienado (Art 53); 
julgameniDs emanados em primeira ilstanda administrativa, bem (Art. 18; Art.l9 e Art. 20); 
como, aos Termos de Aalrdo e AJustamento de Conduta, . 31. Deixar de prestar intormaç6es sobre questiles de lntenesse da 
firmados em audiência condllatllria, os quais devem prever a 7. Colol3" no mercado de c:onsuno produiDs ou serviços em parte · hJpossutldenl!! da relaçlio de consumo, quando 

apllcaç3o de sançlio, em caso de deso.Jmprlmento, nos termos do desacordo com as lndlcaçiles constani!!S do redplente, da ·previamente notificado pelo órglio de defesa do consumidor (Art. 
artigo 6o, do OecretD n.o 2.181/97. embalagem, da rili!Aagem ou mensagem publicitária, respeitadas 55,§ 'I•); 

Art. 7" -Esta norma en~ em vigor na data de sua publicaçlio. 

Macapá/AP, 1~5 de marçoade 2009. 

' 

. t( ,. C::.R...J-) 
.- ~ I~ Cola es Caldas 

I Diretora Pretldente 
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ClASSIFICAÇÃO OA5 INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE DEFfSA 00 
CONSUMIDOR, DE ACORDO COM A5 SUAS GRAVIDADES 

I <onsiderar~á lnfraçlio LEVE: 

1. Omitir, nas ofertas e/ou vendas eletrônicas, por telefone ou 
reembolso postal, o nome e endereço do fabricanl!! ou do 
Importador, seja na embalagem, na pubücidade ou em QUaisquer 
impressos utilizados na transaçlio romerdal (Art. 33); 

2. Promover p.blieidade de produto ou serviço de forma que o 
consumidor nlio a identiOQue, de fomla fácil e Imediata, como tal 
(Art. 3&); -~ 

J. Deixar de entregar, quando concedkla garantia contratual, 
termo de garantia ou equivalente em forma padronizada, 
esclarecendo, de maneira adequada, em que ronslste a mesma 
garantia, bem como a fomla, o prazo, o lugar em que pode ser 
exerótada e os ônus porwniLra existentes a cargo do 
consumidor (Art. 50, parágrafo único); 

as variaç15es deconentes <'.e sua natlreza (Art. 19); 
32 .. OJtras Infrações equlvalenl!!s, nao definidas neste anexo. 

8. Deixar de empregar componentes de reposiçlio or1glnals, . • 
adeQuados e novos, ou ~ manl!!nham as espedftc:ac;Oes ru - Considerar-se-i Infraçlio GRAVISSIMA: 
tl!alicas do fabricante, sarvo se exiStir autorllaçao em contrario · 
do consumidor (Art. 21); 1. Expor à venda produtos deteriorados, alterados, a<UI!!rados, 

avariados, falsificados, rorrompidos, fraudados, nocivos à vida ou 
à saúde, ou perigosos (Art. 18, § 6", 11); 

9. Deixar as conc::essJonáóa ou -onárlas de fornecer 2. Inserir ou ser responsá\lel pela lnserçlio no mercado de 
serviços públicos adequados, elldentes, seguros e, quanto aos ronsumo produto ou serviço que sabe ou deYeriia saber 
esseodais, contínuos (Art. 22); apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou 

segurança (Art. lO); 
10. oelxar de assegurar a oferta de 1Xlf11l01ienles e peças de 
reposiçlio enquanto nio cessar 1 fabricaçllo ou lmport:açlio do 3. Deixar de informar, de maneira ostensiva e adequada, a 
produto (Art. 32); respeito da nocividade ou periaJiosidade de produtos e serviços 

potencialmente nodvos ou perigosos à saúde ou segurança, ou 
ll.Delxar de <lJ/I1I)Ii" a oferta, publicitária estipulada em contrato deixar de adotar outras meddas cabíveis em cada caso conaeto 
(Art. 35 e '18) ou nlio, sutlderltemenl!! precisa, ou obrlgaçlio; (Art. 9"); 

12. lfr1ledir ou difialltar o acesso gratUto do consumidor às 4. Deixar de lnfomlar a autoridade · ~te quanto à 
Informações existentes em cadastros, fiChas, regisb'os e dados nodvldade ou periCulosidade do produto ou serviço, quando do 
pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem romo sobre as lançamento dos mesmos no men:ado de consumo, ou quando da 
suas respectivas fontes (Art. 43); ver1ftcaçlio posteriOr da existénda de risco (Art. 10, § 1"); 

13. Manter cadastro de COilSl.W1lidore sem serem objetivos, S. Deixar de COfTUlicar aos consumidores, por meio de anúncios 
dares, verdadeiros e em linguagem de fácil compreenslo, ou publi<:tinos veto.Jados na 1~, rádio e teleYisllo, a 
contendo Informações negativas referentes a perlodo superior a ~dade ou periculosidade do produto ou serviço, quando do 
dnro anos (Art. 43, § 1•); ~til dos mesmos no mercado de consumo, ou quando da 

· veri1IÓiçJo posterior da exJstêoda de risco (Art. 10, §t• e 2"); 
14.1nserir ou manter registros, em desacordo com a leglslao;llo, 
nos cadastros ou banco de dados de constmdores (Art. 43 e §§; 6. Elcpor à venda produtns cem validade vendda (Art. 18; Art. 6•, 
Art 39, caput); · I); 

15. Inserir ou causar a lnserçlio de Informações negativas nio 7. Outras infrações equívalentes, nlo definidas neste anexo. 
verdadeiras ou Imprecisas em cadastro de cClfl!Uilldores (Art '13, ' · 
§ t•); ANE)(O li 

~ - Deixar de fornecer manual de lnStrlJt;lio, de inStalaçlio e de uso 16. Deixar de comunicar por esotto ao consumidor a abertura de 
de produto em Nnguagem didática t com ilustrações (Art. 50, cadastro, ficha, registro e dados pessoais de consumo, quando 
par~rafo úniro); por ele não solidtado (Art. 43, § 2"); 

"'' S. Deixar de rediair contraiD de adesão em termos claros e cem 17. Deixar de retificar. ouando exioidos oe1o consumidor, os = !. -... , .. ,_ I!IJI )!UI 

""' IIO.Jt lliA 
111.11_~ -~ -
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(DIÁRIO OFICIAL) 

~~~m~p=re=v======~~~-~-) 
Artur de Jesus Barbosa Sotão ~ 

PORTAR IA N'. OJ2/l009 - AMl'REV 

O Direw Presidente da Amap• 
l'rcvultncia, no uso dos "'ibuiçOes que lhe sJoconferidas pelo Decreto 
n'. 411 5. de I O de dczanbm de 2008 e considerlllldo o teor do 
memorando n' 043/2009 - GABIAMPREV. 

RESOLVE: 

Homolo&.,. o deslocamento do 
servido< RIVA1\EI LIMA DA SILVA, Motorista, da Amapá 
Prcvidencia · AMPREV, que viajou da sede de suas atribuiçõi!S, 
Mocopa-Ap. ate o municlpio de Vitória do Jari, no per lodo de 11 a l3 
dc ma~ de 2009, com o objetivo de apoiar aÇkl govemwnen181 no 
referido m~r>icipio. 

M6•P. ·~P. 13~e .'arçode2009 . 

C2t.Jl,(~~ 
ARTURDEJES!IS A 'A , TÃO 

Din:tor Prcsidcn1c da REV 

(Rurap 
Jaezer de Lima Dantas 

PORTARIA N.• 012/2009- UP/COAFI -RURAP 

O Diretor Presidente do INSmUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto n.0 1377 de 02 de Abril de 2007, e 
tendo em vista o teor do Memo. n.• 01112009-
COAFI/RURAP. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o desiocamento da 
servidora RUTl.ENE BRITO CONCEIÇÃO, Chefe 
da Unidade de Contabilidade, que viajou da sede 
de suas atribuições Macapá, até à cidade de 
Brasllia!DF, Com a finalidade de entrega de 
relatório final do Convênio 070/05 CONSAD, no 
referido Ministério, no perfodo de 26 de Fevereiro à 
04 de Março de 2009. 

Pãg. 25 

pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril de 2007, e 
tendo em vista o teor do Me mo. n. • 0812009 -
CPQA/RURAP. 

RESOLVE: 

Art.1") HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor RAIMUNDO MATOS BARRETO, Auxiliar 
Operacional de Serviços Diversos, que viajará da 
sede de suas atribuições, até a localidade de Sao 
Joaquim do Pacul, com objetivo de transportar 
material (esterco, milho) e dar apoio aos técnicos 
da Sede Local, na distribuiçao e transporte de 
produtos florestais para os agricultores 
complementar na produção da ração regionalizada, 
no periÓdo de 28 ã 31 de. Janeiro de 2009. 

Art. 2") Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-
se. 

PORTARIA N.• 015/2009- UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPAIRURAP, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril de 2007, e 
tendo em vista o teor do Memo. n. a 00212009 -
CATER./RURAP. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento dos 
servidores ALEX MIRANDA DO AMARAL 
Técnico Agrfcola, e LÚCIO FLÁVIO BRAGA 
RODRIGUES, Engenheiro AgrOnomo que viajaram 
da sede de suas atribuições Macapã, até ao 
Municlpio de ltaubal do Piririm, com a finalidade de 
fazer levantamento de campo nas áreas ribeirinhas 
do referido Municlpio, no perlodo de 21 ã 24 de 
Janeiro de 2009. 

Art. 2") Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra
Art. 2") Dê-se Ciência,Publlque-se e Cumpra- se. 

se . 

PORTARIA N.O 013/2009- UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPAIRURAP, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto n.0 1377 de 02 de Abril de 2007, e 
tendo em vista o teor do Memo. n.• 0712009 -
CPQA./RURAP. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor RAIMUNDO MATOS BARRETO, Auxiliar 
Operacional de Serviços Diversos, que viajará da 
sede de suas atribuições, até a localidade de sao 
Joaquim do Pacul, com objetivo de transportar 
material (esterco) e dar apoio aos técnicos da Sede 
local, na distribuição até as propriedades dos 
beneficiários CONSAD/AP, no perlodo de 13 à 15 
de Janeiro de 2009. 

Art. 2") Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-
se. 

PORTARIA N.O 014/2009- UP/COAFI-RURAP 

PORTARIA N.0 016/2009- UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPAIRURAP, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril de 2007, e 
tendo em vista o teor do Memo. n.• 007/2009 -
CATER./RURAP. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento dos 
servidores ALEX MIRANDA DO AMARAL, 
Técnico Agrlcola, e LÚCIO FLÁVIO BRAGA 
RODRIGUES, Engenheiro AgrOnomo que viajaram 
da sede de suas atribuições Macapã, até ao 
Municlpio de ltaubal do Piririm, com a finalidade de 
fazer levantamento de campo nas éreas ribeirinhas 
do referido Municlpio, no perlodo de 01 à 04 de 
Fevereiro de 2009. 

Art. 2") Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-
se. 

PORTARIA N."'1712009 UP/COAFI -RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições conferidas AMAPAIRURAP. no uso das atribuicOes conferidas 
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pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril de 2007, e PORTARIA N.• 020/2009· UP/COAFI-RURAP 
tendo em vista o teor do Mamo. n.• 08/2009-

do Estado do Amapá" Convênio 
GENJICAIRURAP, no perlodo de 19 é!! 21 de 

CATER/RURAP. 

RESOLVE: 

Art.1") HOMOLOGAR o deslocamento dos 
servidores DALBERTO DE MORAIS DE 
OLIVEIRA, Técnico Agrlcola, e JOSÉ MARIA 
DARMASSO LIMA, Gerente do Núcleo de 
Metodologia e Comunicaçao Rurai/RURAP, que 
viajaram da sede de suas atribuiçOes Macapá, até 
ao Municlpio de Laranjal do Jari, Com a finalidade 
de participar do seminário de lançamento do 
programa 3" Forte no Território da Cidadania, no 
período de 13 é 15 de Fevereiro de 2009 . 

Art. 2") Dê-se Ciência,Publique-se e Cumpra-
se. 

Macapá (ÀP), 27 de Fevereiro de 2009. 

PORTARIA N.• 018/2009· UP/DIPRE -RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril de 
2007, e tendo em vista o teor do Memo. n• 
0712009- DIPREJRURAP. 

RESOLVE: 

Art.1") HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor JOSÉ MARIA DA COSTA DE LIMA, 
Motorista Oficial, que viajou da sede de sua 
atribuição Macapá, até ao Municipio de Laranjal do 
Jari, Com a finalidade de participar do seminário 
de lançamento do programa 3" Forte no Território 
da Cidadania, no perlodo de 13 á 15 de Fevereiro 
de2009. 

se. 
Art. 2") Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-

~;:?~•2009 
JAEZEif>E LIMA DANTAS 
Dlret~ ~;._lct.nteiRURAP 

PORTARIA N.0 01912009- UP/COAFI -RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril de 2007, e 
tendo em vista o teor do Memo. n.• 00712009 -
CTA./RURAP. 

RESOLVE: 

Art.1") HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor WELITON VIDEIRA DOS SANTOS, 
Técnico Agrlcola, que viajou da sede de suas 
atribuições, até ao Municlpio de Maza9ao ( Foz do 
Mazagêo Velho e Foz do Maracé), com e finalidade 
de executar atividades de SAF's - Sistema 
Agroflorestais e Suinocultura Orgânica 
(1.orientaçao de plantio, 2.aquisiçao de mudas. 
3.preparo da roça, 4.construçâo da pocilga,coleta 
de microorganismos, controle da criaçao ... ) do 
planejamento de 2009 do Projeto "Uso Sustentável 
dos Recursos Florestais nas Vérzeas no Estuário 
do Estado do Amapá" Convênio 
GENJICNRURAP, no perfodo de 28 á 31 de 
Janeiro de 2009. 

Art. 2") Dê-se Ciência,Publique-se 
e Cumpra-se. 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE Fevereiro de 2009. 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuiçOes conferidas Art. 2") Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-
pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril de 2007, e se. 
tendo em vista o teor do Memo. n• 00512009-
CPURURAP. 

R~SOLVE: 

Art. 1°) HOMOLOGAR o deslocamento das 
servidoras, ELIANA OLIVEIRA SILVA, Assessor 
Técnico Nlvel I, e RUTELENE BRITO 
CONCEIÇAO, Chefe da Contabilidade, que 
viajaram da sede de suas abibuiçOes Macapá, até 
ao Cidade de Belém, com a finalidade de participar 
do Curso de Elaboraçao do Projeto Básico e Termo 
de Referência (com ênfases nas Instruções 
normativas 0212008 e 0412008 do MPOG), que 
realizar-se-á na Cidade de Belém, com promoçlo e 
realização da TREIDE- Treinamento e 
Desenvolvimento, no perlodo 08 â 11 de Março 
de2009. 

Art. 2") Dê-se CiênCia, Publique-se e Cumpra
se. 

PORTARIA N.• 021/2009- UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das abibuiçOes conferidas 
pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril de 2007, e 
tendo em vista o teor do Memo. n. • 00912009 -
CTAIRURAP. 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor WELITON VIDEIRA DOS SANTOS, 
Técnico Agrlcola, que viajou da sede de suas 
abibuiç6es, até ao Municlpio de Mazagao ( Foz do 
Mazagao Velho e Foz do Maracá), com a finalidade 
de executar atividades de SAF's - Sistema 
Agroftorestais e Suinocultura Orgênica do 
planejamento de 2009 do Projeto "Uso Sustentável 
dos Recursos Florestais nas Vârzeas no Estuário 
do Estado · do Amapâ" Convênio 
GENJICAIRURAP, no perlodo de 11 â 14 de 
Fevereiro de 2009. 

Art. 2"1 Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra
se. 

PORTARIA N."02212009- UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPAIRURAP, no uso das atribuiçOes conferidas 
pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril de 2007, e 
tendo em vista o teor do Memo. n.• 01012009 -
CTA./RURAP. 

RESOLVE: 

Art. 1") HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor ANTONIO WILSON RODRIGUES DE 
ANDRADE, Técnico Agrlcola, que viajou da sede 
de suas atribuições, até ao Munlclpio de Mazagao ( 
Foz do Mazagao Velho e Foz do Maracá), com a 
finalidade de executar atividades de SAF's -
Sistema Agroftorestais e Suinocultura Orgênica do 
planejamento de 2009 do Projeto "Uso Sustentável 
dos. Recursos Florestais nas Várzeas no Estuário 

PORTARIA N."02312009 UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril de 2007, e 
tendo em vista o teor do Memo. n.• 01112009-
CTA/RURAP. 

RESOLVE: 

Art.1") HOMOLOGAR o deslOcamento do 
servidor JOS~ MARIA DARMASSO LIMA, 
Gerente do Núcleo de Metodologia e Comunicaçao 
Rurai/RURAP, que viajou da sede de suas 
atribuições Macapá, até ao Municfpio de Vitória do 
Jari, com a finalidade de registrar através de 
fotografias e filmagens junto a APOFLORA o 
processo de Certificação do Camu-camu e da 
Castanha-do-Brasil, nas margens do rio Paru, no 
perlodo de 02 à 08 de Março de 2009 . 

Art. 2") Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra
se. 

Macapá (AP), 09 de arço de 2009. 

PORTARIA N." 02712009· UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSmUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP, no uso das atiibuiçOes 
conferidas pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril de 
2007, e tendo em vista o teor do Memo. n.• 
0912009- DIPREIRURAP. 

RESOLVE: 

Art.1") HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor JOSÉ MARIA DA COSTA DE LIMA, 
Motorista OfiCial, que viajou da sede de sua 
atribuição Macapá, até aos Municfpios de Porto 
Grande, Pedra Branca, Serra do Navio e Ferreira 
Gomes, Para fazer entrega de material do 
Convênio CONSAD/RURAP aos GTCs dos 
referidos Municlpios, no periodo de 05 à 13 de 
Janeiro de 2009. 

Art. 2") Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra
se. 

PORTARIA N.• 029/2009· UP/COAFI ·RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições conferidas 
pelo Deaeto n.• 1377 de 02 de Abril de 2007. e 
tendo em vista o teor do Memo. n.• 00512009-
CATER/RURAP. 

RESOLVE: 

Art. 1") HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor ARNALDO BARBOSA DOS SANTOS, 
Gerente Regional OesteJCATER. que viajou da 
sede de suas abibuiçOes Macapá, até aos 
Municlpios de Serra do Navio, Pedra Branca, Porto 
Grande e Ferreira Gomes. com a finalidade de 
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juntamente com as equipes locais averiguar os 
planos de Açao para 2009, no perlodo de 26 à 31 
de Janeiro de 2009. 

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

PORTARIA N.0 03012009- UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente ·do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das alribuiçOes conferidas 
pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril de 2007, e 
tendo em vista o teor do Memo. n. • 0212009-
ASSEJURIOIPREIRURAP. 

RESOLVE: 

Art. 1°) HOMALOGAR o deslocamento da 
servidora, ANGELA DÉBORA BRAZAO NUNES, 
Assessora Jurldica, que viajou da sede de suas 
elribuiçOes Maeapá, até ao Munlclpios de Ferreira 
Gomes, para tratar do cumprimento da ordem 
judicial constante do proc. N". 117812008, no 
perfodo de 11 à 12 de Março de 2009. 

Art. 2") Dê-se Ciência,Publique-se e Cumpra-
se. . 

-..:;z.. _ __ = .:- . ~ \ 

JÀEZER D~A DANTAS 
~ p,_-;.kfe~URAP 

PORTARIA N.• ~ UP/COAFI-RURAP 

O Dlret~ Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLftENTO RURAL DO 
AMAP~. no uso das atribuições conferidas 
pelo Decr~n o 1377 de 02 de Abril de 2007, e 
tendo em o teor do Memo. n.• 01212009-
DIPREIRUM . 

RESOLVEi 

Art. 1") Hóiíot.OGAR o deslocamento dos 
servidores MARIA DA SALVAÇAO BRITO 
MACIEL, Chefe de Gabinete, REGINA MARTA 
RUFINA, Secretaria Executiva, que viajaram da 
sede de suas atribuiçOes Macapá, até ao 
Municlpio de Oiapoque, na Comunidade da Aldeia 
do manga, com a finalidade de acompanhar o 
levantamento na érea onde sera conslrulda a casa 
de farinha e ainda viabilizar declaraçao junto a 
Representaçao da FUNAJ e DEFESA CIVIL, no 
perlodo de 02 ê 06 de Março de 2009. 

· Art. 2") Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra
se. 

~do Mo<ÇO de•2009. 

. Á~. 
JAEZE~MA DANTAS 
01..-toi p;.;;_jd;~teiRURAP 

~P- . - ~·J ~~~=-:: 
Élson Lobato Carvalho . 

• f21!tMIAit'IOàooi-JUCA~ .~ 1a1E~ pcaooe 

O Pr .. idenle da Junta Come<cl•l do Est8do do Amapt, 

uundo dao lllribuiçõeo quo lhe üo conlerid•• pelo •rt. 23, 

lnciao I, da lei n• 8.~ e art. 25, lncloo XVII do 

R~ul:omento da JUCAP, •proVIIdo pelo OICNto n" 0711 de 

23103198 do G.f.A. 

Reaolw, 

Art. 1• - O.lgn.r AltiSTIOI!S QÓES MICCION!, Chefe da 

Secret8<1• G~nf.FGS-3 e HELisiA COSTA GÓES, Chefe da 
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Procuraclorl8 Reglanai-FGS.3, pera 'VIijnm de ....,_pt, Mde 

de auaa alrtbulçllea 8116 • cidade de BELO HORilOifTE-MG, • 

fim de paltidp8r'"' da REU~ DE IIICRET~RAIS 

E PROCURADORES REGIONAIS DAS JUNTAS 

~MARCQDJ 100t 

o Preeldente c111 Junla CM\an:lal elo ~ elo Am8Pi. 

ua.ndo dae élbulç6el que lhe .lo c:orleridB P-'o art. 23, 

!""*> I, da lei n" 8.D34/IM a lll 25, lnclao XVII do 

Regulamento da JUCAP, III(OVIIdo pelo Decreto n" 071 1 de 

2:W3III8 do G.E .A. 

RMG11111, 

Art. i•- Oea9w ROSENILOA CAfUZA SILVA DE SOUSA. ,. ~ 

Chefe de Unidade T~ Admio ... IIIIM- JUCAP , P81'a. 

~mente e em ~. raapondar pele Cheli• d• 

Sec:•• ·a... - JUCAP, dlnnte o Impedimento do tll.W 

~ incontra-ae Yltjando no portado de 25 • 29 de Março de 
~. 

CI)N'J'JtATO N• aa~CAP 

CONTRATO DE PRESTAçAt) DE 
SERVIÇO QUE caBIRAW ENTrfE. SI A 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00 
AMN>.A E A ECT - EMPRESA 
IRASIUIRA DE CORREIOS E 
TELtGRAFOS . . 

No...---......... ~ C<liD nopolclo ieaJ a Lei a• 1666193, ~ ..... o CONTRATO N" 
-~AP ................. c~oocpir, qoeoc om- o ,...a.. o_,.;.~ 
DÓ rrt;~D.u&NTO UCÀL Í; DA VIG!NOA: o JRZO de 
vi..,..i• do,......;.. ooMnCv.. • ~ _,, lncú,.n, elo 
At1if0 57 da J.ci 1.666/P),'"" do I~ (clo7.e) --a portO- do dalo do 

'"" -m.e- pocloado ~por JDCio do termo aditi'"'• per 
poriodoo ipolo o •-oivoo ali n lilllilc do 60 (IICOICIIt.) mcon. 

DO OJUUO: O "'l'""* c-..;. ~ por oloja a patoçlo, pela 
ECT, do ocrvitoM! 1 ....S. ela ............ 1J1C _._à -.idadao 
da CON'J'JlAT~ aoocliaO. .odotlo ao(o) ANF.XO(o) c1ute , .. __ 
DO VALOR. DA DOT4(lÓ OllÇAMENTÁRI4: O. ,..uno, 
"'-••tórioo pn a oo1>oo1-. oloo ~· ""-"' detW 
-tnto 1ào - valor eotilucla • llS 6.000,00 ( Seio Mil Ruio ). 
'"""' cmpaMado """" c....mo o volor de llS , ,000,00 cc:u-Mil 
Rcaio) o o--...,._. o-.... ..,.....,. elo --.icio de 2010, 
froeTaaa do T .......... : 0...122.0001.2001.0001, ~ de 
0oapcla: 33911.3910, N<ú de e_..,,.-2009NE00033. 

00 FORO: !'.w diri.ir • ~ .,..;.,q, cinto: Coatnotu, ocri 
competente o Foro de Mtiva Fodcnl. ~ Judici.-i• de 1\.iaolt>', 
com cxcluolo de qGOlcJ- 001110, per -io p:ivilc,;oclo '!"" tejL 

(Universidade do Estado doAmapa ) 

José Marta da SOva 

RESOLIJÇAO N' 010, de11 ele deumloro ela 20M. 

Aprova o R.,_ Geral da lJnlvenldllle do Esádo do ArniJ)6. 

o "'-'*• do c- Superior ... u .... I I •• do 
Ealdo doAIMpt, no,_ de-~ leQIIIa ~ 111 alo 
conferldu pelo 0ecte1o e..... n• 1873 ela' 30 de junho da 
2006, bem como pelo EllillbAo de llnlvetaldMe, calilldeo8lldo • 
deHberiÇOel elo Conaeiho Supedot I.Jnivei8UriQ .... _.., 
reallada no ela 24 de -.nbro de 2006, conbme a respedlva 
ata, promulga a prqente 
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RESOLUÇAO: 

Art. 1•- Fica aprooo~ado o Regimento Geral, cons1an1e 
no anexo della Resoluçllo. · 

Art. r - Esla ReaoluçAo -a em vtgor na clala de 
sua cxpedlçéo, lc:ando reYOgadas ae disposições em 00111lér1o. 

S8le do Conte1>o Superior Urlvetsitério da UEAP, em 
te de dezembro de 2006. • 

Prea doCONSU 

Pubr~::: Or.~.:,.,..,,...., 
~NEXO DA RESOLUÇÀO • . 01ón0oe- CONSUIUEAP 

REGI~NTO ~EAAL 
SUIIAit!O 

TtrULo I- DAS DIIPOSIC&!IJ'RI~IIÍINARES 
TITuLO 11 - DA ADIIINii'FJ'AÇAO QA UNIVERSIDADE 
CAPhuLOI-DOSORGAosc~ 
CAPITULO 11- DO CONSEUIO UNIVERSITARio 
CAPITu~ 11-.ooa ORGAos DA AIIMNISTRAçAo 

SEÇAO 1- DA REt'TOIUA 
SUIS!ÇAO I -DO RíiTOI\ E \IICUWTOR 
SUISi:çlo I-DA~ DE GABINETE 
suesaçlo •-DA WEUORIA DE COIIUNICAÇlo 

SOCIAL ~ 
SUBHÇlO IV-DA~ JURIDICA 
SUBSEÇlO V - DA - O PERMAIIENTE DE 

LICITAÇAo ~~ SUIS!ÇlO 111- DÀ.A , 
uçlo •- DA I'AC).ftd~ OMouAçlo 
Kç.\0 11 - DA 1'~1 O! PLAHE.WIENTO E 

ADIIINISTRAÇ.\0 ~ t> 
Kç.\0 IV- DA I'R0.MITORIA DE P0s-GIW)UAÇlO E 

PESQUISA & ' . IEÇ.\0 V- DA PRO-UI'I'ORI,( EXTEIISAO 
'TITULO • -DO COLIGIADO 
TfTULO IV • DO JU!G- lllfFICO 

CAI'fTULO I· ANO LEllVO E cALINDÃRIO ACA~MICO 
CAPhuLO 11 • INGRUSQ , 
CAPITULo 111 - liA Tl'fcULA 
CAPITULO IV-VAGAS 
CAPITUlo V-TJIIAHIIUINCIA r 

CAPITUlo 111-mANCAII!lEOI TRICULA 
c.vJTUI.O \111 :o~. DO, APRCM~ft 0, APROYAÇAO E 

~NJ:':'~a:.!'UA 6 i Ífi ~QotNciA 
CAPITULo IX-CUMicULOI ~ 
CAPf'M.o X - . DISCII'UNA OFlMCIDA !111 REGIME 

ESPECIAL _:, • 
CAI'IWLO XI - QtÃGIO CUJaiiCULAR E TRABALHO DE 

CONCWIM DE ~O . , · 
CAPITULO XI- Í'dQUI$A l ~O CIENTIFICA 
CAPITULO XIII-~ 
CAPITULO JUY - COI.Aç.\0 DE GltAU, Dlf"LOIIAS E 

CEAT'IfiCAI>Ol~· • TfTUI..o V- C IDE uNIIfllilrr.ARIA 
~OI "oocdtí· ·· 

__ SI!ç.\0 I: CL.ASSU ! CA'nOOIU.U . 

I. 
u. 
11. 
rv . 
v. 
VI. 

Pela~~; 
Pela legislaçllo -.1gente do ensino superior; 
PeloaevE.-: 
Por- Regime'*l Gend; 
Por atos~ do Conaetho Univen;I!Arlo; 
Por ato& da Retroria e Pró-Rekoóu. 

TITuLou 
DA ADMINISTRAÇ.\0 DA UNIVERSIDADE 

CA~I • 

Artlgo3. 
oaseguiMell: 

DOS ORGlOS CENTRAIS 
Os organismoe cenlrals da Universidade sAo 

1. Oeliberaçio coletiva: Conselho Urlv81$itárlo 
(CONSU); . 

11. ExecuçJo: Reilorla • f'r6.flellorlaa. 
f 1• - Al*n da Reiloria, a aatrulin Un011a1rativa da UEAP ser6 
oompo~~a dai ..,._ PJ6.Reilorlu: PIO-Reitoria de 
Planej8mer'co e ~ f'ló.Rellcrta da GriCoaçllo, Pr6-
Reilorie de PtaqUU e ~IIÇAo e Pró-Reilorla de . 
Extenalo. 

DO CONiieufO~rTÁRIO 
.Art1Qo '- O Conaalho UnlllerM6rio 6 o 6rg6o de 
dal-.çlo aupertor de UEAP ....., canpoelçlo • 8lribuições 
oont.1c1u pe1q ~ da .~ e pelo preeenl8 
ReginlerS~ 
......,.,. ONi:e - ,.. ,_... de blcloo- do Conselho 
~ conaciriõ ern Reglrlwm lramo eiiDOrldo por oeus _ ..... 
Alfllo I. O Conaallo ~ (CONSU) da UEAP 
1ft • aegulm compoalçlo: 

L O Rellor, aev Praaklenle; 
n. o Vlce-rwilor, c:omo ~aalderlte: 
111. o Pró-Rekor de Graduac;io; 
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IV. O Pró-Reitor de Ex!ensão; 
V. O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-GraduaÇão; 
VI. O Pró-Reitor de Planejamento e Administração; 
VIl. Os Coonlenadores dos Cursos de Graduação; 
VIII. Um represenlanle de classe dos professores da 

UEAP; 
IX. Um represenlanle do quadro técnico

admkllatrativo da UEAP; 
X. Um represonlanta discente dos cursos de 

griKklação eSCOINdo em assembléia pelOS seus 
pares; 

XI. Um repreeerúnte discente dos cursos de pós· 
gradueçlo escolhido om assembléia pelos seus 
parea; 

XII. Um represenlanto de Socralarla de Estado do 
Desenvolvimento Rural; 

XIII. Um representante da Socrewla do Estado da' 
Cit\ncia e T ecnologla; 

XIV. Um rcpresenlante da Secretaria de Estado da 
EducaçAo; 

'IN . 

'INI. 

)(VIl , 

XVIII. 

XIX. 

Um representante da Socrolaria do Eslado da 
Indústria o Comêrdo e MlneraçAo; 
Um represcnlante do lnsdMO do Pesquisas 

Cientificas e TecnoiOgicas do Ealado do Amapá: 
Um represerúnte da Federação das Indústrias do 

Estado do Amapt; 
Um represomanto do Sndiealo dos Servidores 

Públk:oo om Educaçêo no Amapé; 
Um representante do Serviço do Apoio às 

Pequ-s e Médias Empresas (SEBRAE). 
t 1' - O mandalo dos membroe do CONSU sert de 02 (dois) 
anos, admitindo-.. uma Onlca recondução. 
t 2' - No caso do Rei10r. do Voce·Rtllor e dos Pró-Reitores 
valerá o pruo referente ao exercício do mandalo do Reitor. 
t 3' - O Consello Urof>Mrsitirlo wt auldllado por uma secretaria 
especffica, a qual tert a Incumbência de registrar as reuniões. 
bem como de proceder é elaboraçAo das alas e listas de 
presença e os regislros nos livros desti'1ados a este ftm. 
Artigo &. Ao Conselho UnlversiWio compete: 

1. AprrNer o Eatatuto da Univel$idede, podendo 

11. 
111 . 

rv. 

v. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 
XII. 

XIII. 

XIV. 

)(V, 

'/NI. 

XVII. 

'/NIU. 

XIX. 

XX. 
XXI. 

XXII. 

a~ert·lo, com votos de dois terçoe da totalidade de 
seus membros; 
Aprovai o Regin«>to Gorai da Universidade; 
Homologar a lista ufplice dos candidatos ao cargo 

do Reitor, escolhido& em sulféglo pela comunidade 
univenltNia. e envlt·la ao Governado( do Estado 
do Amap4l pera a eeoolha e a nomeação do Rehor 
e do Vice-ReiiOr; 
Aprovai o Projeto Pedagógico Institucional e os 

Projetos Pollticoo Peda!IÓ!JICOS dos cu1101; 
Aprovar todo alo narmatl\lo, amparado em parecer 

das Ctmaras de Ensino de Gracllaçêo e de 
Pesquisa e Pós-GraduaçAo. que reMa sobre a 
criação. alteraçlo ou extinçlo de cursos de 
graduaçAo ou de pós.gúraçio; 
Aprovar o plano referente ao processo oeletl\lo 

anual, 
Aprovar o plano armJ de atividades da 

Univeraldade elaborado pela Pró-Reitoria de 
Planejamento e AdmlnislniÇio; 
DeNberer sobre • criaçto de cargos de pesaoal 

docente e nAo dooente: 
DeUberat sobre a criaçAo e exlinçio das unidades 

acael6mleas o adnmlstratlvu do universidade; 
Aprov11 os regimentos das t.rlidades acadêmiCaS 

e administrativas da Universidade; 
Aprovai os relalóllos de avallaçAo lnl1ibJdonal; 
Conferir Ubllos de Doutor hoiiOrfs C&U$8 e de 

Proleosor Em6rho, prêmios o outraa dignidadeS 
univcrsiWias; · 
Oo6borar sobre a alienação do patrimônio Imóvel 

da UEAP, sendo. neata caso, ~o voto 
favorével de doia terços de seus membros; 
Exercer quaisquer outras atrlbuiÇóes, decorrentes 

de Lei, do Ealatuto, bem como deste Regimento 
Geral, em matéria de sua competência; 
Apfover currlc:ulos e alteraçóes curriculares dos 

cursos do graduação e de pós~uaçAo; 
AÇ>rover o c~ Acad6mloo anual da 

Universidade: 
Deliberar sobre inhções clsclplinares 

encaminhadas ao Conselho cometidaS por 
professores, alunos e téc:nlcos admlnietrellvos: 
Otliberw sobre os racursos Interpostos de 

dediOes do Rollor ou de OUtroS orgAos em matéria 
acad6rnlca; 
Opinar sobre matérias de lua t:ompet6nda. 

encaminhadas por qualqu• órgiD da 
Univorsldade; 
Oetlagrll o proc:Mso de escolha do Reilor; 
lns11tulr CAmaras para aasessorameniD do 

CONSU; 
Reaolver 01 casos orniMoo do Estatuto da 

Univeraldade e deSIO Regilll8r1o Geral. 
Artigo 7. O Consello UniveraiWio delibera atrav6s do 
pleno, com o aval da& ~- que aarlo crladu kltemamente 
com a finalidade de realizar estudos especificas e dar parecer 
sobre temas relevii'IIN e demais assuntos da lnslituiçlo. 
Parloralo ünlco • Aa Cêmaru serlo criadas e regulamentadas . 
pelo reglmerw Interno do g:~i.o 

111 

Artlgo 8. 
compreende: 

I. 
11 . 
111. 
IV. 
v. 
VI. 
VIl. 
VIII. 

DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTMÇÃO 
A eatrutura admlnlatraliva da UEAP 

Reitoria; 
Pró-Reitoria de ~: 
Pró-Raltolla da l'lanljamenlo e Adminlsuaçio; 
Pró-Aaltolla da Pasquila a f'ós.Graduaçio; 
Pró-Rait.orta de Exl8núo; 
Comisslo P--de l..lcllação (CPl); 
Procul.ooM Jwldlca; 
Aucllorla. 

SEçAor 
I 0.~ 

Artigo t . A Reioria 6 o órglo ex.ecutiYO méldmO da 
Universidade e 6 coniCIIulda das segutntea ~: 

I. Aeliar; 
11. Voce-Aallor: 
111. Cheia do Gltlln*, 
IV. ANaaaoria do ~·. 

Artteo 10. Conedlu«n 6!gloe de assessoramento à 
Rellor\a; 

I. 
11. 
111. 

Proculadolle Jur~ 
Comilalo Parmlnel'lll de I.Jelbç6o: 
Auditor1a. 
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Subeaçlo l 
Do Reitor e Vlce~eiiDr 

Artfoo 11. ORe~ 6 o gestOr executivo, sendo o cargo 
mlixlmo da Universidade. 
Artigo 12. O ~or e o Voce-Re~or devem tiC( 

prolesSOt'os e serlo nomeados pelo Governado( do Estado, 
alravés do llst41rlplloe de nomos, constitulda da seguinte forma; 

I. Por lric:ialiva do CONSU, a Universidade dave 
promOYor uma consulta 6 comunidade 
unillcr~. stravta de sufrágio. pera ascolha do 
Reitor o V1c .. Reltor; 

11. O processo clei1oral será realzado de forma 
aberta e acompanhado pelo CONSU; 

111. Do sufrágio devo-$8 elaborar uma lisla com os 
tr~ nomes mais votados que dava ser 
encaminhada para homologação do CONSU o 
enviada ao Governador; 

IV. AI regras do processo ele~al para a esco4ha do 
R~or e Vooe·Rcitor scrlo defirldas em Regimento 
El~oral, sendo elaborado a cada olelçéo e 
aprovado polo CONSU, atravée de resoluçAo. 

Artigo n . o mandato do Rehor t de quatro anos, 
podonOO ser reeleho uma ónlca voz. 
Artfoo 14. O Rehor scd substituldo, em suas faltas e 
lmpodimentos, pelo VICe·Rehor. que o sucederá rambolm, em 
caso de vectncla. 
Artigo 15. No caso de faltas e Impedimentos do Rehor e 
do Vlce-Aei10r, o titular designará um Pró-Reitor para responder 
lnter1namente. 
Artigo 1&. Na vactnaa dos ca<gos de ReitOr e Voce· 
~or. a Reitoria sert axerclda pelo membro do Conselho 
Univeraitirlo que tor Professor com litulaçAo acadêmica mais alta 
e maior tempo de serviço docente na Universidade, até que sa 
faça novo processo de seleçlo, conforme art. t 2 deste 
Regi'nento. 
t 1' - Ocorrendo as vac6nc:ias mencionadas no caput deste 
artigo, o processo da elaboraçlo da respectiva 1118 trlplice 
deve<á ser concluldo no prazo méxlmo de 60 (sessenta) dias. 
t 2'- A v~la dos cargos de Reitor e/ou VICe-Reitor dar .. e-é 
nas seguintes sltuaç6es: 

I. Por renúncia; 
11 . Por falecimento; 
111. Por aentança jodlelal condenatória lransitada em 

julgado em processo criminal; 
IV. Por atos do improbidade na admlnislraçAo 1)4)bllca; 
V. Por descumprimento da legislaçlo no exerclcio de 

lunç6o 1)4)blica; 

VI. No descumprimenlo das deliberações emanadas 
doCONSU. 

t 3' - Os atol referidos nos hans 111, IV, V e VI do parágrafo 
entcrlor serão apurado& por comissão própria institulda pelo 
CONSU, quo garantirá no processo administralivo o direito de 
ampla defesa e do contraditório. 
Artigo 17. O Reitor e os Pró-Reitores ftca'ão 
desobrigados do exerclclo de suas alividadas docentes, sem 
prcítrfzo do vonclmentos, gralltlc.ç6es o demais vantagens. 
Artigo 11. Compele ao Rolloc 

I. Admlnlatrer a UnivDBidede e repreaentá-la em 
julm ou fora dele; 

11. 

111. 
IV. 

v. 

VI. 

VIl. 

VIII. 
IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 
XV. 

XVI. 

'/NU. 

Altlgo ft. 
I. 

11. 

Zetar pela fiel exacuçlo da legislaçAo da 
Universidade; 
Convoc:er • prlllidi' o Consello Urlvertdtlo; 
Supemtender todos os servlçoa da Reitoria. bem 

como as atividades ldminlllrllllvas, téa'licas e 
acadc'lmicas da Univ~; 
Executar o orçamento da Universidade e as 
~poelçOM or.çarnentárlas; 
Nome..- 01 Pró-Rehores, Diretores dos Campi e 

R111pondveis por todos os cargos Mniristrlllivos 
e Órglol Complemenl8res da Universidade; 
Eatabaleeer o lazer coscar as f'lla96es jurldicas 

de emprego do pessoal docente e não-docente da · 
Universidade; 
Exercer o poder disciplinar; 
Cumprir e luer cumprir as decis6es do ConseihO 

Universitário: 
Exercer quaisquer outras atrlbulçOel conterldas 

por Lei, pelo Estatuto, bem como pelo RegimeniO 
Gorai; 
Designar os membrOs da Comissão Própria de 

AvaliaçM>, segundo a Lei Federal t0.86t/200o4; 
Propor as polldcaa da Univefsldade e o Plano de 

GeS11oo Relalivo ao seu menda10; 
As84nar acordos o c:oro~6nlos com lnllltuições e/ou 

entidades nacionais e lnlerroaclonaia que sejam de 
wer- da Universidade; 
Apresentar Rela!órlo Anual ao CONSU; 
~legados, doaQOaao heranças deslinadas ê. 

lnstitulçto; 
Conceder llcençu e autorizaçóes de afastamento, 

na forma da legislaçAo aplicada; 
Conferir graus. thulos e assinar diplomaa e 
certificado~. 

Ao Vlca-Reltot compete: 
Auldlar clrelanlente o Relror no daaampenho de 

auu arribuições, aubetltulndo-o em seus 
Impedimentos e llaalamentos logeis e sucedendo-
o no caso do vectncia do cargo; 
Exercer outraa atividades que llea aejam 

delegadas pelo Reitor. 
Subeoçloll 

Dto Chefia da Gabinete 
Artigo 20. O Gablnete da Reito~a wá dirigido por um 
Chole de Gablnele com as ~lnlM atribuições: 

f1 
Se 

I. Prascar asstst&ncla ao Rellor, em todas 8$ 

11. 

lU. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

I. 

atlvidadoo que so llliedonern com a sua rotina 
admlnlstrallva; 
Reaponsabilizar·st pelo preparo e alcrdimenlo do 

axpeclenla do Gabinete; 
Admlniatr11 a agenda de compromlaaoe t 
despacho~ do RaiiDr; 
Dlatrlbu~, para fins de execuçlo. o expedienle 

andaraçedo ao Reitor que n6o seja de naiU<eza 
oonlldenclal; 
Emanar de ordene, de&pachoa e recomendações 

do Roltor aos órglos Internos de Universidade; 
Encamlnl\er de pron10 • conslderaçlo do Rehor 

os ~ que, em rwo de urgtncia e 
impor16ncia, nweçam sua atençlo lmedlala; 
Executar ouno twefaa que lle toram atribuldas 

pelo Reitor. 
' 'leia de~ do Aeilcr sri awéiliado por 02 (dois) 

..s Execulivos com~ I*&: 
Organizar, COOfdener e ~ oa oeMços do 

Gabinete: 
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11. Manter em ordem a agenda de compromiSSOS e 
despachos do Chefe de Gabinere; 

111. Olatrlbulr oa axpocSentos andoreçados 80 
Geblnete. que não sejam de natureza sigilosa; 

IV. Exercer outras alMdades que' lhe forem 
conferidas pelO seu supe~or. 

t 2' - Encontra-so vtnculado ao Gabinete da Reitoria, OI (um) 
molorista, quo está exclualvernente encarregado do 1ranspone 
oftclal do Reitor. 
t 3' - A Chefia de Gabinete está encarregada de prestat 
as81ssoramen10 ao Voco-Aeitor. 

SubMçaolll 
Do Aaaeuorla de Comumc.çao Social 

Artigo 21. A Asseuoóa da ComunlcaçAo Social está 
vinculada ao Gabinete da Rehorla o possui compeeênc:ia para: 

I Organizar eventos; 
11. Planejar, coordenar e executar programas e 

projeros de divulgação da UEAP; 
111. Promover a cobertura )ornal lstica do eventos e 

&Oierldades referenles à Universidade; 
IV. Organizar entrevistas coletivas: 
V. CredenclaJ jornalislaS o represenlllntas da 

Imprensa pva acesso ~~ solenidades oficiais da 
UEAP; 

VI. Editar os lnlormlllilloa da Unl\lersidade; 
VIl. Propor a pol ftica de div~Ag&Çêo de wentos; 
VIl . Elaborar slnteu das aJMdades, realzadas 

anualmente, para dillulgaçao; 
IX. Assessorar oe serviçoa de cerimonial da 

Universidade 
Subeaçlo IV 

Procurodorla Jurldlca 
Altlgo U . A Procuradoria Jurfdica é órgAo responsé.vei 
pela representaçlo jUdicial a extrajudicial da UEAP e ainda pelo 
assesSO<ameniO nu quaslóes jurídicas da lnslltutçao e possui 
competência para: 

I. Prestat assessoramento l Retorla em assuntos 
de nalll'cza juridlca; 

11. '-lanter atuaizado os atqulvoe de legislação de 
Interessa da UEAP, em especial Jurlspllldência. 
DeclaOel, Acórdloa e Pereceras Jurldicos; 

111. Redigir peças e solicitar documen1aç6o destinada 
a instrui< procossoe judí<:ialt; 

IV. Emitir paroceres que envolvam matéria de 
nalll'eza jurldlca; 

V. Analisar a aplicaçlo da legislação de ensino e 
dirimir dúvidas, quando solicitadas; 

VI. Representar 8 UEAP em julm mediante 
aU1or1zaçAo do Reitor. 

Parlgralo ~nlco - A Procuradoria Jurldlca dispõe de uma 
Assessoria Jurldica, a qual tem compotOncla para: 

I. Prestar consultoria e asaeesoramonto jurldico às 
unidades da lnstl!ulc;Ao; 

11. Fazer anüso e emlllr parecer quando necesdrio; 
111. .Analisar e/oo elaborar conuatos. convênios, 

acordos e outros kletrumonms juriQcos de 
kl- da lnsthulçto; 

IV. ManHestar sobre a obsonrAncla da legalidade e 
dos procedOnonlm admlnlllratiYoe. 

SUI>Mçlo V 
Comlasao Pannanenta do Llcftaçlo 

Artigo 23. A Comlsalo Perm.nerb de l..icitaçáo (CPL) 
tem como atrt>uiçlo de catá~« prioritário manter apolo e 
assessoramento • Reitoria naa rocltaç6es promovidas pela 
edministraç6o, em conlorrnldode com o disposto na leglsleçAo 
federal pertinente. 
t 1'-O Reitor. na qualidade de ordonador de despesas, baixará. 
por portaria, as normas de 1unclonamen10 da CPL que S8(é por 
ele nomeada. 
t 2' - O presidente da CPL será auxiliado por uma secretésla 
administrativa, a qual compete: 

I. Organizar, coordenar o executar 01 88IVIÇOI da 
CPL; 

11. Redigir u atas das sessOes; 
111. Organizar e arquivai os processos a documentos 

gerala da CPL; 
IV. Secreterler aa IN I 6os de licitar;Ao; 
V. Exercer owas atividades que lhe forem 

c_:onferldaa pelo sou superior. 
SubeaçloVI 
Da Auditoria 

Artigo 24. órgAo de controle Interno de Universidade e 
possui compot6nola para: 

I. Acompenher o cumprimeno das metas prevlslaS 
no plano plurianual da UEAP, a execução dos 
programaa e do orçamonto; 

11. AsMsaor11 oa gKIDles no aoomparhamento da 
execução dos programas pertinentes, com o 
objetivo da comprover o nlvel de execuçAo das 
metas, o *""'» dos objetivos e adequação do 
gcroncW~~ento; 

111. Verlftcar a execução do orçamento da Instituição, 
Ylaando comprovar a sua conformidade com os 
Umles e destinaçóes eslabelecidoa na legislação 
pertinente; 

IV. Orientar os gosiOfes quanto aoa princlpios e às 
normas de -ole Interno, ir'dJsive sobre a forma 
de prestar contas; 

V. Examinar e emitir parecer prévio sobre a 
prestação da conta anual da UEAP; 

VI. Acompanhar a l•manlaÇão das 
recornendaçOet dos órgAos de controle Interno do 
Eatado e do Tribunal do Contas do Eslado; 

VIl. Verificar a consistência e a fidadignidado dos 
dados e lnformaçlles qut compor lo as compras de 
bens e servlçoe da lnetltuiçlo; 

VIII. Analu a consistência dos atoa de 
aposentadoria. pensão e admissào de pesaoal; 

IX. Examinar e IICOII1ptl1lw o desarwolvimento, a 
regularidade • a Integridade de todas as compras j 
de bons e sarviçoa da lnatitl.õçào; ~ 

X. Examinar t acompanhar as operaç6e8 contralllals 
relalivas a receia o a deapeaa, assim como do 
conv6nlos, at:Ordos, ajustes • oomo.; 

XI. Propor a lnstauraçio de procet80 adminislra1ivo, 
quando da OCO<rêncla de kldlcloa e avid6ndaa de 
lnegulatldadea; 

XII. Apresentar rela:tórlos perlódicoe dos trabaJIOI f
realzldos, ressaltando u falhas eventuais 
encontradas. 

SEçAOI 
Da Pró41elllorle de Gtaduaçto 

Artigo 21. A Pró-Rallor1a de Gra<alaçào tem por 
objetivo programar, auper;l&ionar, coordenar e avalar as 
alividadee do eMino da graduaçào. 
P•"8ralo Qnlco: O Pró-Reitor de Graduaclo sert asseuor.dn 
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por uma SllCfotaria administrativa que lhe prestat• assistência em 
todas as atividades relacionadas com a Pró-Reitoria, a qual tert 
competência para: 

I. Organi:w. coordenar, executar os aeMços de 

11 . 

111. 

rv. 

v. 

Artigo 26. 
I. 

li. 

111. 

rv. 

v. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 
XIII. 

Artigo2T. 
estrutura: 

I. 
li. 
111. ·· 
rv. 

ArtJvo 21. 
I. 

11. 

111. 

rv. 

v. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 
X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

secretaria; 
Manter em ordem a agenda de comproml&sos e 

despachos do Pró-Reilor; 
Fazer a distribuiç6o da correspondência 

endereçada à Pró-Reitoria de Graduação, 
instruindo os expedientes que nao sejam de 
natureza sigilosa; 
Exercer outras atividades que forem conferidas 

pelo Pró-Reilor; 
Controlar e arquivar documentos do gabinete do 

Pró-Reitor. 
Compete à Pró-Reitoria de GraduaçAo: 

Planejar e exocutar a pol~ica de ensino de 
Graduação da Universidade; 
Estabelecer as diretrizes pedagógicas de 

aplicação nu diferentes áreas de conhecimento: 
Coordenar o debate acadêmico visando à 

meilloria da qualidade de ensino da Un!llersidade; 
Promover debates sobre as necessidades do 

novos cursos na Universidade; 
Promover ações para a aplicação daa pollticas 

pedagógicas estabelecidas no Projeto Pedagógico 
Institucional: 
Aoompanhar a realização das políticas 

pedagógicas oatabelecidaa no Projelo Pedagógico 
Institucional por parta dos Coordenadores de 
Curso: 

Estabelecer foonas de avaliação do desempenho 
pedagógico dos Coordenadores de Curso; 
Coordenar o proc.&80 de criação de novos cursos 

a serem implantados ll8 un!lleraldade, bem como 
acompanhe< as modificações dos projetos pollticos 
pedagógicos doa cursos existentes: 
Coordenar a elaboração t revisão dos projetos 

pollticos pedag6gicoe dos cunos, bem como 
acompanhar a implemenlaçâo dos mesmos: 
Coordenar oe processos de credenciamento, 

reconhecimento e de avaliação dos cursos; 
Coordenar os processos Sékrtilloa refetentes a 

docentes e discentee da Universidade; 
Superintender ot órgãos acedêmicoe. 
Coordenar e supervisionar a pol~ica de eSiãglo 

curricular, podendo inclusr.o firmar acordos e 
conuatos para 066e fim. 

A Pró-Reitoria de Graduação tem a seguinte 

Dlvlsio de Apoio ao Ensino; 
Dlvls6o de Processo Sele!illo; 
Divisão de R&9atto e Controle Acadêmico: 
Biblioteca. 

Compete a Dlvis6o de Apoio ao Ensino: 
Auessorar o Pró-Re~or na ooordenaç6o geral dos 

cursos de graduação; 
Assessorar no planejarnento de açOet e projetos 

Institucionais que poaibU~em a melhoria do ensino 
de greduaçlo; 
Formular diretrllts gerais para anéllse e 

relormulação dos eursos de graduação; 
Manter atualizado o nuxograma dos eursos de 

graduação e seus respeclivos curriculos plenos o 
outros de sua área de abrangência; 
Orientar e supeNislonar 001 ,coordenadores de 

cursos quanto u modifi<:açOes currlculates: 
Emitit parecere• técnoc:oe sobre as modificações 

curriculares; 
Prestar informaç6es aos demala órgAos da 

tnsütulçào sobre a oluação dos docentes; 
Emitit parecer técnico sobre a distribuição de 

carga horarla docente, para Iins de remoçAo, 
ttansferência, mudança de regime de trabalho e 
abertura de concurso para novos docentes: 
Oellbarar programas e projetos acadêmlco6: 
Realizar o Jevantatnento de carga horârla levando 

em oonslderação o regime de ttabalho docente: 
Receber da Dtvisão de Regllltro o Controle 

Acadêmico os dários de classe, enaliaar a 
encaminhar às coordenaçõn de cuno; 
Receber os dlárioa de classe das coordenações 

de curso. ao final de cada semestre, assiná-los o 
encaminhar a Divisão de Reglsuo e Controle 
Académico: 
Receber, oonlerit e assinar a documentaçlo 

referente a defesa de Trabalho de Coneluslo de 
Curso (TCC) e encaminhar a Divisão de Registro e 
Conttote Acadêmico; 
Realizar o planejamento semestral de oferta de 

disciplina junto com u coordenações de curso. 
Artigo 2t. Encontram·se vinculadas i Divido de Apoio 
ao Ensino os Setores de Laboratório e de Audiovisual. 
Artigo 30. Compete ao Responsável pelo Setor de 
Laboratório: 

I. 

l i. 

111. 

IV. 

Artigo 31. 
Audiovisual: 

I. 

11 . 

111. 

IV. 

Assesaorar os professores na execução de aulas 
prélicas laboratoriais; 
Organizar e hlglenizar o espaço antes e depois 

das atividades pedegógicas: 
Realizar o JevantatnaniO das necessidades de 

aqulslçào de materiais de consumo a lnlormar em 
tempo hábR à Pró-Reitoria de Gtaduaçlo; 
Manter o uso adequado e a manutenção doe 

laboratórios. 
Compete 80 RefPOnúvel pelo Setor de 

Organizar e oormatlzar o funcionamentO dos 
espaços de IIJCIIovlaual; 
Agendar a utiilação de equipamentos e espaço 

fiaico; 

PniP;c:;ar oondiQões ao pleno funcionamento dos 
equipamentos para a rNiizaçla das aulas e 
eventOS da UEAP; 
Responsabilizar-se pela Integridade do espaço 

ffslco e doe equipam~a. 
Artigo 32. A DivisAo de Apolo 10 Enelno dlapõe da 
seguinte estrutura: 

I. 
li. 
111. 

Artigo 3S. 
OisdpUnas: 

I. 
11. 

Unidade de Cumculoe e Disciplinas: 
unidade de Educação tndu51va; 
Unidade de lnterlortzaç4o. 

Compete t Unidade de Curtlcuioe e 

Planejar ações pedagóglcaa com o corpo rlactnte; 
Coar- projolo6 e oficlnaa pedegógicos doe 

eursos de graduaçAo: 
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111. Supervisionar o desempenho das alividades 
docentes; 

IV. Executar outras 81Jtbuiç6es designadas pela 
Divisão da Apoio ao Ensino. 

Parjgrafo único - Compõe a Unidade de Currlculos e 
Disciplinas o Setot de EstâQ1o Curric:ular. 
Artigo 34. Compete ao Salor de Eablgio Curticular: 

I. Levantar as necessidades de -MtAgio em 
lnstituiçóes polblicas e prr.adas: 

11. Viabólizar a loll'nalizaçlo de acordos de 
cooperação técnica entte a UEAP e Instituições 
parceiras; 

111. Manter o intercâmbio com as ooordenações do 
cursos e lnsti1ulções conveniadas; 

IV. AvaWar as atividades desenvolvfdas pelos 
estagiários em patcerla com as coordenações de 
curso; 

V. Realizar o acompanhamento dos Termos de 
Compromisso dos estagiários. 

Artigo 35. Compete t Unidade de Educação Inclusiva: 
I. Implantar e implemerrtar a criaçào de um espaço 

flsico, com recursos didático-j>8dagógicos que 
poulbiitern o atendimento aoe acadtmlcos com 
necessidades educallionala especiais nas diversas 
áreas exlslentes na Instituição; 

11. Acompanhar e oriental oe prorossionais que atuam 
diretamente oorn os acad6micoe lncklsos; 

111. Articular cursos da Unguagem Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) para toda a comunidade acadêmica. 
visando à opi\QbUidade da real lnc:luslo: 

'N . Intermediar e orientar os docenlee que atuam nos 
cursos freqüentados por acad6micos com 
noceoaidadea edtJcaclonala especiais; 

V. Viabilizar a oonttataçlo de profissionais quo 
atendam a especifiçiclado de deficiênçia, para o 
acompanhamento adequado do acadêmico; 

VI. Oriental para a adaptaçlo dos equlparMntos da 
lnotituiçào, com idenllfic:açto em Braile; 

VIl. Atender permanentemente 80 acdmico eom 
necessidades ..rucac:ionals ospeáaie, viebiizando 
a aplicação e implemontaçio pedagógico Inclusiva; 

VIII. Planejar e apresentar dados que permitam a 
garantia de recursos de acordo com as deficiências 
dos acadêmicos lnclusoa; 

IX. Coordenar e orientar a elaboraçlo de material 
didático para atender oe acadêmico& com 
noeessidades educacionais Npedais; 

X. Auessorar o Ntlcleo do EclJeação lnclu51va da 
lnstituiçlo. 

Artigo H. Compete à Unidade delnteriorizaçlo: 
I. Coordenar, promover e acompanhar o proeesso 

de lnlerlorizaçio da Unive.-idade; 
11. Reaizar estudos prévios para a crtaçAo dos campi 

avançados: 
111. Acompanhar as açOes da Universidade 

deserwolvidas nos campl. em articu'-çào oom as 
Pró·Reltorias atine; 

IV. Promover aniculaçJo oom órgãos póblicos e a 
lnielallva prr.eda, para propic:lar apoio material o 
financeiro 80 desenvOlvimento das atividades de 
lnt01iorlzaç6o da Unillersldade; 

V. Propor i Pró·Ae~orla de Graduação a crtaçAo de 
noYOI r;ampi; 

VI. Prestar apolo logiSiico u ações da Un'-ersidade 
noacwnpi; 

VIl. Executar parceriaS firmadas ln&tHueionalrnente 
com outros órglos de apolo às comunldadl$ no 
interior do Ettado, para a organização de planos 
do Integração. 

Artigo 37. M Coordenaçóel de Cursos estAo 
diretamente vinculadas a Pró·Rei!Dria da GraduaçAo; 
ArtJvo H . Artigo 36 - Cada Coordenação de Curao 
seri dirigida por um coordenador. o qual seri eleito dentre oe 
docentes do c .. so, para um mandato de 02 (dois) ano1, peta votQ 
dos docentes, cheentes e t6c:rico$ vlnCiiadol A respecliva 
Coordenação, podendo ser riCOnduzidoOI uma única vez; 
Parigrafo únlc:o - As regras de escolha do Coordenador serào 
defonidas pelo ooleg!ado de ano e oom parectr final do Pró
Rooor de Graduação. 
Artigo 31. As Coordenações do Curtoe têm ao 
seguintes atr1bulç6es: 

I. Cumprir e fazer cumprir as -raç6n doa 
Colegladoe da Curso: 

11. Elaborar o submeter a Pró-Re~ia dt Gfllduaçlo 
o plano de atividade da Coordenaçlo de Curso: 

111. Planejar as ..;ótt doe Colegiado$ elos Curaoe da 
Graduaçlo; 

IV. Fazer eumprlr o piano de atividades doa docentes 
e qut tatlverem lotadoe na Coorllenação; 

V. Coordenar, supervisionar e avaliar as IIMdades 
do oorpo docente do anaino do graduaçto; 

VI. Promover polfticas de capacltaçlo do corpo 
docente; 

VIl. Promover c:ondic;ões para a melhoria do proces&a 
didâtlco-pedagógioo do corpo dioc:ente; 

VIII. Apr .. tntar relatório &trn .. tnll daa atividades 
acadêmicas doi docentes e discentes; 

IX. Providenciar reglatro e ... inar oertlfieadol das 
atividades acadêmicaa: 

X. Executar outra atrl>ulç6ec deeignedas pela 
Divlaão de Apolo 10 Enem; 

XI. Deslgnar bancll de reYitlo de provas dos 
discentes, quando delberado pelO Colegiado do 
Curao: 

XII. Propor normas e crttirloe para a IIIOfWtoria e o 
oa1ágio curricular ~nado; 

XIII. Aoompanhar a freqü6ncia e o dntf'NOivlmento 
das allvidadea dot dooenles no enalno, na 
pesquisa e na extenslo, ~ 01 r-.Jtadoe 
aos Colegiados doi eu.-: 

XIV. Acompanhar o desenvolvlmenlo dos docentet em 
curso de qualificação, alrav6t de relalórios 
etpecificot; 

'X:I/. Organizar • COORien8r as defelaa de TCC; 
XVI. Encaminhar a documenliiÇio r•- k detetas 

de TCC para a Divisao de Apoio m Ensino. 
ArtJvo 40. Compete à Divisio de PrOC*IO Seletivo: 

I. Gerenciar e realizar OI pr~ seletivot e 
concurtOe para lngreaso de -..-. doce,.._ e 
peatoa1 técrico-admlnlalrallvo na Universidade, 
bem corno em outrM 1~: 

11. Planljw, coordenar e 100111p8nher as diversas 
fases reforent .... formal de aceseo aoe cursoo 
de .,aduação; 

111. Propor, quandO necostátio, alteraçõ" à 
eJCeCUÇão doi prOCMaot eeletiVOol: 

IV. 

v. 
VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 
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Planejar e ooordeiiSf ourras modalidades de 
processos seleiNos: 
Organizar a divulgaçlo de procMIOS selelivoe; 
Apresentar relatório de avaliaçào sob:e as ações 

• os custos de cada seleç6o realizada; 
Manter sob sua guarda todos os <b:umemos e 

lnformaçóos sobre os proeessos seletivos, 
inc:luslve oe considerados sigilosos; 
Manter sob sigilo todas as informaçõfls referentn 

às provas e bancas doa processos seletivos e 
cooanos; 
Instruir e subsidiar as oomissões com relação a 

recursos inerentes a procesS06 selelivos. 
Artlgo41. 
seguinto estrvtura: 

A Divisão de Processo Seletivo tem a 

I. Unidade de Classificac;6o; 
11 . 

Artigo42. 
I. 

11. 

111. 

N . 

v. 

VI. 

Artigo 43. 
I. 

11. 

111. 

IV. 

Artlgo44. 
Acadêmico: 

I. 
11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

Unidade de Apolo Logístico. 
Compete à Unidade de Classifocação: 

Executar todas as açóes referentes ao 
ordenamento o classllicaçjo de candidatos em 
todos os proceseos aeletr.os da Unlveraldada: 
Emitir rola16rios de avallaç6o e acompanhamento 

do todas as lasM dos processos do ulaçào da 
Un'-eraidade; 
Propor ações e medidas que visent dar maior 

segurança e eficiência aos processao wlettvos e 
concursos; 
Manter sob sigilo todas as lnformaçóM referentes 

às provas • bancas dos proeeaaoe seletivos e 
c:oncutSOS; 
Manter organizado os arqur.os relativos a todos 

os processos seletlvos; 
Auessorar o colaborar oom a chefoa da DivisAo 

de Processo seletivo em todas as ações o serviços 
por ele demandados. 

Compete a Unidade de Apoio Loglotico: 
Planejar e exec:utar todas as ações de suporte 

loglstico - processos de setaçlo o concursoe 
reallzadoe pela UEAP; 
Realizar os levantamentos das noceasldades de 

pessoal de apolo, material, equiparneotos, enfim, 
de toda a infra-estrutur.- Joglstic:a nec:eaaátla para 
atender os procMSOS de seleçlo da Un'-ersidade; 
Assessorar e colaborar com a chetla da Olvis6o 

de Procesao Seletivo em todaa as ações e setViÇOG 
por elo demandados; 
Manter sob sigilo todas as lnlormaçõea referentes 

às provas e bancas de proc.&801 1elotivos e 
concursos. 

Compete à Divisão de RegiiiiiO e Controle 

Preparar o plano anual dt suas atividades: 
Elaborar, anualmente, etn conjunto com a Divisão 

da Apolo ao Ens.llo o oom a Pró-Reiloria de 
Graduação. o calendário acadêmico; 
Gerenciar e realizar o registro e o oonlrOie 

ac:edêmico; 
Analisar e emitir parecer sobre IOI'ocitação de 

trantler6ncia obrlgalórla o facultativa. • rtabeltura 
de matricula o matriculas especiais; 
Orientar as Coorde~e de Cursos sobre 

regiwo e controle acadêmico; 
Coordenar tevantamenlot do número de vagas 

remanescentes o ociosas e propor formas 
altamativas de aeeaso para seus preenchimentos; 
Em~lr documentoe refere,.._ t vida acadêmica 

dos alunos; 
Manter sob sigilo todaa as lnlormaçõet referenteo 

aos dlscemaa e i DivisAo de Registto e Controle 
Academic:o. 

Artigo 41. A DivisAo de Registro e Controle Acad6mico 
dispõe das seguintes Unidades: 

I. Unidade de Registro e Controle; 
11. u.-de Diplomao Arqur.o. 

ArtJgo 41. Compete i Unidade de Registro e Controle: 
I. Real:w o prooesao de cadastramento • matrfcula 

dos eandidaloa aprovados not proceetOS ~ 
e proc .. soe seletillos especlalo para lngre&aO noo 
curoos de Graduação e Pós-Graduação da 
Unlver1idade, al..., de proeedor ao controle da 

11. 
11 1. 

rv. 

v. 

Artigo ot7. 
I. 

11. 

111 . 

rv. 

v. 

VI. 

11. 

111. 

rv. 

· v. 

lntegralizaçto cun1cular; 
Realizar o registro e o controle ocadêmloo; 
Manter atuallladaa as lnlorm..;ót1 de registro e 

oonlrole acadtmlco no tlsterna infolmatizado da 
OMsAo de Roglltro e Controle Acad6mico: 
Levantar o nümero de VIIQU remaneoeentes e 

ociosas para propor formas alternativas de acesso 
80s anos de graduaçlo da UEAP; 
Manter sob 111a guarda todu as informaçóee 

referentes aos d**"- e à DivisAo de Registto o 
Controle Acad6mic:o. 

Compete a Unidade de Diploma e Arquivo: 
Realizar a validação da oollcltaçAo de colaçlo de 

grau solene o expadiçAo de diplomat doa CUI'IIOI 
de graduação o pól-<1raduacio: 

Organizar e manter MualiDdos os arquivos e o 
prolocOJo de Divisão de Registro e Controle 
Al:adêmioo; 
Oiaponibmar inl<>m110Q6es e alqUivoa relativoa t 

integralizaç6o CUrrlc:uJar o a llivideda acadêmic:a 
doe rlscentes; 
Organizar açOes necessár1ao para a solenidade 

de coJaçio de grau; 
....,_ ao11 aoa (Jia'de IOdaa as lnforrnaçOes 

relererus aoe dileentee e i Divisão de Registro e 
Controle Acad6mloo. 
Provldenciat os meioe pera a confecção de 

diplomas e eetllflcados. devidamenle registrados 
petrl DivisAo. 

Compele i Bibliole<:a C-81: 
Prestar informtÇO&s à Pró-Reitoria de Graduação 

sabre suas ~Idades para o plano de trabalho 
anu.J e ~ relatófioa de execução de 
alivldedes; 
Organizlr. manter atualizado e divulgar o acervo 

blbllogrifioo sobre asauntos necossátloa ao• 
progrwnu de ensino, peequlaa e extensAo da 
UEAP: 
ExKutat serviços bibllogrtficos e fomecer 

informaç6.. detiJnadas a toda comunidade 
acadêmlea. oontribuindo para o desenvoMmento 
das atividades fine da Univel$idade; 
Elllabelecer • manter lnlen:Ambio docurnent8l 

com pessoas ou lnetítutções ligadas ao1 Interesses 
daUEAP; 
Desenv_olver programas de treinamento de 
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VI. 

Vil. 

Artigo 4t. 
Unidades: 

I. 

u~Wrios, com o lnlllito de promover a Integração 
entre a Biblioteca e a comuródade unillersitátia; 
DeserNolv8f a política de biblioteca da 

unill ... sidade; 
Atender 01 UIUários lntornos o externo. da 

unive<sidada. 
A Bibloloca Central disp6e du seguintes 

Unidade de lnforrnaçlo e T ralam enio de At:Klrvo 
Geral; 

11. Unidade de A~ e Auxílio ao Usuério. 
Artigo 50. Compete à Unidade da lnf~lo e 
Tratamento de Acetvo Geral: 

I. C<>nletVar. tratar tecnicarn<nta e manter ordenado 

11. 

111. 

rv. 

v. 

VI. 

VIl. 
VIII. 

IX. 

o aoerw bíbliogr8!ioo e especializado pertencente 
aoórglo; 
Proceder l Mieçlo, 8fO COOperação com os 

té<:nicc. da lna1ilulçlo, do materiol bibí~ e 
esl*'lalzado a ..,. ltdqulrldo. aprestrúndo ao 
OH1or do 6rg6o para aprovaçio: 
Manter, devidamente organizadas, aa bíbliolocas 

depallamentaia eapeciallzadas: 
Enctmlnhar MNiços de encademaç6o, refonnaa, 

limpeza e todoa os dernait neoossários para a 
perfella conaii!Vaçlo do ambiente e doa materiais 
p-nceniM t Elibüoleca: 
Executar todos os traballoa rtlatillos t 

bfblloleconomla e* doCUmentaçio, assim como os 
referentes a proc:easot t•cnioot: 
Adolllr e propor rMdidaa de ulilizaçio e de 

segurvoça doa doeu.....- sob- guarda: 
Promover o lntercimbio oorAinolituiçõea an: 
Ell8beiec8f aiot8fna& da mJtull cooperaçlo com 

Bibllolacas e ll15tiluiç6ea ~erea nacionala e 
eS!JwlgWaa; 
Propor e gerir a aqulsi;Ao do pubílcaç6ea 

blbUogolrocas e especi•Mzadaa no Ambno da UEAP. 
Pa'*trafo Único - Comp6e a Unidade de lnloriNÇào e 
TratamaniO de Acetvo Geral os setores de Calalogaçto de 
Autvo. Organizaçlo de Pll1ódlcoe e Acervo Especlalado. 
Artigo 61. Compete t Atividade de Catalogaçào de 
Acii!Vo: 

I. 

11. 
111. 
rv. 

Artigo 12. 
Periódicos; 

I. 

il. 

111. 

N . 

Realizao a caWogaçiO t.-n61ica e descritiva de 
toda& as publçaç6n rocal>ldu pela Blbliotoca: 
Alimentar o 8anoo de Oedoe EletrOnico; 
Emldr rllalório bíbliogrâllco para 01 usuário&; 
~ aa c~~er..- publicaç6et noa locais 

oer1intniH. 

Compele t Atividade de Or~ de 

Regislrar t 1111rUr orvanizado a c:oleçlo de 
periódiooa adquiridos, promovendo a indexaçlo 
dos assuntos de nllior Interesse doi usuM<le; 
ErM&r sugest6es aos docentes. com YiSias à 

aquisição de publcaçóea periódicas; 
Promover ~eeaao t Comutaç6o 8 ibfiogt6foca 

(COMUT), Calilogo Cololivo Nacional (CCN), 
8anoo e 8aaes de Dodoa Nacionais e 
lnlernacionaí$; 
P~ da rodes de cooperaçlo cientlfocas 

- ls publlcaçóea perlódcaa. 
A ..... 53. 
Especializado: 

Compete * At"'- de Acervo 

I. Selecionar, encomendar, rectb8f e tratar o 

11. 

IH. 

rv. 

mallflaf lldqulrido pela UrWers.-; 
Reeebor, conl«ir e !ralar o 01aliel1al recebido por 

doaçlo ou p8<lftM: 
Rocaber e erwter augeslóes doa docentea, com 

vlataa • aqulaiçlo de matetlala blbiogr•fic01, 
.....,.lsuala e dlgltaia a _,m adqu~; 
Promover o inlen:tmblo da Biblioteca com 

insttulç6es e oro-naaçóes cong6neret naclonala a 
lnteiNàonals. 

Artigo 54. Compele i Unidade de Atendimento e 
Auxilio ao Usuério: 

I. Pllllicipar de redes eoopera~ de Informação; 
11. P~ a dM!IgaçAo de publicaç6et; 
111. Avllliw a --.Idade de nov• tecnologia 8fO 

rv. 

v. 

VI. 

Vil. 

d-nvotvtrn.'*> e implemenllr ao mudanças 
nec:esdl'laa: 
Preotar &Niat6ncia aot uouárlot no uao doa 

llillemu de inlormaçio ela blblolieea: 
Eneamlnhat problemaa de ~ dos 

hartlwartt, aoflwwea e rede local utilizados pela 
biblioteca, assim corno problemas de conectividade 
com o - aile da institulçAo na iniM~et; 
Promover o eficaz uao das 1'10'185 tecnologias para 

rec:uparaçto da lnformaçAo; 
Companihar conllecimonto e perfcia com 01 

uau*los; 
nçAom 

Pró-RailloN de PIIMj-nlo • A*nlnletraçlo 
Artigo SI. A Pró-Rtlloria de Planejamento e 
Adminlsltaçlo congrega .. urirladea de l!pOb • adminlalr~ e 
~. as q&llis 11m a lrwmblncla dt presw supoltt 
t6cnico a loda Unll'arsldade na riiH ela correspondente 
rtalidade externa, na definlçlro de seus objecivoe e mllao, na 
elaboraçlo da - pl8not de 8llvlcladet, bem como no 
~ • eortlrolt dea&aa atividades. 
Partarato Onlco - o Pró-Reitor da PlantjM!ento e 
Admln,..açllo ..,, a-.onac~o por uma secretaria 
adrninlsa'aliva quo 1>e pr_. aulsllncia em lodaa • 
llliv-. relacionldaa com a P~, com as seguintes 
eornpet6nc:las: 

I. f'lanelar, organizar e c:oorderlar oe le!VIçoa do 
secr~ da PROf'tAO; 

11. Coorrlttw adrninlllll'llllvamanla loda a 
doru'nentaçlo da PROPLAD sob a aupervlaAo do 
Pró-Reitor; 

111. Prestar uaiattncia e assessor- ao Pró· 
Reitor de Pllntjamonto e Admirislraçlo; 

rv. Ror:llglr e digila as ~as e 
doc:umentoa da -; 

v. Reoatrar correapondlnclas - o eficaz 
controle das m-; 

VI. Protocolar e clstrlbulr eorrespondlndal e demais 
documentaç6ea no tmbllo da lllllllulç6o; 

VIl. Ex.,..., atMços de nocepçlo, rag~Wo de 
COI!ljll'omioooe, lnformaç6e$ • -
tele Iônico: 

VIII. Preltar apolo logiltico na reallzaçlo de encontros, 
MmlnMioa e/OIJ ..,_ IOCiarla pro..,.,.,..,. pela 
PROPLAD; 

IX. Controlar agendas de aaa- gerala. audi6ncios 
e entrevia181 com o Pró-Reitor; 

X. AIDdlat na elalborac;io de PIIUii da raunl6es: 

XI. 

XII. 
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Controlar e arquillar documentOs do Gabinete do 
Pró-Rtltor; 
Ex..ur outras atribuiç{>el que forem designadas 

ptio Pró-Reitor de Plenejamerwo e Administraçio. 
Compete a Pró-AeiiO!ia de Plan.jamento • Artigo 54. 

Admlniatraçllo: 
I. EtabOI'ar OI planol anual t plurianual de 

li. 

111. 

N. 

v. 

VI. 

Vil. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Planejamento o Administraçllo e promover as 
con<IÇ{les de execuçio doa meamoa: 
a.oorar o planejamenlo gloMI da lnstituiçlo, com 

baat noa plenoa Mtoritil • naa lnlorlniiQ086 
gerencü e acad6mitas: 
Supervisionar, COO<donar, gerenciar e avaliar as 

atMdades de pfantjamenlo, orçamento e 
inlormaç6es doa nfveiS decilórios, lrúmtedlirio e 
operacional; 
Coordenar a tlaboraçlo do relatório anual da 

Unilltrsidade: 
Cumprir e ta .. r cui'I'C"'r, na aua •rea de atuaçao, 
at dl$posiçõts estatutária• e regimentais da 
lnsliluiçjo; 
Avaliar a •~ doa p&anoa, programas. 

projetoe t &lividadM da UEAP; 
EtabOI'ar as pmpotr18S or~u anultl t 

pl•rianual, pera -.dar ao plano de 
desenv~ da~; 
Extcutal' o ~enio fisioo.flnanceiro dos 

plano& e prooramas ...... • plurianuala: 
Coorderwr, no tmblto de ,,. compattncia, a 

elaboraçllo de projetos deslinadoa ' oblet>Çlo de 
frnandamtniD, em c:or.onlneia com outroa 61;101 
da UEAP. 
PrMtal -.oramonto 10 Reitor noa aaauntos 

ad-IIIIYos que lhe forem parmenlel: 
Expedir atos normativot, reli<- • mat6ria da 

PROPLAO. 
Artigo 17. A Pró-Rello<la de Planejamenlo e 
Administraçlo tem a seguinte eslru!Ura: 

I. Oivillo de Adnllr'ilnçlo t F'rnançu; 
11. Dlviallo de Planei-nto: 
111. Divisao do lrrlormálica. 

Artigo 11. ~ a DMdo de Adn'iniatraçlo e 
Ananças: 

I. 

H. 

Nl. 

N. 

v. 

VI. 

VIl. 
VIII. 
IX. 

Coordenar aa atlvldadtt da unidadea de 
Racuraos Humanos, Se<Yiçoe Ga'als, F'rnançaa e 
Conllbildade; 
Dar apoio 80$ encontrot, a.nln6rioa • dernlia 
.. ..-promovldoe paftllnelitufçAo: 
Asseeaorar a Pró-Reitoria de Planejamento • 

Admr.illniÇio; 
Dewnpenhar "*aquer outru atividades que 

contribuam para a regularidade dos seMçoe da 
Pró-Relloria; 
SuptrYiMlnal, c~ • egcutar ae aúildadN 
orçw•~ent,rias, Ananceiras e oordbeis no lmbllo 
da Univ.,._; 
ControiW 01 processos para fins de pegamen!O, 

obtdecendo ta diapoeiç6tl que regulam o aaaunto 
e lslimitaçõealegaia; 
Fltcaltzar. utilzaçio dOS rtCinOt financeiros: 
Manter o equlHbrlo ontre delpeaa o r-; 
OrgarUat e a.pervisionar o palrirnMio e material 

da Univ81$idade. 
Artigo lt. A Divialro do Adminlwaçlo e Fi'lanÇal 
dispõe da aeguintea Unldadea: 

I. Unidade de F=Nnçu: 
11 . Unidade de Contabilidade; 
n1. Unidade do Rocursos ~: 
N . Unidade de s.,.;ço. O..al&. 

Artigo M. Compete • Unidade de FNnças: 
I. -Coordenar • orienlar ot aaurt101 rtllllvoe ao 

11. 

111. 

IV. 

v. 
VI. 

VIl. 

controle lnanceiro da .. ocuçio on;amtf'll*rla e t 
movimentaçio de fllndot; 
Eswdar e propor normas, que com~ • 

diadpfinem u alividadtl de exocuçio financeira; 
Evidoncier, no aeompanhamoniO da exocuçAo 

O<çamentana. aa d•ttanÇu que, durante o 
exercfclo. H verificar ontrt aa openaç6et 
~eu fixadas; 

Acompanlw de fonna alsterMtlca, para ln6 de 
supervislo, a execuçio da programaçlo lnanctira 
ap~ pelo Governo por pane da UEAP: 
ExecUiar ~oe lll\liçot pen;n.,... toe -11101 

da sua competfrocia; 
Registrar, controla' e analisar oe emperllot 

emilldoe; 
Proc:ad8f ê liquldaçio de delpeaa da UEAP pelo 

fornecimtnlo dt malerlals oo prestllçõea de 
aervlçoe; 

VIII. RtafiDr pagamenlo t á qullaçllo: 
IX. Preparw e tmlttto de cheque, ordem dt MM;o 

e tranafwincia de reanoe. 
Pa~arafo Único - A Unidade de Finençaa dilp6e do sdor de 
Tesoul'llria. 10 qual~: 

I. e-.w' c:onhlrlr • lnatruir o& proc:-- de 
pagernento e aa requltlç6ea de ..._eniO. 
lmp~ quando nlro ..W.em reYM1idoe 

11. 

111. 
Artlgo&1. 

I. 

11. 
111. 

N . 

v. 

VI. 

ArtigoU. 
I. 

11. 

111. 

da& lomlltfldadea legais; 
Solicitar as ..-uraa do Pró·Reitor da 

PROPLAO e do Reitor: 
exa...tar oulras atividade~ eorr.-.. 

Compett • Ulldade de Contabilidade: 
Coorde- e orianW 01 .. ...- ralaliYoe toa 

serviçal da oontabilldade no amblto da UEAP e • 
an6liu doa dadoa Ollllcloa; 
ex-a COICabilidadt ~HMJca c1a UEAP; 
Elaborar 01 balançoe • quantillrtlvoa menealt • 

anulla da UEAP; 
L..- OI Otmona&'allvos da Receita e 

Oeapeaa mensais acumuladoe, a 1m de evidenciar 
as operações llnanoeiraa ocorrtdltl no m6s, com 
baM no&'*"- que lo...,. erwfadoa; 
Orientar e coonlenar aa elividades ~ da 

UEAP, btnt como a obaelvAncla da 1t1a • normas 
vlg-; 
Executar OUiroe lll\llços pertlnentta toe -untoa 

de aua cornpednc:ia. 
Competet ~de~Humanoe: 

Coorderw • IUpllltilionar • IIIMdadtl de 
recunoe hlimanoa no lmbllo de fnalitulçlo; 
Ra.._ o rtglúo de órglot • inalllulç6el 

públlcat • Olflldalmclal - ~ e 
de-11110 de ractnoe hulnenos, bem corno 
doe ~ proorernas • condiç6tl de 
tr--..: 
Pr"""""" lunlo ta Pró-Rtllorlaa o ......,enio 

N. 

v. 

VI. 
Vil . 

VIU. 

IX. 

X. 

Pá .30 

das necessidades de lrtinemento 
desenvolvimento de recuraos humanos: 
Operacionalizar o sistema dO cadastro Individual 

de pessoal em sous várioa aapactos; · 
Controlar todaa as Informações e documencot no 

sistema de cadutro individual, _,eganc~o-,. 
de todoa oc regtstroa de lnt"'esse do planejamento 
a da admlnistraçlo do passoel; 
Administrar a política de RH defriSa paftl UEAP; 
w.rrter todas as informaç6et cadasltaia sob sigilo 

funcional, n6o permitindo que a ela& tenham 
acesso terceiroe aern autorf:zaçlo especifica; 
Organlur. controlar e expedir lnlormações sobre 

freqüincia de MN!dores; 
Fornecer aubtldiot na ilrea de pesaoll à instAncia 

superior para o planejamento de açó<ts; 
ContrOlar o procaeao de lotaçlo • ~ 

dO sorvidores da UEAP. 
P&'*trafo Onlco - A Unidade de Recursoe Humanos dlspOt doa 
aeguintea HIOret de Cadtaffo o Beneficio e de Fol\a da 
Pagamento. 
Artigo U. 

I. 

11. 

11 1. 

ArtlgoM. 
I. 

11. 

111. 

N . 

Artigo &I. 
I. 

11. 

11 1. 

rv. 

v. 

Compete ao Setor da Cadeatro e Benefleio: 
Elaborar e eneam;m. expediente necessMo • 

conceeaio de direilos e vantagena CIO aervidor; 
Elaborar e ~ - StiOf'eS r:ompetentM, 

mapa de Nrlas, licençea "PIC'*· lcenças 
m6dicaa, aai*lo·lamOia, qüinqil6nlot, 
apoaentaclor;.. e outros; 
Elaborar bolellm m...al rolalivo b -..ldadea da 

Ur.cltde da Recursos HlnlerlOI. 
C0mpet. ao Setor de Folha de Pagamento: 

Manter 8lualizaclo o cadastro de pesaoal. 
registrando a doc:umentaçlto fundonal reler- * 
norneaçio, exoner~ • ..._e outros MOI 
adrninislr~: 
Elaborar folha de pagam11110 de paeaoal efetivo. 

COIIII'lltot adrrirli$tra!Nos, cergoe eomilaionadoe • 
/ou COI'IYeltiadoa; 
Eoceminhar boloôm de ~ de pessoltl e 

lnlcrrnaç6et finlncelras ao IIID< competente para 
C.Caallamenlo )unlo ao alaterea de lnlonnalizaçio 
tecnológica; 
Elaborar atoa de eoncttalo da diirlat pan1 01 

IIIVidorM autorizados a •• • serviço de 
lnstitulçlo. 

Compete ' Unidade de SeMçoe O..aia: 
Coordenar aa ativldadll5 dos I8IOillt de M_., e 

Pá'imOnlo, Cornlrieaçào Administraliva e de 
Transporte; 
O. apoio - enr:ontroa, lelltiNrlot e deiMis ev..- promovldoa pela lnsliluiçito: 
Asseuorar a Divlaio de Admlnlatraçlo e 

Ftnançaa t i Pró-Reitoria da Pl~ e 
Admlnistraçlo; 
Coordenar oe aerviços dO segurança e limpeza de 

UEAP; 
Oe.._,ar quaiaquer outras atividades que 

conut>uam para a r~ doa aerviçot da 
• Unidade. . 

Ponrgrafo Unlco - A Unidade da Strvlçot Gerale diopõc doa 
aeguintea Secorea. 

I. Selor de Material e Patrim6nlo; 
11. Setor de Comunlear;ào .A<hlnisntiva; 
111. Setor de Traneportee. 

Artigo M . Compete ao Selar de Ma~ertal • PalrimOnio: 
I. ObtetVW t wer -ar aa dir:etrizat t norrnaa 

t6a'ricaa ernlllclaa pelo Orgio Central do Sislema 
Estadual de Patrimllnio, bem como, aaall1ir • 

11. 

111 . 

N . 

v. 

VI. 

Vil. 

VIII. 

IX. 

X. 

XJ. 
XII. 

XIII . 

UEAP nu mat*las a tia reler.,_; 
PYoceder ao lev-monlo do material de 

conaumo e parm&nerU neeeaaârios a aquialçlo; 
Organizar, controlar e estabelecer oe nivela de 

eatoqut de material de c:onaumo, pera o ...
do p oc:esso de re~; 
Controlar o uao, efetuar a marúençlo, a 

conservação e a guarda doa bona patrimoniaia da 
UEAP; 
Propor rec:olllimonlo doa maletlaia obaoleloe e 

inMMvels; 
Mllller atualiZadO o ~earvo de bens patrimonWis 

móvela e imóvtla, vcrificendo atravM do proc:eaao 
de tom-. caclaslrM*'ItD e registrando em 
mapu de inverdrlo do Si118fn&; 
Orfenlaf os órglos e servidora quanto • 

requisiçlo de m-iai e equlpamenlo; 
~ e manter á.oalizados os c:adan'oa de 

preços, de fomecedorea e catálogoa de rnatartail e 
equlpamenlol: 
Corterir a carga de rn&*ial permanente • 

equtpanwfo, nu mudançao de cheliaa: 
Solicitar provldtnclaa para aplnÇào de 

responsabilidade peta desvio, ta1ta ou destru~ 
de mtlerill e pelrirn6r'óo: 
Elaborar o inverúrlo ..... da UEAP: 
Manter 1111Jalizado o lrquivo daa ftchas 

patrtrnoniaia; 
ex-owas atMdadet eorrelllaa. 

Artigo &7. 
Adminillra!Na: 

Compet. ao Setor de Cornunicaçio 

il. 

111. 

N. 

ArtigoM. 
I. 
11. 
111. 

IV. 
v. 

VI. 

VIl. 

VIII. 
Artigo lt. 

I. 

Roctbtr, oomunlcar, dlvldit, cl .. ibulr e enviar 
documontoe, que ae tlzerem n-"'ot ao 
&rldamento clt ~. aoe demail setores da 
UEAP, btnt como órgAos elltemoe; 
Fazer o encaminhamento rttemo e externo de 

proc:e-s e doc:um- adminislnltlvoa: 
Fornecer o .....,_ de pi'OCtltOI • 

doCUmtntoe admlnlatr&Woa-r~. 
Proceder • aber1ura doa ~ 
admlni~. 
c~ ao Setor de Traltii)OI188:

Providenciar o seguro de bont patrimoniais: 
Programar e controlar o uao de ..tcu1oe: 
Conrolar a txecuçio dos bo!etint cMrloa de 

.-.,ego dos vefaAoe; 
0rvan1- e manter o cadaatro de veic<rlos; 
Elaborar e fazer cumprir a eecala de trabllho dos ,_...; 
Elaborar relatórios aobre o conoumo de 

comlluatfvele e h.t>rillcantes, dospeaas da 
manutenção e condiç6ea de uso doa vefculoa o 
outroa aquipam-; 
Providenciar o li:enc:ilrnenlo • o emplacarntrrlo • 

I8IJUfO dos vei<:Uioo; 
Extc:Utar outraa llivldadea oorrellllaa. 

Compelt. Olvllào de~: 

Orientar o planejamento doa - . 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Vil. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

XII. 

Artigo 70. 
unidades: 

I. 
li. 

Artigo71. 
Convênios: 

I. 

11. 

111 . 

IV. 

v. 

VI. 

Artigo72. 
Controle: 

I. 

11. 

111. 

IV. 

v. 
VI. 

Artigo 73. 
I. 

li. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Vil. 

VIII. 

IX. 

acadêmico, econõmlco-financeiro e administrativo; 
Promover e coordenar a realização do diagnóstico 

global da UEAP: 
COOidonar as atividades do subsistema de 

planejamento: 
Elabotar, acompanhar e avaliar a execução do 

plano global de gostêo o os respe.Wos planos 
anuais do ação da UEAP; 
Assessotar o Pró·Rehor de Planejamento c 

Administração na formulação da polltlca de 
planejamento da Universidade; 
Assessorar na elaboração do orçamento anual e 

plurianual da Universidade do acordo com as 
necessidades das Pró-Reitorias: 
Levantar, elaborar o processar dados estatl~cos 

admlnlstrawos da UEAP; 
Manter arquivo e fichário sintético de todos os 

convênios, acordos e contratos que forem 
celebrados pela Universidade: 
Promover o desenvolvimento Institucional da 

UEAP: 
Desenvolver outras atividades peculiares: 
Providenciar modlticaçOés do detalhamento da 

despesa, dos procossos de créditos adicionais e 
da elaboração de programação financeira de 
desembolso; 
Elaborar de acOfdo com as lnlormaçOes das PJó

Rehorias o Relatório Anual de Atividades da 
Universidade- Relatório de Gestão. 

A Divisão de Planejamento dispõe das 

Unidade de Contratos o Convênios; 
Unidade de Orçamento e Controle. 

Compete à Unidade de Contraros e 

Elaborar termos do convênios, acordos e 
contratos noa quais a UEAP seja imervoni.ente; 
Realizar exames dos convênioa, acordos o 

contratos celebrados pela UEAP, quanto à 
observência das normas legais em vigor; 
Efetuar o registro e controle de convênios, 

acotdos e contratos finmados; 
Acompanhar e tiscaiWir a execução ffsico

financelra de contratos e convênios celebrados 
pelo Governo do Estado com intorveniência da 
UEAP; 
Orientar os exocutotes de eonvênlos, acordos o 

contratos, quanto à <l$ponibilidade de recursos e 
cumprimento doe prazos, fornecendo as 
informações necessárias; 
Manter contatos com unidades locals e do Amb~o 

Elladual quanto à aprovação, libefaçAo e 
prestação de contas de recursos relativos a 
convênios. 

Compete à Unidade de Orçamento e 

COOidenor e consolidai a elaboração da proposta 
orçamentária da UEAP, e acompanhar sua 
execuçlo: 
Elaborar, Implementar, acompanhar e avaliar 

planos, programas e projetos da UEAP; 

Prestar assessoramento técnicO as demais 
unidades na elaboraça<> e execução do plano de 
trabalho da UEAP; 
C001denar a elaboração dos relatórios trimestrais 

e anuais de atMdedes da administração da UEAP; 
Conciliar a execução do orçamento por tonto o 

elementos de despesa; 
Evidenciar, no acompanhamenlll da execução 

orçamenlálla, as d~orençes que. durante o 
exorctcio, se verificar entre as operações 
realizadas e as ixadaa. 

Compete à Divisão de tntormatica: 
Panicipar da elaboraçAo do plano global de 

desenvolvimento da UEAP; 
Organizar, gerenciar c controtar todos os uforços 

e Iniciativas de utilização da tecnologia da 
intormaçAo nos processos meios e fllll da UEAP; 
DesenvolVer ferramentas autornaHzadas 

(sis1emas) que forneçam informações a todos os 
setores da lnst~uição: 
Cuidar da segurança das lntormaçóos da UEAP 

veiculadas em meios magnéticos; 
Reavaliat periodicamente o alterar, quando 

necessários, os procedimentos ligados a essa 
Divisão; 
Sugerir a Implementação do sistemas de coleta de 

dados o novas tecnologias que atendam as 
necessidades da Universidade. 
Cootdenar a imptantaçáo, acompanhar e manter o 

sistema de intorma~zaçã.o da UEAP. 
Al1icular com o PRODAP, no sooooo do assegurar 

o pleno cumprimento da Polltica Estadual de 
Informática; 
Organizar, Implementar e coordenar a rede flsica 

de suporte a informática da UEAP. 
Art igo 74. A Divisão de Informática dispõe das 
seguintes unidades: 

I. Unidade do Desenvolvimento de Rede; 
11. Unidade de Suporte ao Usuário e Segurança. 

Artigo 75. Compete o Unidade do Desenvolvimento de 
Rede: 

I. 

li. 

111. 

IV. 

v. 
Artlgo76. 
Segurança: 

I. 

11 . 

111. 

Elaborar em coordenaçêo com o PRODAP, 
programas e projetos setoriais; 
Estudar, planejar e implantar sistemas de 

automação e mecanizaçãq, visando o 
aperfeiçoamento e a racionalização das atividades; 
Efetuar a manutenção tlsica e lógica da rodo da 

UEAP; 
Manter a segurança das Informações trafegadas 

na rede; 
Manter atuai zado o silo da UEAP. 

Compete a Unidade de Suporto ao Usuârio e 

Definir de acordo cotn as determinações dos 
organismos responsáveis, os equipamentos a 
serem utilizados no desenvolvimento, implantação 
c operação de sistemas de lntormaçóes da UI:AP; 
Elaborar esquema metodológico para pesquisa, 

bem cotno, procedimentos dirigidos para resoluçao 
de problemas de qualquer natureza no sistema de 
Informatização; 
Prestar assessoramento na elabOração de 

manuais do p<oeedimentos para sistemas 
administrativos e assuntos relatlllos ao sistema de 
lntormáHca da UEAP; 

(DIÁRIO OFICIAL) 

IV. Elaborar rolalólios do Informações pera 
divulgação; 

v. Propor medidas do segurança aos sistemas de 
lnlormâtica e de bancos de dados da univetsldado: 

VI. Orientar os servidotes da lns~uiçáo no uso da 
tecnologia da Informação de lotrna adequada: 

Vil. Atender ao chamado técnico quando sollciado por 
servidores desta lnst~ulçáo. 

SEÇÃO IV 
Pró-Reitoril de Posqul11 e Póa-Groduoçlo 

Artigo 77. A Pró·Ao~oria de Pesquisa e Pós·Graduação 
tom as funções de planejar, coordenar, acompanhar e fiscalizar 
as atividades de ensino de põs.graduação. bem como aquelas 

ligadas ao desonvOMmento de pesquisas, fixando diretrizes para 
o planejamento e execução dessas atividades. 
Parágrafo Ünlco - O Pró-Rehor de Pesquisa o Pós·Graduação 
será assossorado por uma secretaria administrativa que lha 
prestará assistência em todas as aUvidades relacionadas com a 
P.ró-Rokorla, a QtJal terá cotnpolênclaa para: 

I. Planejar, organizar e coordenar os serviços de 
secretaria da PROPESP; 

li. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Vil. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

XII. 

Artigo 71. 
Graduação: 

I. 

11. 
111. 

IV, 

v. 

VI. 

Vil. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

CoOidonar administrawamenta toda a 
documentação da PROPESP Sob a supervisão do 
Pró· Reitor: 
Prestar assistência e assessoramento ao Pr(>.. 

Reilot de Posquisa e Pós·Gilldue.çi o; 
Redigir e digitar as correspoodências e 

documentos de rotina; 
Registrar correspondências visando o eficaz 

controle das mesmas; 
Protocolar e distribuir correspondências e dcma;s 

documentaçóes no êmbllo da Instituição; 
Executar serviços de recepção, registro de 

compromissos, Informações e atendimento 
telotonico; 
Prestar apoio loglsllco na realizaça<> de encontros. 

seminários e/ou eventos sociais promovidos peta 
PROPESP: 
Controlar agendas de as111ntos gerais, audiências 

e eniJevistas com o Pró·Reitor, 
Auxiliar na elabotaÇáo de pauta de reuniões; 
Controlar e arquivar documentos do Gabinete do 

Pró·Aeitor; 
Exercer outras atribuições que forem doslgnadas 

pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. 
Compete à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Definir a pollrica de Peoqulg e Pót·Graduaçào da 
UEAP; 
Elaborar o orçamento anuai da Pró-Re~orla; 
Avaliar os planos anuai e plurianual olaboradol 

peloa Chefes de pesquisa e pós·gaduação o 
promover aa condições de execução dos mesmos: 
Estimulat as ativldadea de pesquisa, com v1staa à 

melhoria da qualidade do ensino e do 
desenvOlvimento regional; 
Busear convênios de captaçjo de recursos com 

entidades nacionais e esttangei'as de tomonlo à 
pesquisa; 
Superintender os órgãos de apolo à pesquisa e à 

pós·graduação; 
Encaminhar à Reitoria o relatório anual das 

at;,ldades da Pró·Roltoria; 
Propor à Reitoria os planos de qualificação, 

capacitação o aperfeiçoamento docente e de 
atividades de lnvesligaçAo clentllica, eorn o 
respectivo orçamento de custos; 
Possibilitar condiçóee para a implantação de. 

cursos de Pós.graduaçAo: 
Promover a formaçAc de recul108 humanos de 

aho nlvel com qualidade inequlvoca 
Anai sar solicitações de revalidação de diplomas 

expedidos por outras lns~tulções de Ensino 
Superior Nacionais e/ou Estrangeiras. 
Encaminhar para a Reitoria as 80ic~ções do 

ravaUdaça<> de diplomas de outras Instituições de 
Ensino Superior, Nacionais e/ou Es,trangeiras, 
aoompenhadas de parecer téenk:o expedido pela 
Pró-Re~orla de Pesquisa e Pó&-Graduaçáo. 

Artigo 79. A Pró-Reitoria de Pesquisa o Pós-Graduação 
tem a seguinte o&lrl/lura: 

I. DivisAo de Pesquisa; 
11 . Divisão de Pós·Graduação. 

Artigo ao. Compete à Divisão de Pesquisa: 
I. Planejar as awidades relacionadas à pesquisa; 
11 . Supervisionar o execução dos programes de 

pesquisa; 
111. 

IV. 

v. 

VI. 

Elaborar as normas para o funcionamento da 
pesquisa na Universidade; 
Assessorar os pesquisadores na elaboração do 

projetos o na de fontes de ftnanclamento; 
~por~ de linhas de 
>esquisas o de lnlc:laçlo cientifrca; 
Avaliar a execução dos programas de pesquisa na 

UEAP: 
VIl. Promover o desenvoMmento de pesquisa 

científica retevar11e c indutora de te<:nologias; 
VIII. Elaborar os planos anual e plurianual referentes 

às ações do pesquise da UEAP; 
IX. Encaminhar ao Pró·Ae~or de Pesquisa e Pós· 

Graduação os planos anual e plurianual referentes 
às eçOés de pesquisa da UEAP; 

X. Gerenciar as ações do Comitê de Iniciação 
Cienlltlc:a responsável pela execução dos 
Programas de Iniciação Cientíica da UEAP 

XI. COOidenar e organizar eventos Cientlfloos da 
UEAP; 

XII. Promover a divulgação clentllica para a 
comunidade acadêmica e o público externo; 

XIII. Elaborar editais e cootdenar as ações 
relacionadas à iniciação ctentltlc:a na UEAP. 

Artigo 81. Compete à Divisão de Pós-Graduação: 
I. COOidenar e executar a polllica de Pós· 

Graduação da UEAP; 
11. Direcionar a ação dos cursos de pós-graduação 

naUEAP; 
111. Elaborar as normas para o funcionamento da pós· 

graduação na UEAP; 
IV. Administrar o gerenciar, junto com o Pró-Reitor a 

polllica de pós.graduação e as atividades de 
capacltaçao na UEAP; 

V. Assessorar os coordenadores de cursos e 
docentes da UEAP na alocação e captação de 
recursos para as atividades de pós-graduação e 
capac~ção dos docentes e do peuoal técnico 
odmlnistrattvo: 

VI. 

Vil. 

VIII. 

IX. 
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Informar a cotnunidade acadêmica. através de 
avisos nos murais na Universidade e peta Internet, 
em tempo hábil, dos ed~s para seleção de 
programas do Pós·Graduação em diferentes 
Instituições de Ensino Superior, • nacionais e 
intemacionais; 
Elaborar os planos anual e plurianual referentes 

às ações de pós·graduação da UEAP; 
Providenciar processos de avaliação doe cursos 

de pós-graduaçAc; 
Integrar a Comissão Central de Pós·Graduação 

(CCPG) para elaboração, planejamento e 
implantaçAc dos cursos de pós·graduaÇão lato 
sensu o slricto sensu da UEAP. 

SEÇÃO V 
Pró-Reitoria de Extendo 

Artigo 82. A Pró·Rcitoria do Extensão lem por objetivo 
programar. formular o implementar as polllicas e os programas 
de extensêo da UEAP. 
ParAgralo Ünlco - O Pró-Re~or do Exteneáo será assessorado 
por uma soe refaria admintstradva que lhe prestara assistência em 
todas as atividades relacionadas com a Pró·Reilona, a qual terá 
competências para: 

I. Planejar, organizar e coordenar os serviços do 
secretaria; 

11. 

111. 

IV. 

v. 
VI. 

Vil. 

VIII. 

IX. 

XII. 

I 
Artigo 13. 

I. 

11. 

Artigo84. 
estrutura: 

I. 
11. 

Artigo as. 
I. 

11. 

111. 
IV. 

v. 

VI. 

Vil. 

VIII. 

COOidenar edministrawamente toda a 
documentação da Pró-R~oria sob a supervisão do 
Pró· Reitor, 
Prestar assistência o assessoramento ao Pró

Reitor, 
Redigir e digitar as COtTospondênclas 

documentos de rotina; 
Registrar correspondências visando o efrcaz 

controle das mesmas; 
Protocolar e dlstribu~ correspondências e demais 

documentações no Amblto da Instituição; 
Executar serviços de recepção, registro de 

compromissos, Informações o a!endimento 
toletonlco: 
Prestar apoio loglslico na real ização de encontros, 

seminârlos e/ou eventos sociais promovidos pela 
Pró-Reitoria; 
Controlar agendas de assuntos gerais, audiências 

o entrevistas com o Pró-Reitor; 
Auxiliar na OI800raÇ80 de pauta de reuniOes; 
ConiTolar e arquivar documentos do Gabinete do 

Pró-Reitor; 
Exercer outras atribuições que forem daaignadas 

pelo Pró-Reitor. 
Compete à Pró-Reitoria de Extensão: 

Planejar e executar a polltica do Exteneáo da 
Unhrersldade; 
Disponibilizar serviços aos discentes e dooellles, 

bom como promover açóes sociais à comunidade, 
através de proj810s de extensAo e ação 
eornunitâria 

A Pró-Reitoria de Ex1ensAo tem a seguinte 

Divisão de Extensao; 
DivisAo de Ações Comunitárias e Assunfos 

Es1udantis. 
Compete à Divisão de Extensão: 

Elaborar e COOidenat polltlcas, programas, 
projetos e atividades do extensão da Universidade: 
Elaborar seu plano de extenslo, através dos 

projetos próprios da Pró·Re~orta e da 
sistematização dos planos e projtrtos 
enc:M~inhades pelos colegiados dos cursos, 
atendendo o calendário da Universidade; 
Elaborar o relatório anual de extensão: 
Manter os demais órgãos de ·lnslitulçAo 

informados sobre o andamento das atividades de 
extensão; 
Oftclallzar )uno a Pró-Reitoria a carga horária 

deeHnada às awidades de extensão ap<ovadas 
pelos colegiados; 
Homologar o relatório anual das atiVIdades de 

extensão e encaminhar a Pró·Reltoria de 
Graduaçio; 
Proceder à avallaç<loo global das atividades do 

exteneáo dos colegiados dos cursos: 
Promover a aniculação com as coordenações do 

curso e profossotes, vinndo à realização de 
projetos e atividades de extensão da UEAP. 

Pari grafo Únlc:o - A Divisão de Extensão dispõe da Unidade de 
Ações CUhurais. a qual compete: 

I. Colaborar com a criação, desenvolvimento de 
progtamas, projetos e/ou eventos de natureza 
extensionista, atendendo h demandas sociais de 

11 . 

11 1. 

IV. 

V. 

VI. 

Vil. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

forma articulada às potenclaJldados da UEAP; 
Planejar e executar projetos de natureza artlstlca 

e cuftU<al, de modo a promover a integraçAo da 
comunidade acadêmlct~ o desta com a sociedade: 
Promover eventoa quo valorizem a cultUra local e 

regional capazes de integrar a comunidade 
acadêmica o tomunidade externa; 
Fomentar a integração dos servidores da UEAP, 

envolvendo-os em atividades esportivas e sócio
cultUrais; 
lncenwar e divulgar atividades de extaneáo 

desenvolVIdas peta UEAP; 
Propiciar vivências e exp<essóes culturais alravés 

da proposição de atividades nas dependências da 
UEAP; 
Conuibuir com a eonsoDdaçAo de percerias entre 

a comunidade Interna e externa no processo de 
preservação e rev~ização da cultUra. 
Planejar o realizar concursos de cunho artlstico· 

cultUral envolvendo a comunidade acadêmica e a 
sociedade; 
Integrar as ações culturais desenvolVIdas por 

docentes, técnicos e discentes da UEAP, 
favorecendo diálogos entre suas ações. 
Executar eventos do cunho cutturat, cientifico e 

esportiVo, quo opartunlzom a reflexão sobre o 
ensino, a pesquisa e a extensão; 
Estabelecer critérios para a lsençao da taxa do 

processo seletivo para o Ingresso nos cursos de 
graduação da UEAP; 

Artigo a&. Compete à Dlvleáo de AçOOs Comunilarias e 
Assuntos Estud~s: 

I. Planejar projetos de oçóes comunitárias e 
estudanm: 

11. Identificar os perfis do aluno e do servidor \~sam:!o 
as necessidades s6cio-econ0micas; 

111. Manter contatos com as coordenações, com o 
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IV. 

v. 
VI. 

dirot6<io central dos estudantes e com os centros 
acadêmiCOs, visando o acompanhamento 
psicopcdagógiCO; 
Divulgar rntoonaçOes básicas sobre a UEAP para 

os atunos; 
Administrar eventos de conviiiOnc.a de UEAP; 
lnccntiv9f e planejar projetos de práticas 

esportiVas envolvendo docentes, técnicos e 
discentes, auxiliando no seu desenvotwnonto. 

Par,grolo Único - A Oivisào de Ações ComunitáriaS e Assuntos 
Estudantrs dispõe da Unidade de Assistlncia ao Estudante, a 
qual compete • 

I. Desenvolver e planejar jun10 aos órgãos 
governamentais ou não-govemamenlals, 
programas que visem desenvolver atividades de 

11. 

111. 

IV 

v 

VI. 

assistência ao estudente; 
f'1aneiM e Implementar orogramas de orientação 

aos alunos, no que se .<alare aos serv ços de 
saúde, alimentaÇão. questões habltacoof\3lS e de 
relacionamento IMJmano; 
Executar. em sua llrea. todas as domar& tarefas 

que lhe totem alribuldas pelo Pr6-Re~or de 
Extenslo, 
f'lane!•r e ga<enciar as atillidades conccmcnlcs à 

bolsa trabalho. destinada • estudantes da UEAP; 
Desenvolver tovent9fnenlo e estudos sobre o perlil 

sócloeoonómico doe acadêmicos da UEAP; 
Desenvolver prOjetos, atividades c atendimento, 

no ãmbito da assistência social, junto aos 
estudantes da UEAP. 

TITULO 111 
DO COLEGIADO DE CURSO 

Artigo 87. O Colegiado de Curso tem função 
deliberatllla e consultiva em maté<ia acadêmica, respeitada a 
competência doe órgãos supo<iorcs, possuinclo a seguinte 
composiçào· 

I. 
11 

111. 

Pelo Coordenador de Curso. que o presidirâ; 
Por todos os profoseores lotados nas 

COO<denações de cursos; 
Pelos represcntantes des turmu de graduiiÇAo do 

respectivo curso. 
Parigrafo único - A representaÇAo dos docentes dcvetá 
corresponder a no mlnimo 60 % (sessenta por oer1to) do lOtai de 
membros do Colegiado, em qualQuer curso. 
Artigo u . Compele ao Colegiado de Curso: 

1. Deliberar sobre u polllicas e cireuizcs de cada 
curso em c:onsonância com o p<ojcto pedagógicQ e 
as politicas e orientações do CONSU e de 

11. 

111 

IV. 

v. 

VI. 

VIl. 
VIII. 

IX. 

X. 

adrninislraçlo supetlor de UEAP: 
Deliberar sobre os projetos pedagógicos a 

eient1tlcos dos docentes: 
Deliberar sobra as atribuições e encargos de 

ensino, pesquisa e extensão dos docentes do 
cusso; 
Oe~befar sobre indicação de p<ofesSO< para 

ministrar disdp~na diversa daquela para a Qual foi 
concursado; 
Deliberar sob<e afastamento de docente para 

cursos, treinamcntos e participação em CYentos 
cientfficos: 
OeUberar sobre a detniçio do coordenado( de 

curso; 
Deliberar sobre propostas de monitoria: 
Propor ações sobre a melhoria . da qualidade do 

curso; 
Esubelecer medldaa de ecornpamamento o 

avaliaÇêo da execuçAo dos planos de trabalho das 
COO<denaçl>eo de cursos: 
Decidir recuraoa contra aiOS dos docentes 

onterpoetos por alunos, relacionados com o ensino 
e traballo6 didáticos. 

TITULO IV 
REGIME DIDÁTICO-CIENTIFICO 

Artigo 89. O enolno ministrado na UEAP obedecer• ao 
que dispóe o seu Estatuto, o Projeto Polltlco Pedagógico. este 
Regimento Geral, as Resoluções do Conselho Univershârlo e 

demais normas estabelecidaS pela administração superior da 
Unillersidade. 
Artigo to. 
de cursos: 

A Unrversidade oferece<~ os seguintes nfveis 

I. GraduiiÇão: 
11. Pós-Graduação (lato senst1 a stricto sensu); 
111. EXIensio; 
rv. Outros. 

Par6gra fo Único- Os cursos ocrào organizados conforme o que 
dispõe este Rcgimonto o a legislação penlnente 
Artigo 91. Os Cursos ofe<lados pela UEAP têm por 
objetiVo torm31 profissoonais capazes de produZII' e tjfundlf novos 
conhecimentos clentificos e tecnológicos, promovendo o 
desenvolvimento econOmico, cuhuraJ e social do Estado do 
Arnap~ 
Artigo 92. A coordenaçio didátieo-clentlfica dos cursos 
vlncula·SO aos respeclivos colegiadol. 
Artigo 93. Os cursos davetão se< organizados para que 
sejam lnlograllzados no tampo previamenta estabelecido por atos 
do MEC, de Conselho Estadual de Educaçlo e por resoiiiÇào do 
CONSU. 
Artigo 94. As disciplinas constantes nas matrizes 
curriculares dos curaoe $6ráo ministradas por docentN da UEAP. 
concursados para a matéria, sendo permitido, quando 
necessâtia, a partic!peçáo de professor visitante. aaiiOCildl ou 
subsbtutO, de acordo com a lei rf'. t.301, do 06101/2009, que 
dispõe sobre o quadro de p8S80al eletivo da UEAP. 
Artigo ts. ~ permitido ao aeadimico de um curso do 
graduaçAo da UEAP translerir·sc para outrO curso mecftante 
processo selctHo cspocial, de acordo com as noonas do 
Regimento Acadêii'Oco d8 UEAP. 
Artigo !K. De cuf606 de Pós-Graduação serão 
mantidos pela UEAP. com recursos prOprios ou mediante 
convéf'oio com outras lnsúuições púbicas ou privadas, nacionais 
e estrangeiras' e oerlo oforoddos em nlllel ele Especialtzaçáo, 
Mestrado e Doutorado, medlente seleçAo de provas e Uruloa, a 
graduados em curso superior. 
Parágrafo Único - A polftica o funclonamento da pósijraduaçtlo 
na UEAP davam ser regulamentadas por reGOiuçAo específoca 

ap<ovada pelo CONSU. CAPITULO I 

ANO LEllVO E CALENDÁRIO ACAD~MICO 
Artigo 97. O ano letivo Independo do ano cMI e deverá 
cont01 no mlnimo 200 (duzen1DS) dias. 
Artigo N . A IJEAP 18ft o ~' r.>m ~acadêmico, no 
qual constaria aa allvldedea a serem desenvolvidas. 
Artigo tt. O cafendárlo ~ serã aprovado 
anualmente pelo eo.-JI!!l Universitário, através de propcstas 
das Pr6-Reiloriatl e encaminhado pela Rei1orla. 
Artigo 100. O ano letivo ooderi eanh~ 
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excepCionalmente porlodo especial de aulas. 
Artigo 101. O perlodo letivo especial será definido pelo 
colegiado de curso JUntamente com a PrO-Reitoria de Graduação. 
Artigo 102. A duraçao do eno letivO o o cumpnmenlo do 
limite de carga horária setão acompanhados petas Coordenaçoes 
da Cursos e pela Divlsilo de Apoio ao Ensino. 

CAPITULO 11 
INGRESSO 

Artigo 103. O Ingresso de discente nos cursos de 
gradUaçilo da UEAP der-se-á: 

I Por processo seletivo; 
11. Por transferência na forma de legislação 

peruncnte; 
111. Para preenctomonto de vagas remanescentes dos 

processos seletlllos aos pOOadoros de dtploma de 
curso superior; e aqueles que tenham cursado 
80% (oitoota por cento) do prime~o aroo <18 matriz 
curricular do curso de éreao aftns, de acordo com 
as regras do Regomento Acadêmico da UEAP; 

Artigo 104. O lf1gfesso de discente nos cursos de pós· 
graduaçAo da UEAP dar-se·~ através de processo seletiVo 
especifico deflflido no projeto do curso e aprovado pelo CONSU. 

CAPITULO 111 
MATRICULA 

Artigo 105. Para o candidato aprovado em processo 
scletillo será exigido, por ocasilo da pumewa matricula, os 
seguintes documentos (originaiS e cópias)· 

I Documento de Identidade; 
11 . Titulo de eleitor. 

111. CPF; 
IV. ~rovante de quitação com o serviÇO mHitar. se 

do sexo masculino: 
V. Histórico escoler e certJfiC3do ou diplome. de 

concluslo do ensino médio ou oquivalenle; 
VI. Ce~o de naiQmento ou de caoamento; 
VIl. 02 totos 3<4 recentes, sem dota e com lllndo azul; 
VIII. Comprovante de residência. 

Parágrafo Único - Para candidatos aprovados em processo 
seletivo de ctnOS de pós-gradu~o. a documentaÇão exigida 
para a matricula ser • ddnida em rcsoluçao espectlic:a. 
Artigo 106. A mauicula será realizada por perlodo letivo, 
dentro de ceda curso. nos prazos asslnelados no caHindário 
académloo. 
Artigo 107. Os requerimentos de rematrfcuta aer4o 

lnslruldos pela Orvisáo de R~ro e Controle Acadêmico. 
CAPiTuLO IV 

VAGAS 
Artigo 108. O número do vagas de cursos de graduaçao 
o pósilfaduaçlo será proposto pelas Pr(>.Rortorias de 
Graduação e Pós·GraduiiÇao e homologado pelo CONSU. 
Parigralo Único - Na fixaçào dos vagas, stlo ob6ervados os 
seguln\ee critérios: 

I. Prioridades estabelecidas no Plano Anual ela 
Unlvet$ldade e no Plano de Vestibular; 

ll Capacidade de ebSOição de candidatos pelos 
oursos: 

IIL Processo solel!vo para pós·g<aduaçAo será 
previSU> no fl'Oiclo de curso aprovado no CONSU. 

Artigo 101. Entonder-se-6 por: 
I. Vagas iniciais: todas aquela.• destinadas ao 

primeiro perlodo leUVo dps cursos; 
11. Vagas oclosaa; sao todas aquolas que noo 

teflham sido preenchidas. obedecidos 01 cr~rios 
especifiCados nas forma& de ingesso 
estabelocida.s de acordo com o Regimonto 
Acadimlco. 

Artigo 110. O preenchimento das vogas nos drversos 
cursos do graduaçlo oferecidos pela UEAP. em cada pet'lodo 
letivo, lar~e-á conforme a seguinte Miem de p<ioridade: 

a. Pelos candidatos ap<ovados em Processo Seletivo; 
b. Pelo proceuo seletivo especial; 
e. Por transfer6ncia e< -oficio. 

ArUgo 111. Considera-se vacância os casos de óbfto, 
trantfer6ncla, deSistência, jubilamento ou cancelamento de 
matricula 
Artigo 112. As vagas oxi&tentes nos cursoe serão 
declaradas pela OMsào de Registro e ContrOle Acadêmico. 
Artigo 113. A reprovaçao ou trancamento de matricula 
nao darlo origem a vagas. 

CAPITULO V 
TRAHSFERtNCIA 

Artigo n•. Obrlervadas as dispo&~ da legislaçao 
superior e deste Regimento Geral, a UEAP poderá acehar 
translor6ncia de alunos regularmente matriculados em cuf80s de 
outros ostabeleclmontoa de cducaç4o superior, mediante 
requor1monto, ressalando que· 

I. Em caso de pedodos de trensfe<ência superior ao 
número de vagas existentes o suprimento dar·se·á 
mediente processo seletivo; 

11. AI; translerências ex·oflfáo der·s•ão na forma da 
lei. 

Artigo 11 5. A malricule de di6cente transferido 56 será 
efetivada após o recebimcnto da guia do transferência oxpGdida 
pela lnotltuiçlo de origem. 
Parágrafo Unlc:o - As 81Mdedes curriculares reallzadea peto 
riscente scrêo revalidadas somemo com a respeclrVa matricula; 
Artigo 116. O pedldo de banslerêncla deve ser di1igido à 
ORCA o Instruido com 01 seguintes documontoe: 

1. Original o cópia do hlstórtco elcofar, 
11. Oeclaraçêo exp<essa de cSiat regularmente 

mallieulado naquele per lodo lotrvo; 
111. Programas das dlsclplnas cursados. devidamente 

8lJtontlcados; 
IV. C6p<a dos documentos exigidos pela 

Unlv81$1dade. 
Artigo 111. O Colegiado de Curso apreciará a 
documentação apresentada prevista no artigo anterior. 
pronunciando-se sobre de181imento ou nao do,plelto. 
Artigo 111. A trenslerência nao exim~á o aluno do 
cumprime<'W do plano curricular previsto pela lnstiluiçio, 
oloservadas as adaptações, quando for o caso. 
Artigo 119. A Divisão de Registro e Controle Acadêmico, 
em caso de transferência. emitirá documentaÇão pertinente t 
vida aeadêmlca do dr.cente. mediante requerimento. 

CAPlTULOVI 
TRANCAMENTO DE MATRICULA 

Artigo 120. ~ lacurtado a qualquer aluno de graduação 
soflcftar à Oivlsào de ReglsiJo e Controle Acadêmico o 
tranc9fnento de semestre obeervanclo os seguintes aspectos: 

1. O trancameoto do matrleula será concedido no 
lirn~e máldmo de 04 (quaiJo) periodos letivos 
· •tomadoS: 
A soltc:ttaÇão ele uancarnemo em dois perlodos 
letivos conaecullvos sO poder' ser realizada 
JOOdianle requerimento, com iustifocativa, dirioido l 
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ORCA para deferlmento. 
Artigo UI. As regras referentes ao trancamenlo do 
matricula dos curSOI de pósijraduaçào serão deftnidas em 
resoluçlo especifica. 
Artigo 122. Consldera.se matricula e.-, disciplina a 
vinculação do aluno a uma disciplina olorecoda para o porlodo 
letivo subseqúente, adquirindo o clire.to da hqúênaa às aulas e 
aos trabalhos de avaltação escolar 
Parágralo Único - A aiSiemátJca do processo de mauicula em 
disciplinas é regulamentada em normas espoclflcas. 
Artigo 123. É perm~ido ao aluno requerer a Divisão de 
Registro c Controle Acadêmico o trancamento de matricula em 
uma ou mais dlsapllnas, tmpllcando o defenmcnto a sua 
desvinculação das disciplinas corrupondonteo. 
Artigo 124. O pedido do troneamento de que 1r.U o 
caput dllto artigo nlo torA deferido • • lormullldo apóo 
decorrido 213 (doia terços) elo periodo loUvo; 
Por6grolo Único - Não será Igualmente ~erm~ldo o trancamento 
do matricula em uma mesma disciplina por maJs de 02 (duas) 
vezes. consot\Jtwas ou nao. 

CAPÍTULO VIl 
00 APROVEITAMENTO, APROVAÇlO E 

COMPLEMENTAÇlO DE ESTUDOS. 
Artigo 126. Em s<tuaçóes de trensler6ncias. as maténas 
do curriculo mlnmo estudadas com aproveitamcnto em 
inslilurções dwldamcnte autorizadas, serão automatJcamente 
reconhecidas pelos colegiados de cursos. que validarão et6dito• 
e notas ou conceftos obtidos nos estabelecimentos de ongem. 
quando houver afinidade e equivalência de conto!ldos 
progt'améticos e carga horária. 
Artigo 1M. O aproveitamento feito pelos colegoados 
implicará na dispensa total ou parCial qualquer adaptação e de 
complementaçilo de carga horária. 
Artigo 121. A complementaçtlo de carga horâria serâ 
obrigatória para efeHo de Integralização curnculat em funçlio do 
total de horas obngatór1as à expedição de diploma. 

CAPITULO VIM 
DA AVAUAÇlO E DA FREQUtNCIA 

Artigo 128. Nos cursos ofe<18dos pela UEAP. o 
rendimenlo do d scente será alarido por ~iscrplina, conforme as 
clspo$içOOS corlldas nos projetos pollllCOS podag6gico dos 
cursos e nas normas do CONSU. 
ti' A aprovação em qualquer discipUna é efetuada depois de 
satisfeitas as exigências do processo avalatlvo e da assiduidade 
mfnma exlgtda que corrMponde a 75% (setenla e cinco por 
cenlo) nas aulas ou qualquer outra atiVidade diária oficial no 
respectivo período letivo. 
tz• Excewam-se os casos legais do JUStlfo::ativa e oompensaçâo 
deaus~. 
fl' Para os casos previstos em lei. o discente doverâ requerer. 
em tempo hâbíl, o seu alastamento, bem como soliolat provas. 
atNidades e alendimento domiCiliar nos casos especlficoa. que 
se<lo realilados de acordo com a dollboolçào das Coordenações 
de Cursoe e do p·olessor da d~na. 
J(' Os consetlO•os discernes dos órgAos colegiados, durante a 
permanclncl8 nas alfvi<ledM especificas dos respectivos 
conselhos, não devem ter prejulzo em suas atividades do ensmo 
no que tenge à lreq06naa e à avallaçlo, dwenclo os 

Coordenadores de Cursos garanbr -l>es o cumprimento deste 
wtigo. 
Artigo 1 Z9. A freqüência às aulas, seminários ou 
qualquer outra atividade ~ica provista roo cuf80 é 
obriga!Orlo aos discenles matriculados; 
Artigo IJCI. O discente que, durante o perlodo letivo. 
~a do alividades de oxtensio, projeto de pesquisa. 
representa.Çào estlldantil oomprovada ou outras consideradas 
relevantes pela Coordenaçao de Curso pode ter as 
correspondentes aulas e demais atNidades acadêmicas 
recuperadas em regime especral de estudos dentro do perlodo 
louvo. 

CAPITULO IX 
CURRfcULOS 

Artigo 131. O currlculo de cada curso deve compreender 
o conjunto de disciplinas hierar~JJizadas coerentemente e nos 
casos de pré-requ<sitos, cuja lntegralizaçAo darà direito ao 
correspondonle diploma ou cerUIIcado. 
f t• - A disciplna corresponde ao cor1unto de eaiUdos e 
atiVidades de um programa desenvolvido em um per1odo letivo 
com carga horária e cri!doos fixados. 
S ?!' - As discipli""" pró-requi~OI devem ser creditadas para que 
se possa proceder à matricula de disciplinas a posto<lori. 
Artigo 132. Tem a denominação de currlculo pleno o 
COf'IUnto de disciplinas provenientes des dtretnzea curriculares 
aprovadas pelo Ministério da Educaçlio e as disciplinas 
complementares obrigatórias e optativas oferecidas em cada 
curso. 
Artigo 133. O currlculo pleno de cada curso de 
graduaçlio se<A fiXado observando as diretrizes gerais 
pertinentes. 
Artigo 134. O currlcuto pleno de e.da curso da UEAP 
corresponde<á às ementas e aos programas das diSCiplinas. 
Artigo 135. O plano das disciplinas será elaborado pelos 
docentes, a partir dos programas das disciplinas aprovados pelos 
colegiados dos cursos. 

CAPITULO XI 
DISCIPUNA OFERECIDA EM REGIME ESPECIAL 

Artigo 138. A disciplina em porlodo especial será 
ofertado 8Qb condrçóes e>«;epclonals, para um número de 
dlscentss definido desde que soja comprovade a impcssibilidado 
de oferta ou freqütncla de alllflOS no perlodo regular. 
Artigo 137. As disciplinas ofertadas em periodo especial 
devam manter as mesmas cai~Sticas das m.r'tistradas 
durante os perlodos regulares. 
Parágrelo Único • AA disciplinas serão oferecidas medlanle 
proposta do colegiado do curso. em consonAncta com a Drvf•ão 
de Apoio ao Ensino, lovando em consideração o calendário 
acadêmico. 
Artigo 131. Crttârioa estabolecidos para o 
ap<oveitamento das disciplinas mrnrstradas no perlodo especial· 

I. A disctplina sollcltada nao deverá aherar a 

11. 

111. 

cstrutun1 currlctAar do curso, observando os pré
requsltos; 
A disclpina a Sflf ofertada deverá solucionar as 

distorçóos que porventura existam na estMura 
curncutar do curso, 
O discente deverâ efetuar a sua malrlcula 

meciante o preenchimento de formulério especfllco 
da discop~na. 

CAPITULO XII 
ESTÁGIO CURRICULAR E TRABALHO ÔE CONCLUS.I.O DE 

CURSO 
Artl;o Ui. O estágio curricular 6 uma atillldade 
obriga~a Integraste do currlculo pleno dos cursos de gred~ 
da UEAP. 
Artigo 140. o trabalho de conclusào de curso • 
considerado uma ativrdade ob<ioalória lnteorente do currlculo 



Macapã 24.03.2009 

pleno dos cursos de graduação e de pós11raduação da UEAP. 
Por,grofo Único • SerAo considerados os trabalhos de 
concluséo de cursos: 

I. Monografia; 
li. DissertaçAo; 
111. Tese; 
IV. Relatório de Projetos da Extensão ou pesquisa; 
V. Trabalhos poéticos em linguagem escrila. visual, 

musical ou c:<lnica. 
Arli90 141. Cabe aos Colegiados do Cursos bai-em 
normas complementares sobre os traballos de conclusão de 
~snoas na 1eg11aaçao em~~
CONSU. 

CAPIT\JLO XIII 
PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTIFICA 

Artigo 142. A Universidade incentivara a pesquisa nas 
várias modalidades dO ensino e nas várias âreas do saber. cem a 
finalidade do ampliar o conhecimento, contribuindo para o 
desenvolvimento da ciência. 
Artigo 143. O incentivo à pesquisa ocorrenl por melo de: 

I. Incentivo e apolo à iniciação clentllica, através do 
um programa especifico; 

11. Formaç.io do pessoal em cursos de pós· 
graduaçAo, próprios ou em 011tras lnst~uições 
nacionais 011 estrangeiras; 

111 . Concessão do auxilo financeiro pera a execução 
de projetos de pesquisas; 

IV. Realizaçao de convênios com lnsliluiÇOes públicas 
e privadas; 

V. Intercâmbio com ins!Auiç(>es cienlíficas. para o 
dcs"""oMtneneo do projetos comuns; 

VI. Difusão das pesquisas realizadas pela 
Univ01$1elade: 

VIl. PravisAo orçamentária; 
VIII. AcaUçAo de auxilio através de doação de 

pessoas físicas e jurldlcas; 
IX. Incentivo 11 parUclpaçáo ela comunidade estudantil 

à iniciaçiiO Cienllfica; 
X. Incentivo é par1iclpaçAo docente em aveneos 

clentlncos nacionais e internacionais. 
Artigo 144. Compete ao Conselho Universitário definir as 
clreb1zea t prioridades de pesqube no Ambho da UEAP. por 
propo61a da Pró·Reltorla de Pasquisa e Pós-Graduação. 
Arli90 145. Oe proje10s de pesquisas, tanto ele iniciativa 
lnclvlduaJ ou coletiva, serão deliberados pelo respectivo 
Colegiado do Curso e homologados pela Pr6-Re~oria de 
Pesquisa e Pós-graduaçAo. 
Artigo 141. Os Incentivos 11 pesquisa se<Ao viabiüados 
dentro dos limites orçamentários da Universidade e em 
consonAncia com os preceitos legais. 
Ar11go 147. A pesquisa o a lltivldade da professor 
pesquisador obedecerAo a regulamento próprio aprovado pelo 
CONSU. 

CAPITULO XIV 
EXTENSÃO 

Arli90 141. A atllltdade de Ex!ensAo na Universidade 
possui carâler lnslilllclonal e 6 lndiaaociâvel do ensino e da 
pesquisa e far·se·á através de curaos, ptogramas e ptojetos. 
Arli90 141. A E>ttonsAo -• detenvolvida no sentido de 
format pessoas em condlçOes de ptOporcionac às comunidades 
locais e regionais a ldantlftcaçloo de ptoblernas bem como a 
busca de soluções que visem o bem esw coletivo. 
Arli90 150. Os cur806, ptogramas e projetos de 
Extensão serão aptovados pelo respectivo Colegiado de Curso e 
homologados pela Pró-Reitoria dt Exlendo. 

CAPITuLO XV 
COLAÇÃO DE GIV.U, DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

Artigo 151. A colaçOO de grau caracleriza a conclusão de 
CUI$0 de graduaçAo e enseja a expedição do respectivo diploma 
Artigo 152. A colação de grau é ato ollclal e solene, 
realizado em sessloo Jl4lbliea, presidida pelo Reitor ou seu 
representartte legal, na presença do corpo docente. 
S 1" • O ato de colação de grau é obtigatórlo e será nonnattzado 
por regulamen10 eapeclfico, homologado pelo CONSU. 
I 2" • Em c.a08 especiais, o a10 de colação de grau pocleré 
realizar-se em dia e hora determinados pela Reitoria. 
Al11go 113. A Urlversldade pode<é conferir 08 seguintes 
diplomas e certificados: 

I. Diploma do Graduação, Meetrado t DoutO<ado; 
11. Cer1ificado de Especlallzaçéo, AperfeiÇOamento e 

de Extenséo. 
TITuLO V 

COMUNIDADE UNIVERSITARIA 
Artigo 154. A Comunidade Univars~ária é cons111ulda 
peloS docentes, ditctntea e lknico·administra1ivos, em um 
conjunto halmOnico visando oe objetivos gerais da UEAP. 

CAPIT\JLO I 
CORPO DOCENTE 

Al11go 156. O corpo docenee é const1Ufdo pelos 
Integrantes da carreira do magistério que exercem as atividades 

011 ensono, peequ•a • extensao, ou ocupem funçOea 
adminislralivas e ainda pelos Professores Vo;itantes, SUbstiMoa 
e Associados. 
Ar11go 1 K. O ingresso na cam~ira do magistério superior 
dependerá de aprovaçjo em concurso Jl4lbllco de provas e 
Utuloa, sendo exigido: 

I. Diploma de Graduação em nivel superior. para a 
categoria de Profeeaor Graduado; 

11. Diploma de GraduaçiO em nlval superior e 
tltulaçlo mlnima do Especialista. para a categoria 
dt Professor Eapeclalisla; 

111. Diploma de pós1jradUaçAo com titulO de Mestre, 
para a categoria de Profenor Mestre; 

rv. Diploma de póa-graduaçlo com titulo de Doutor 
ou Uvra Ooctn1t, para a categoria de Professor 
Doutor. 

I 1" • Os diplomas menclonadoa nos lnc:Qos deete artigo devem 
ser oriundos de cursos devidamente reconhecidos pelo MEC 011 
regularmente ravalldadoe no Brasil, "'ando el<pldidos por 
inSiituições eslrange~u. . 
t r · A abertura do tonCUI$0 Jl4lbllco ocorrerá por solicitaçio c1oa 
colegíados de curso encaminhada à Pró-Reitoria de GteduaçAo 
que a submeter• ao Ralo<. 
t 3" • O edital do concurso púbico diacriminlrá a aroa do 
conhecimento e. "'ando for o caso, as mat6rias/disciplinas 
allr8ngldas pelo CUI$0, devendo S8f homologado pejo Conselho 
UniY~io. 
Arli90117. A ~ de Professores VISitantes 
nacionais ou esuangerros poclefj S8f folia, pala ~ o 
sollclteçlo dclf cursoe o com a lllloriz:aç6o do Rellor, com base 
em notória eapec:ializaçáo técnica ou ciemlliea, regiStrada em 
cuniculum víttt. 
AlUgo 151. Os Professores Substitulol 5efio 
contratados mediante ptocesso S<liolivo simplificado, da acordo 
com a legialaçloo o as nonnas deftnidaa pejo Consello 
UniVerallirio. 

(DIÂRIO OFICIAL) 

Artigo 1&9. A carreira docente s818 disciplinada no Plano 
do Cargos e Salários da UEAP, respeitando o "'" dispõe a 
logislaçAo pertinente, o Estatuto e este Regimento. 

SEÇÃO! 
c r. .... • cattgo<IU 

ArtigO 1&0. O desempenho das atividades docentes será 
oójtto de lei que disciplinará o plano de cargos e salários do 
quadro do doconle da UEAP. 

SEÇÃO • 
Regime Jurldlco e dt TrabalhO 

Arli90 161. O corpo docente óa UEAP 6 regido pelas 
leis n• 0066193, que dispõe sobte o Regime Jurlclico dos 
Servidores P6bllcos Civis do ESiado do Amapá, Autarquias e 
FundaQOes P~bllcas Estaduais e Lei rf'. 1.301/09, que dispOe 
sobre o quadro de pessoal efetivo da UEAP. 
Artigo 112. O regime ptoleroncial de trabalho da 
atividade dOCente serâ o da dedicação lntewar à docência e â 
pesquisa (RDIOP). 
Artigo 163. O docente em ROIDP obriga-se a manter 
vinculo empregatlclo exclusivo com a UEAP, com atividade 
permanente na Unidade respectiva, ocupando-se oxcluslvamente 
com trabalhos de ensino, pesquisa e extanSIIO da seNiços â 
comunidade. admitindo·• • a necossârla flexibilidade no 
desempenho de atividades de interesse da Universidade. que 
não prejudiquem o exerck:lo regular da funçAo . 
Parágrafo 6nico • As acumuiaÇóes e a pe<cepçAo de direitos 
autorais. bem como a panieipaçio remunetada em convênios, 
assessorias a serviços assiotenclals, de doc&nlllt aujeb ao 
ROIOP, serão regulamentadas pelo Conselho Universitário em 
resoluçao específoca. 
Arli90 114. Tendo em vista os inte<esses da UEAP, 
poderão ser admitidos docentes em Regime de Turno Completo 
e/ou Regime de Turno Parcial com atividades descritas no 
Regulamento da Carreira Docenee. 

SEÇAO III 
Direitos 

Arli90 1&5. As condições de trabalho do cupo docente, 
no que tange, à classe, provimento, ri'IO'M'IentaÇAo. vantagens e 
outros congên«es serão determinados pelo Plano de Cargos e 
Salários da categoria. 
Af1i9o 11$. Os docent8J da UEAP têm os direKos 
inerentes à sua condlçêo e, especlalmeru, 08 de associaçAo, 
representação, participação. 

SEÇÃO IV 
DeVtrel 

Artigo 1&7. O docente da UEAP deverá respeitar o 
ESlatuto, este Regimento Geral e demal$ regimentos e 
regUlamentos da Universidade. 
Artigo 1M. SAo deveres especlftcos dos docentes: 

I. Prestar assiaténcla aoa discenees, promovendo e 
lncenlivando a sua lntegraçloo na Universidads por 
melo das práticas didáticas a de outras ações 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Vil. 

VIII. 

IX. 

adequadas; 
Ministrar aulas e cumprir • programação 

determinadas pelos órgios auperior8S; 
Observar o regime escolar e os horários 
-belecidos; 
Anotar a freqüência dos alunos e reglalrar em 

documer*l p<Óptlo a matéria ministrada: 
Enllegar aos coordenadoras, no pram 

eslabelecido, o material referente às atividades 
discenees; 
Apresentar, para aprovaçlo do Colegiado de 

Curso, sugoslõM para o programa das disciplinas, 
sob forma de plano de curso; 
Apresentar relaltlrio clrcunalanclado após 

participação em curso, esUoglo, congresso e outras 
reuniões; 
Reproaentar seus pares, quando indlcado, nos 

órg4os Colegl&dlos; 
Oodicar·se ll pesquisa e à t xtensão, bem corno à 

elabO<açio de estudOS de sua especialidade. 
SEÇAOV 

Du Nrlaa • Aloelamtnto 
Artigo 11t. O Corpo docente terá direito a 45 (quarenta e 
cinco) dias de fórtes por cada ano de eletivo exerclcio. 
Arli90 170. Al6m dos casos previsto• em lei, o docente 
podera afastar·•• de suas lunç6os sem prejulzo de venclmer101 
e 011tras vantagena, noe seguintea casos: 

I. Para realizar CUI$08 de pós1jraduaçáo sfrit:to 

11 . 

UI. 

r-1. 

v. 
VI. 

senw em lnst11ulç0es nacionall ou estrangeiras; 
Participar ela curso. ou estágios de 

aperfelçolrnento; 
Partlclpat de congreseos e outras reuniões de 

natureza clentifica, allfsllcl. cultural e tác:nica; 
ExerC8f tempororlamenle IIMdades de ensino ou 

pesqulaa em owas ínsl*uiçóee; 
Exercer temporwiemenla rtpt~ sindical; 
Cooperar com programaa da auill6ncla técnica. 

CAPITULO 11 
CORPO TtCNICO-ADMINISTRATIVO 

Arli90 t71. O cupo 16cnicCHidmnstraliv da 
universidade 6 conslluldo por 1trvldores que desempenhem 
alividadee téc'*=as, acmlnlslretivas • aperadonais de qualcJler 
natureza. 
Parégrafo Únloo • O COipO t6cnico-admlnistra1ivo podefá 
participar com os docentes de lllvldadaa da onolno, pesquisa e 
extensio, de acordo com a reepacliva coordlenaçáo de curso ou 
departamento, sempre conalderando a sua capacitação e 
especialização ptOftssional. 
Artigo 172. O lngreaso na carreira técnico-administrativO 
da Universidade ocorrerá após aptcwaçAo em concurso Jl4lbllco 
de provai e titulo, na forma da lei, e for·se4 em nlval Inicial do 
cargo de sua carreira. 

IEÇlDI 
Rttlmt Jurldleo • de Trabalho 

Artigo 173. O corpo ~ístrativo da UEAP é 
regido pelas l.til n• 0066.'83, cru- diap6e sobre o Regime Jwldico 
únloo dos Servidores PUblicos Civil do Estado do Amapá, 
Autarqutae e Funcllçc)ta P~blicM ~ e lei rf'. 1 .301/09, 
"'" dlspOe sobre o quadro de pessoal efallvo óa UEAP. 
ArtigO 174. As ~ de trabalho do paaaoel técnico
lldminlstratlvo, no QUe M rolwe à catoaoria. ao inoreaao. à 
promoçao, a diapenu. 10 regme da hbalho, ao aluUmenk!, à 
trans1ertnc1a. 10 11116rio, b vantagens aerio disciplinado$ em 
plano da cargos o "*'rioe da categoria. 
Arli90 171. o corpo l«:níco-~llivo compreende 
os aeguinles grupos: 

I. NiveiSuparior; 
li. Nlvel Médio; 

SEçAO M 
Doe Direito. • DevwM 

Artigo 171. 0t clreitos do corpo ~ 
estão definldo1 na lei EsllldwJ N" ()()661a:J, e aer6o 
especi&tnente delinaadol no Plano ela C&rgos e Salérioa doe 
mesmos. · 

Pãg. 33 

Artigo 1n . O servidor técnico-administrativo da UEAP 
está compromissado a respeitar o Estatuto, este Regimento 
Geral e as demais normas e re~montos Internos da lnstituiçAo. 

CAPITULO 111 
CORPO DISCENTE 

Ar11go 171. O corpo discenCe da UEAP ê constituldo por 
todos os estudantes matriculadoe noe cUtsoe de gtaduaçáo e 
pós.graduaçto o organizam-se om um Diretório Central de 
Eotudantes (DCE) e Centros Acad6micoe (CAs). 
Parágralo Úrico - As entidades estudantia sêo independentes e 
autOnomas e organizadas por regimentos próprios. 
Artigo 179. Os estudantes conaldarados regulares terAo 
direito a reptosentaçao nos órglo& COlegiados óa UEAP. 
Arli90 110. O Processo Eleitoral para reptesentanles nos 
órgi'los colegiados será organiZadO: 

I. Pelo OCE para o CONSU e demais órgãos 
coleglaclos que uslm exigirem; 

11. Pelos respectivos Centros Acadêmicos para o 
Colegiado de CUI$0. 

Arli90 181. No ato da matricula, o estudante assume o 
compromisso de respeitar o Estatuto, este Regimento Geral e os 
reglmen10s eapaclflcos e ae reaoluçõos dos órJiáos superiores. 

CAPITULO IV 
MONITORIA 

Arli90 112. A Universidade formarâ um quadro de 
monitores, que seré compos10 por elludanCes regularmente 
rnatrlcul~ noe cursos de graduação. 
Parâgralo Unloo - As lunçõel da monitor setAo exercidas por 
elunoa que comprovem rendimento escolar salisfalórlo na 
diaciplna em causa e nas disciplinas "'• reptescntem seus pté· 
requisitos. quando houve<, e que, mediante provas de S<lleçáo 
especlfocas. demonstrem conhecimentos da matéria e 
capacidade da auxiliar os docentes em aulas, pesquisas e outras 
atillidades didâlicas. 
Artigo 113. A funçAo de monitor será considerada titulo 
para poste<ior Ingresso na carroir.l do magistério superior. 
P&rállflllo Único - A monitoria néo est8beieCe VinCUlo 
empregatício com a Universidade. 

CAPIT\JLOV 
REGIME DISCIPUNAR 

Al1igo 114. SAo apicáveia aos docentes e técníco
administralivos da UEAP as sançóes disciplinares elencadas e 
definidas no Capitulo V do Titulo r-1 da Lei n• 0066/93. 
Artigo 155. O processo adminlstraUvo disdpllnar sara em 
conformidade com o <isposto no Titulo V da Lei n• 0066193. 
Al1ígo tK. Os discentes estarAo su/elt08 as seguintes 
sançOes disdpllnarea; 

I. Adverténcla; 
11. SuspensAo; 
111. ExcluaAo. 

Artigo 117. As sanç6os disciplinares oorAo aplicadas ao 
discente, após julgamen10, no qyal lhe 6 garantido o clreito de 
ampla defesa e do contradltóno, em comissAo discipinar 
designada para esta finalidade por ato da Reltorta. 

CAPITULO VI 
PA TRIMONIO E RECURSOS FINANCEIROS 

Artigo 1M. Constituem patrlmOnlo da Universidade: 
I. Bens móveis e imóveis; 
11. Bens e clreltoa adquiridos, doados ou legados; 
111. Fundos especiaia; 
IV. Saldos dos exerclclos financeiros transferidos 

para conta palrimonlal. 
I 1° • Conforme Decreto N". 1.973, de 30 de junho de 2006, 
pertence ao ace<vo palrimonlal de UEAP o prádlo localizado na 
Avenida Presidente Vargas, 1150, nesta cidade. e ainda 01 bens 
que guamecem o mesmo. 

f 2" • Cabe 6 UniVersidade lldminislrar seu patrimônio e dele 
dispor. 
f 3° • A aquisição do bens pela Unlversldade 6 Isenta de tributos 
estaduais administrados pela Secretaria da Receita Estadual. 
f 4° • Oe atos de aquisição de bens ImóveiS pela Universidade, 
neles compreendidos sua transcrlç&o nos registros de móveis. 
sáo leentos da custas e emolumentos. 
f s• · A Universidade, me<lante autctizaçêo do Conselho 
Universit4rlo, poderá ptO<nOV8f Investimentos tendentes à 
valorização patrimonial e l obtenção do rendas apllctveis na 
reallzaçAo de seus oójelivoa. 
Artigo 111. Oe recur1011 da Universidade sorAo 
provenientes de: 

I. Dotações que lhe foram atribuldas nos 
orçamentos do Ellado do Amapá, de seus 
municlpiOS e ela Uniéo; 

11. Subvençóes, contribulçOes e doaçóes; 
111. Fnanclamtnlol decorrentee de COf'Ntnios e 

quaiSquer outros ajustei com organiomos laderais, 
estaduaiS e municipais e com entidades públicas 
011 privadas nacloneíe ou esllangoiras; 

IV. Rendas da apllcaçáo de bens e de valores 
patrtrnonlals; 

V. Retribuição de serviços prestadoe à comunidade; 
VI. Remune<açlo por servlçoa Pfaetados a terceiros. 

quer 5ejam entidades públc111 ou privadas, 
nadonail 011 astrangeiras; 

VIl. Taxas e emolurntrt10s; 
VIU. Produto do recebimtrtiO de royllties e de cess.\o 

de marcas e pat.,..es, na forma da llgleiaçAo 
pertinente; 

IX. Rendas evenluais. 
Plrigrafo Qnlco - é vedada a cobrança de menaaJidadas am 
CUtS06 regulareo de graduaçAo e em atividades de extensão. 

í1T\JLO VI 
DISPOSIÇ0ES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Arli90 1to. Dentro do prazo ela t80 dias. a contar da 
aprovaçAo deste Regimen10 Geral, 08 órgéoe da Reitoria, 
Colegiados da Cursoa o demais unidades claverAo rege<·~<~ por 
seus rospectivos reglment08 Internos, os quais deverão ser 
aprov&dlos pelo Conselho Unlversltrto. 
Artigo 111. Ealt RegimeniO Geral davetá sofrer revisAo 
a qualquer momento visando adequaç4o à legislaç4o vigente 011 
por desejo da comunidade unlvnilirla. 
Artigo 112. A aliAiraçAo do preaanre Regimento Geral 
~· quo e..-em rna14rlas retaclonadas ao ensino, 
somence entraria em vigor no per1odo letivo seguinte ao da 
aprovaçio. 
AlUgo 113. A UEAP terá almboloe, cujos padrões e 
.-s deverAo seguir u eapeclllcaç6es estabelecidas pelo 
CONSU. 
Ar1igo 1M. Os C8108 ornio&o. neote Reginonto geral 
devorloo ser resolvldoe pelo CONSU. 
Ar1igo 191. O .,- Regimen10 Geral entrará em 
vigor na cllla de aua publlcaçio. • 
Artigo 111. ReYogam-ee u disposiç6es em contrArio. 

Macapá • AP, 24 de setembto do 2008. 



Maca á 24.03.2009 

. @oER JUD~é1A~1o) . 
G:i:.i_fui~~l Regional .Eleitoral ~ 
Des. Luis Carlos Gomes dos Santos 

PORTARIA N" IJM/2009 

O PRF.SIT>F.NTF EM EXERCK'IO DO TRIBUNAL l{[(iiONAL 
ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso dos atribuiçõ.."S letais que lhe 'Cli> 
conferida.• p<ln An 16, XXXII, do Regimento lnlcrno desta Corte, c 
lcndu em vi•1a o contido no P.A n' 18. classe IX, protooolizado sob o 
n" 73612009, 
RESOLVE: 
Art. I' Designar o servidor MARIO AI.VF$ \1ACEOO, 
Coordenador de Matcrial c Patrim<lnio, como fo>CUI <lo Contrato n' 
OOR/2009, celebrado cofre este Tribunal e a S<:nhono MARIA nAS 
GRAÇAS \.OME~ R RITO, RG n' 288.775·AP, CPF n' 5R4.hn.902· 
15. cuj<> objeto t 11 prcstaçlo de serviços de locaçlo do imô•cl, 
situado na Rua Lcopaldn Mar:hodo , 3470 - llcirol - para ser 
utilizado prm:isoriamentc ctllllO depósito de materiais pennanentcs c: 
de consumo, conforme disposlo no Termo de Oispmsn de Licitaçao 
n• 005/2009-TREIAP. de 26.10212009, na forma dn 3/t. h7 da I .ti n' 
8.666193- Lei de Licitaçll<s e Conlratos. 
1\rt. 2° Publiqoe·se e registre-se. 
Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Amapâ, 
em 16 de março de 2009. 

(A) Descntbar~ador WINAROO MARIA ROUIUGUcS DE SOUV, 

PORTARIA N" 14212009 

O PRF.SinF.NTE DO TRIBU~AL REGIONAl. ELEITORAl. 00 
AMAPA, no uso das atribuiçll<s legais que lhe sào conferidas p<lo 
Art. 16, XXXII, do Regimento Interno desta Corte. 
R~SOLVE: 

Alt. I ' Incluir o scr.idor i\lessandro Rilsoney l>ias de Souza, Chefe 
da Seção de Pl>ncjamento c Cupacitaçlo de Pessoal, c a sen.idora 
Ciamaio M.cedo Almeida, Assessora Tt<:nica de Comunita<;il> 
Social. na Comi•'>ilo de Planejamento Prévio das ~lciçõ..'S 2010, 
conslitulda pela Portaria 12112009, de 10.03 2009, publica.la no 
Bolelim Interno n• 08, de I 3.03.2009. 
An. 2•- Esca Pooaria entra em \·igor nu dn1n de sua publrcRÇio. 

· An.. J•- P'ubliqucooSC e registro-se. 
Ciabinere da Presidtncia do l'rrbunal Regional Eleitoral do Amap~. 
em IR de marvo de 2009. 

(Alllescmbargador I.U17 CARLOS GOMES IXJS SAN I'OS 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 111' ZONA - MACAPÁ 

Edital n.• 007/09 

O llr. MARCONI ~IARISIIO PIMENTA, MM. Jui 
Eleitoral da lO' Zona, usando dos llribuiçllc' que lhe '011.• confaidas, ele ... 

f AZ SABE: R. a todos quanlos virem n pn:scnle EDITAl 
du (lOfturin 00112009: 

PORTARIA N" 001/2009 

CONSIDERANDO que os trabalhos rtlativos as 
Eleições Municipais de: 200R ocom:ram com pleno exilo, falo 
ocasionado pela cooperação t.k rodos que, direta ou indirttamenlc, 
conltibulram sobremaneira par• n efita1 e hom n.,damento do 
processo clcnoral; 

RF.SOI.VE : 

ArL I ' • ACRADECER a colaboração prestada c lic>lacar a 
compct.Cncia c o espirito de profissionalismo e de cidadsrua dos 
funcioo.irios abaixo relacionados~ 

CARTÓRIO ELEITORA L o . .\ I O" ZONA ELEITOR.\ L .. _ 
ANA CAROLINA I'ACIJJ:!CO DA COSTA 
ANDERSON VIEIRA nF. OI .IVEIRA 
AMARILOO DIAS CARV ALI IO 
DA~I LO Ci\ROOSO MAGALHÃES 
EDNA LUCIA CORRE A CI::ARENSE 
JéR< NIMA DA CONCF.IÇÃO CARDOSO DE ALM~IllA 
JOAO DAMASCENO llOS SAKTOS .. 
JORCE CARLOS I .liSTOSA JÁCOBINA 

fJúziNET{CORDEIRO TAVARES ··-
MARIO IDllA\FIINO Sll .VA SANTOS JÚNIOR 

f-'MARIA ÕE FATIMA CONCEIÇAO l>~ ALMEIDA 
MILITÃO PF.RFIRA SOU7.A 

Tu BENS .JOSE 13ARROS UOMES ·--
SI L V ANA SI I. VA SACRAMEÍ>HO 

'Sif. VIA KARI::N SI LV A RIBEIRO 
TANIA SIIIRI.f.V SILVA COSTA 
ZILDA MARIA ~OULA SILVA RIOS . 

ArL z•- I::LOG IAR os nomeados funcionâriM ptlo 
empenho. presteza. efu:itncia c tkdicaçàt) com qu~ th:-Kmpcnharam 
suas funçll<s neslc Juizo; 

Art. 3' DETERMINAR a publi<oçào da prescole 
POf'taria no Diário Oficial do Fstadn ~ ufixaç.Qo no átrio do prédio 
tlesh: Cartôno Eleitoral ~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art. 4' • DETEMINAR o encaminhamento de cópia 
dc:sla Portaria ao Órglo de origent dos ora aguciados, para que s.:ja 
feita a devida c merecida anocaçao nos respectivos assentos 
(unc: ionais. 

PUBLIQUE-SE. RECaSTRF.·SF, COMtiNIQI:E-SE. 
CABINETE DO JUIZ ELEITORAL IJA lO' l-ONA, em 29 de 
j oneiro de 2009. 

F. para qu< chctue ao conhecimento de lodos, exp<~e·sc n 
presente Edital que scri afi.ado no Ca.rtório eleitoral da lO' Zona de 
Macapá c publicada no Diário Oficial. Dado c nc.t• cidade de 
Macapi, Capital do F.slado do Amapá, eos vinte c novel dia< d<> 
mCs tlc jDMiro de- doi.s mil e nO\'C. Eu.. ... . ....... •• (.'.aroli•a 
Cor.ta conferi c subscrevo. 

MARCOI\1 MARINIIO PIMENTA 

Jui• Eleitoral do I ir. Zona 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 10' ZONA- MACAPÁ 

EdiiM n. • OO!MI9 

Pt'liZo: 15dlas 

A Ora. Sueli Penllra Plnl, MM. Juiza EleMoral da 
10" Zona, usando d• atri>uições que lhe sAo conferidas, etc ... 

FAZ SABER, 1 lodos quantos virem o presente EDITAL ou 
dele conhecimento tiverem da Sentença Proferida: 

Processo n• 11.025108 
Requerent.: ColigaçAo Frente Pela Mudança 
Requerido: 1V Macapá - 1V Amazônia LTDA - Canal-4 

SENTENÇA 

Diapoaltlvo 

Isto Posto, JULGO EXTINTO o presente 

P<OCOS$0, com fundamento no art. 267, IV do CPC. Sem custas 

e honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após 

obsetVadas as formalidades legais, arquive-se. Macapâ, 05 de 

fevereiro de 2009. Man:onl Marinho Plmentlt, Juiz Eteiloral da 

tO" Zona. 

..,......_.----..... 
sra que cheg~ ~nht!dmento de todos, 

esente Edital que sera · xado no Cartório 

Z ade páepubl' 

na, Chefe do 

. 
SUELI PINt. 

Juiza Eleiloral da 10'. Zona 

.....-· 
CARTÓRIO ELEITORAL DA 10" ZONA 

Edittl n. • 03101 

A Dr". SUEU PEREIRA PINE, MM'. Juiz Ele. oral da 1 O" 
Zona, usando das atribuições que lhe sAo conferidas, ele ... 

FAZ SABER a todoe quantos virem o pre6ente EDITAL 
ou dele conhocimenlo tiverem da Sentença Proferida: 

SE N T·E N Ç A 

Proeessos n.• 5.326108 
Autos de: Cancelamenlo Por Comunicaçao de Óbito 
Eleitores: NELTON MACIEl TAVARES, ROBERVAN DA 
SILVA RAMOS, RICARDO DOS SANTOS, HÉliO 
FIGUEIREDO MARTINS~ ROSÂNGELA DE SOUZA 
AZEVEDO, FRED GLAUBER BRAGA RIBEIRO, MARIA 
PIEDADE SANTOS DO NASCIMENTO, CELIO OliVEIRA DE 
MELO, JACKSON LOBATO MACIEL, SAlMA ALCÂNTARA 
FIGUEIREDO, RAILAN ROCHA DA SILVA, EMERSON PAULO 
MADUREIRA GEMAQUE, WANDERLAN DA CRUZ, CLEISON 
MAURO SilVA DE SOUSA, ElGINA MARQUES DA SILVA e 
JOSIANA QUEIROZ PEREIRA 

RELATÓRIO 

Os eleitores relacionados e qualificados nos autos, 
tiveram seus óbllos registrados e comunicados através dos 
Oficios de n• 0253f08..CREIAP. 

FUNDAMENTAÇAO 

Considerando as normas que disciplinam a aplicaçlo do 
disposto nos artigos 71 à 81 do Códlgo Eleftoral, cancelo as 
inscriçôes de n.• 52232500, 928981341 , 1868222552, 
3229002526, 457482500, 4852032569, 4811262585, 
124752534, 5040532518, 4391922569, 3007922585, 
2795092542, 5106652569, 41089511309, 4224832534 e 
5176212528 dos eleitores acima mencionados. 
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Macapá-AP, 12 de junho de 2008. 

PUBLICACÃQ PE ACÓBPÃOS E RESOLt&W 

ACÓRDÃO N° 21471200i 

Embargos de Deelaraçio no RIICUI'IO Eleitoral n •l 
521 - Claase 30 • 
Embargante: Euricélla Melo C1rdoso 
Embargante: Ant6nlo Soarea de Oliveira 
Advogado: Dr. And1"4i Rodrigues Coata Oliveira 
Embargada: Coligaçio • "LARANJAL QUE 
MERECEMOS" 
Advogado: Dr. Aleaaandro de Jeaua Uch6a de Brito 
Relator: Juiz Llno Sousa 

PROCESSO CIVIL ELEITORAL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISltNCIA. EXAME DA 
CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE PODER 
ECONÓMICO. ART. 22, XIV, LC n. 64190. 
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM 
ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. 
1. O abuso de poder econOmico configura-se mediante 
a pnatica de atos que. na nomenclatura da Superior 
Corte Eleitoral, impliquem em uma 
desproporcionalidade de meios, do que ressalte, de 
forma potencial, a capacidade de influenciar no 
resultado do pleito eleitoral. 
2. No caso dos autos "houve uma excessiva distribuiçao 
de combustivel que, a meu ver, supera o simples fato 
de viabilizar a realizaçao de uma carreata, mas se 
constitui em angariar, mesmo, votos para aquele 
candidato", estando presentes, decerto, todos os 
elementos do abuso de poder econ6mico, pois ha uma 
despropordonalidade de meios e potencialidade de 
influenciar no resuHado das eleições. 
3. Embargos de declaraçAo parcialmente providos para 
suprir a omiS&Ao, negando-se provimento ao recurso 
eleitoral em sua totalidade. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional EleHorat do 
Amapá, por unanimidade de votos, em conhecer dos 
embargos de declaração e, no mérito, por maioria dar· 
lhes parcial provimento, para suprir a omiS&Ao quanto à 
caracterização por existência do abuso de poder 
económico, mantendo o desprovimento total ao recurso 
interposto, tudo nos termos do voto do Juiz Relator. 
Vencido, quanto ao desprovimento, apenas o Juiz 
Paulo Braga. Levantada questao de ordem, pelo Juiz 
Uno Souza, quanto à posse no cargo de Prefeito, em 
razao da presente decisão, o TRE, por unanimidade, 
decidiu que devera ser empossado o segundo 
co4ocado, o que passa a integrar o voto dos embargos 
de declaração. 

Sala de SessOes do Tribunal Regional Eleitoral do 

Amapá, em 23 de maliifde 2009. 

Bel•. Lena Márc rges de Souza Mendes 
Secret a Judiciária e/e 

~Tribunal de Justiça do Estado ) 

Oes. Dôglas Evangelista Ramos 

CÂMARA ÚNICA 

ATA DA 684' SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 
DEZESSETE DE MARÇO DE DOIS MIL E NOVE. 

Às oito hOras e vinte e três mlflLIIOs. pre!ICOtes os 
Excelentisslmos Senhores Oel141mbargad04'es GILBERTO 
PINHEIRO (Presidente), DóGL.AS EVAHGEUSTA, MÁRIO 
GURTYEV, LUIZ CARLOS, CARMO ANTONIO e EDINAROO 
SOUZA. Procurador de Justiça Dr. JAIR JOSÉ DE GOUVEA 
QUINTAS. Feita a lei1Ura da Ala da última Sessllo ordinária, a 
qual fOI apoovada por unanimidade, lOtam Julgados os 
seguintes processos: 

APELACÕES CRIMI~ 
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NO 2.719/07 (Numero Único da Justiça 
000062e-72.2007.8.03.0000) - Origem: 1' Vara Criminal da 
Comarca de Santana -Apelante: Adauto Pantoja dos Santos -
AdiiOQada: Ora. Manene Almeida dos Santos - Apelado: 
MinlstMo Público do Estado do Amapá - Relator: 
Desembargador Edlnardo Souza - Revisor: Desembargador 
DOglas Evangelista. 

~o; "A Cámara Única do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
niCUI'$0 e, no mérito, pelo mesmo quorum, negou-lhe 
provimento nos tennos do voto proferido pelo eminente 
relator." 

!i:,_ ~8!Zllll! (Numero Único da Justiça 
000029G-86.2008.8.03.0000) - Origem: 3• vara Criminal e de 
Acc toria Militar da Comarca de Macapá - Apelante: Manoel 
R•• • 1ndo Costa da Silva - Advogado: Defensor Público -
Aç o;.Jdo: Ministério Público do Estado do Amap~ • Relator: 
Ot~sombargador Luiz Canos. 

~.l!i "A Câmara Única do Egrjglo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
recurso e, no mérito, pelo mesmo quor~n~, negou-lhe 
provimento nos tennos do voto proferido pelo eminente 
relator." 

N". 2.8WO!! (Numero Único da Justiça 
0000343-82.2008.8.03.0000)- Origem: Vara Única da Comarca 
de \116rla do Jari - Apelante: Gilmar Lopes dos Santos -
AdiiOQado: Defensor Público - Apelado: Ministorio Público do 
Estado do Amapá - Relator: Desembargador Edinardo Souza -
- Revisor: Desembargador DOglas Evangelista. 

tl!l.çlsão; "A Câmara Única do Egrégio Tribunal de JusUça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
recurso e, no mérito, pelo mumo quorum, negou-lha 
provimento nos termos do voto proferido pelo eminente 
relator." 

NO, 2,!18j[Q§ (Numero Único da Justiça 
0001083-18.2008.8.03.0000) - Origem: 2' Vara Criminal da 
Comarca de Santana -Apelante: Jonlelson dos Santos Dantas 
- AdiiOQado: José Maria de Souza Barbosa - Apelado: 
Ministério Público do Estado do Amapá - Relator: 
Desembargador Luiz Canos - Revisor: Desembargador 
Canno AntOnio. 

~~~"Retirado de pauta a pedido da parte." 

NO, 2,882/03 (Numero Único da Justiça 
000048~-64.2008.8.03.0000)- Origem: Vara do Tribunal do Júri 
da Comarca de Macapá - Apoianto: Ministério Público do 
Estado do Amap~ - Apelado: Jacl Monteiro da Silva -
Advogado: Mauricio da Silva Pereira - Relator: Desembargador 
Lua Canos - Revisor: Desembargador Canno AntOnio .. 

~ "Ratlrado da pauta a pedido da parto ." 

N" 2.81510§ (Numero Único da Justiça 

0000561-88.2008.8.03.0000) - Origem: Vara do Tribunal do Jun 
da Comarca de Macapá - Apelante: Marcelo do Nascimento 
Batista - Ad110Qado: Dr. Josimar de Sousa - Apelado: Mii'Ostério 
Públloo do Estado do Amapá - Relator: Desembargador 
Edinardo Souza Revisor: Dssembargador Oclgtas 
Evangelista. 

~tl9.; "A Câmara Única do Egr~glo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
recu,..o e, no mérito, pelo me&mo quorum, negou-lhe 
provimento nos termos do voto proferido pelo eminente 
n~lator." 

.lf..__l..~WOQ (N~n~ero Único da Justiça 
00007111-&1.2008.8.03.0000) - Origem: 11 Vara Criminal da 
Comarca de Santana - Apelante: Anatilde Nooes Voana -
Advogado: Dr. Cícero Borges Bordalo Júnior - Apelado: 
Amiraldo Guedes Bousse - AdiiOQado: Dr. Mauricio Pereira -
Relator: Desembargador DOglas Evangolisla - Revisor: 
Desembargador Mario Gurtyev 

~lW; "A Ctmara Única do Egr9gio Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
recurso, rejeitando a preliminar de nulldada da sentença 
por ausência de fundamentaç~o e, no mérito, após o voto 
do Rehotor dando provimento ao Recurso, pediu vista o 
Revisor." 

N" 2.981/08 (Numaro Único da Justiça 
000115-4-20.2008.8.03.0000) - Origem: Vara do Tribunal do Juri 
da Comarca de Macapá - Apelante: Mii'Ostétio Públloo do 
Estado do Amapá - Apelado: Ivan Matos Madel - AdiiOQado: 
Defensor Público - Relator: Desembargador Edinardo Souza -
Revisor: Desembargador Dóglas Evangelista. 

~ "A Câmara Única do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
recurso e, no mérito, pelo mesmo quorum, negou-lhe 
provimento nos termos do voto proferido pelo eminente 
relator." 

tr..._3.006/0§ (Numero Único da JusUça 
0001166-34.200!!.8.03.0000) - Origem: Vara do Tribunal do Juri 
da Comarca de Macapá - Apelante: José Antônio Xavier de 
Meio - AdYOgado: Dr. Mauricio Silva Pereira - Apelado: 
Ministério Público do Estado do Amapá - Relator: 
Desembargador Edinatdo Souza - Revisor: Desembargador 
Dõglas Evangelista. 

l:!:t.c.lru; "A CAmara Única do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
recurso, n1jeitou a preliminar de nulidade na fonnação do 
conselho de sentença, no mérito, pelo mesmo quorum, 
deu-lhe provimento parcial nos tennoa do voto proferido 
pelo eminente relator." 

~011/0§ (Numero Único da JUSI.Iça 

( DIÁRIO OFICIAL) 

0001170-71.2008.8.03.0000) - Dngem: 2" Vara Criminal da 
Comarca de Santana - Apelante: Edelson Gonçalves de 
Freitas - Advogado: Dr. Kleber Nascimento Assis - Apelado: 
Ministério Púb~co do Estado do Amapá - Relator: 
Desembargador Edinardo Souza - Revisor: Desembargador 
Dõglas Evangelista. 

Q!l;ld(!: "A Câmara Única do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
recUI'$0 e, no mérito, pelo mesmo quorum, negol.Hhe 
provimento nos termos do voto proferido pelo eminente 
relator.•' 

mLAÇÃO CÍVEL E REMESSA EX-OFFICIQ 

.!f~ ~~~ (Numero Único da Justiça 
0000730-82.2008.8.03.0000) - Origem: 11 Vara Clvel e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá - Apelantes: Estado 
do Amapá e Eden Paulo Souza de Almeida - AdiiOQado: Dr. 
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~lsàQ; "A CAmara Única do Egr~glo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
reCUt$0 e, no mérito, pelo mesmo quorum, negou-lho 
provimento noa termos do voto proferido pelo eminente 
rolator." 

!C._. 3.8~ (Numero Únloo da Justiça 
0000682-19.2008.8.03.0000) - Origem: 1' Vara Cívei e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá - Apelante: Maria 
das Dores Leile de Uma • Ad110g3do: Defensor Público -
Apelado: Francisoo Ribeiro Batista - AdiiOQado: Dr. Cassius 
Clay Lemos Carvalho - Relator: Desembargador Edinardo 
Souza 

12!!l;lsão; "A Clmara Única do EgrjgJo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
recu,.o, rejeitando a preliminar de carência de ação, no 
mérito, pelo m8llfl1o quorum, negou-lhe provimento nos 
termos do voto proferido pelo eminente relator." 

Pedro Monteiro Doria !l Dr. Eden Paulo Souza de Almeida - NO. 3 835(0§ (Numero único da Justiça 
Apelados: Aleno de Oliveira Conceiçilo e Estado do Amapá - 0000699-55.2008.8.03.0000) • Origem: 3• Vara Cível e de 
AdiiOQado: Dr. Eden Paulo Souza ele Almeida e Dr, Pedro Fazenda Púb~ca da Comarca de Macapá - Apelante: HSBC 
Monteiro Doria - Relator: Desembargador Edinardo Souza - SOQI.WOS SJA • Advogado: Or. Evaldy Mola de Oliveira Júnior -
Revisor: Desembargador Oõglas Evangelista. Apelados: Cleomar Jurema Ferreira Dei CasbUo e outros -

• _ - Advogado: Dr. Canos Nelson Picanço Relator: 
Il!!çl~ "A Cimara Unlca do Egrégio Tribunal de Just1ça Desembargador Edinardo Souza - Revisor: Desembargador 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu dos DOglas Evangelista. 
recursos e cl.a r•m•saa~ no m6nto, pelo mesmo quorum, 
deu provimento parcial a Remessa, negou provimento ao 
Recurso Adesivo e julgou projudlcado o Recurso 
Voluntário noa termos do voto proferido pelo eminente 
relator." 

~.654/,D! (Numero Único da Justlça 
0001070-19.200!!.8.03.0000) - Origem: s• Vara Civel e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá -Apelantes: Rodrigo 
da Silva Utzlg e Estado do Amapá -Advogados: Dr. Josenitdo 
de Oliveira Culmar e Dr. Nelson Adson Almeida do Amaral -
Apelados: Estado do Amapá, Rodrigo da Silva Utzlg e Trem 
Oespontvo Clube - AdiiOQados: Dr. Nelson Adson Almeida do 
Amaral. Dr. Josenildo de Oliveira Culmar e Dr. Mauricio Carlos 
Costa Correa - Relator: Desembargador Edlnardo Souza -
Revisor : Desembargador Dclglas Evangelista. 

~ill; "A CAmara Única do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu da 
Remessa e do apelo de Rodrigo da Silva UtzJg e não 
conheceu do recurso do Estado do Amapá, no mérito, pelo 
mesmo quorum, deu provimtnto parcial a remessa e ao 
recurso voluntário nos tennos do voto proferido pelo 
eminente relator. • 

.!f.._l.J11QI.Q§ (Numero Único da JU$1iça 
0000&46-81 .2008.8.03.0000) - Origem: 1' Vara Clvel e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá - Apelante: Estado 
do Amapa - Advogado: Dr. Márcio Régio Evangelista Barroso -
Apelado: W.S. Cancela - ME e Heliomar Socorro da Silva da 
ConcelçAo - AdiiOQado: Defensor Püblloo - Relator: 
Desembargador Edinardo Souza - Revisor: Desembargador 
Dõglas Evangefista. 

~ "A Câmara Única do Egr4glo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
recurso e da Remessa e, no mérito, pelo mesmo quorum, 
deu provimento a R-.nessa e julgou prejudicado o recurso 
nos tennos do voto proferido pelo eminente n~tator." 

~t,AÇ_é!fli.flt.E~ 

Numero Único da Justiça • 001m2-27.2008.8.03.0001) -
Origem: 3' vara Clvel e de Fazenda Pública da Comarca de 
Macap~ - Apelante: Estado do Amapá - AdiiOQada: Ora. Ana 
Pauta Tavares de Souza - Apelado: SebasUllo Em~ Pires dos 
Santos - AdiiOQado: Dr. Julierme Siqueira de Souza - Relator: 
Desembargador Mano Gurtyev. 

~; "A CAmara Única do E~lo Tribunal de Justlç.a 
do Estado do Amap;t, por unanimidade, conheceu do 
recurso e, no mérito, pelo maamo quorum, deu-lhe 
provimento parcial nos tennoa do voto proferido pelo 
eminente relator." 

Numero Único da Justiça • 0001-470-e1 .2005.8.03.0002) -
Origem: 3' vara Civel e de Fazenda Pública da Comarca de 
Macapá - Apelante: Ouality do BrasU Indústria LTOA -
Advogado: Or. Marcelo Porpino Nunes - Apelada: Sandra 
Brilhante de Oliveira- AdiiOQado: Dr. Kleber Assis Nascimento -
Relator: Desembargador Mario Gurtyev Revisor: 
Desembargador Gilberto Pinheiro. 

~ "A Cimara Única do Egréiflo Tribunal de Justiça 
do Eaudo do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
recurso, rejeitou a preUmlnar de clfce-nto de deles., no 
mérito, pelo mesmo quorum, deu provimento parcial ao 
apelo nos termos do voto proferido pelo eminente n~lator." 

~ 5/-ºf (Numero Único da Justiça 
0000339-23.2008.8.03.0000) Or1gem: 2' Vara Cível da 
Comarca de Santana - Apelante: Valor Capltallzaçilo S/A -
Valor CAP - AdiiOQada: Ora. Marisa Máoola Marins - Apelado: 
Oscar Carlos Lacerda de Almeida - AdiiOQado: Dr. Ivan da 
Co&ta FeUx - Relator: Desembargador Luiz Carlos - Revisor: 
Desembargador Canno AntOnio. 

.t!Ki_Ül!; "A CAmara Única do Egrjglo Tribunal de Justiça 
do Eatedo do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
recurso e, no mérito, pel o mesmo quorum, deu provimento 
parcial ao apelo nos termos do voto proferido pelo 
eminente relator." 

~~ (Numero Único da Justiça 
00010611-34.2008.8.03.0000) - Origem: 51 Vara Clvel e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá - Apelante: Rodrigo 
da Silva Utzlg - Ad\IOQado: Dr. Josenlldo de Oliveira Cuimar -
Apelado: Estado do Amapá - Advogado: Dr. Nelson Adson 
Almeida do Amaral - Relator: Desembargador Edinardo Souza 
- Revisor: Desembargador Dõglas Evangelista. 

~~ "A Câmara Única do Egr6glo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
n~curso e, no mérito, pelo mesmo quorum, negou-lhe 
provimento nos tennos do voto proferido pelo eminente 
relator." 

tr, M5§10f (Numero Único de Justiça 
0000744-511.2008.8.03.0000) - Orlgem: s• vara Cfvel e de 
Fazenda Púbica da Comarca de Macapa - Apelante: 
Companhia de Eletr1ddade do Amapá - CEA - Advogado: Dr. 
Alfredo Alehco de Souza Fiho - Apelada: Esther "-'.aria dos 
Santos - Advogada: Ora. Elcimara Ferreira Albuquerque -
Relator: Desembargador Edinardo Souza - Revisor: 
Desembargador DOgtas Evangelista. 

.QKI.tiJ:I; "A Cámara Única do Egr6gio Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
recurso e, no mérito, pelo mesmo quorum, deu-lhe 
provimento nos termos do voto proferido pelo eminente 
n1lator." 

N". 3 872/M (Numero Único da Justiça 
000077&-M.2008.8.03.0000) - Origem: 2' vara Civel e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá - Apelante: Pedro 

José Erice ira - AdYOgado: Dr. Canos Augusto TO<k de O~veíra -
Apelados: Airton Quaresma de Oliveira Junior e Ana Carolina 
Alves de Oliveira - Advogado: Dr. Raul Anemldan Moralss da 
Silveira - Relator: Desembargador Edlnardo Souza - Revisor: 
Desembargador Dàglas Evangelista. 

~o~ " A Ctmara Única do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
recurso e, no mérito, pelo mesmo quorum, deu-lhe 
provimento nos tennos do voto proferido pelo eminente 
relator." 

N•. 3,877101 (Numero Único da Justiça 
00007&4-41.2008.8.03.0000) - Origem: 11 Vara Cível e de 
Fazenda PúbUca da Comarca de Macapá - Apelante: Teima 
dos Santos Rodrigues - Advogado: Dr. Tiago Staudt Wagner -
Apelado: Estado do Amapá - AdiiOQado: Dr. Guilherme 
Carvalho e Sousa - Relator: Desembargador Edinardo Souza 
- Revisor: Desembargador DOglas Evangelista. 

~ "A Clmara Única do Egrégio Tribunal de Jusüça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, nio conheceu do 
recurso nos tennos do voto proferido pelo eminente 
relator.• 

.!f.._ ~~ (Numero Único da Justiça 
00007M-85.2008.8.03.0000) Origem: 1' Vara Clvel da 

1 Comarca de Santana - Apelante: Muníclplo de Santana -
I Advogada: Ora. Eveline Barbosa de Azevedo -Apoiada: Maria 
de Jesus Nunes Leal - AdiiOQado: O r. Ulisses Trasol - Relator: 
Desembargador Gilberlo Pinheiro - Revisor: Desembargador 
Luiz Canos. 

~o; "A CAmara Única do Egrégio Tribunal de JusUça 
do Estado do Amapi, por unanimidade, conheceu do 
recUt$0 e, no mérito, pelo mesmo quorum, deu-lhe 
provhnento nos tennos do voto proferido pelo eminente 
relator." 

tr._ ~ (Numero Único da Ju&Uça 
000081 0-3e.2008.8.03.0000) - Origem: 4' Vara Clvel e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá - Apelante: Instituto 
Nacional de Segur1dade Sodal - AdiiOQada: Ora. Virgfnia Araujo 
de Oliveira - Apelado: Ademir Guedes da Conceição -
Advogado: Defensor Pubtôoo - Relator: Desembargador 
Edlnardo Souza Revisor: Desembargador Dóglas 
Evangeli6ta. 

~; "A ctmara Única do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Elltado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
recurso e, no mét1to, pelo mesmo quorum, deu-lhe 
provimento nos tennos do voto proferido pelo eminente 
relator!' 

NO. 3 904/_0§ (Numero Único da Justiça 
0001101·12.2008.8.03.0000) - Origem: 1' Vara Clvel e de 
Fazenda Pública da Coman::a de Macapá - Apelante: Jurema 
Mendes Salvador e outros - AdiiOQado: Dr. Thiago Staudt 
Wagner - Apelado: Estado do Amapá -Advogado: Dr. Fábio 
Rodrigues de Carvalho - Relator: Desembargador Gilberto 
Plnhelro- Revisor: Desembargador Luiz Canos. 

~ "A Clrnara Única d o Egrégio Tribunal de Justiça 
do Eatedo do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
recurso e, no m6rito, pelo mamo quorum, t~!f~Ou-l_!le 
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provinMnto ~ ltrmoa do voto profwldo pelo eminente 
relator." 

N". UUJOI · Origem: 2' Vara Clvel e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá - Apelantes: Jael Neves Gonçarv. 
Amonm e Estado do Amapa - Advogados: Dr. Tlago Slaudt 
W3!JfW!1 e Ora. Silya Simone &Jillel Juarez Dantas -
Apelados: Estado do Amapá e JMI NelleS Gonçalves de Souza 
- AdYOgados: Ora. Sinya Simone Gurgel Juarez Dantas e Or. 
liago Staudt lN'igler • Relator: Desembargador D6gtas 

Evangelista. 

~ "Retirado de PMib ante a auMncla jullllflcada do 
1"vogal." 

~-3.1~ (Numero Único da Justiça -
000045f-80.2001.1.o3.0000) - Origem: 2" Vara de Famllla. 
O<tãos e SucesSl!es da Comarca de Macapá - Apelante: J. C. 
dos S. -Advogado: Dr. Jefferson Mas5ud Alves - Apelada: M. 
M. M. dos S. - Advogada: Ora. FMomena da Silva Valente -
Relator: Desembargador Edlnardo Souza - Revtsor. 
Desembargador DOglas Evangelista. 

~Jo; "A Chlra Única do E~lo Tribunal de Justõç. 
do e.tado do Amapá, por unanimidllde, conheceu do 
_...., e, no mér1to, pelo rne..no quorum, ne~ 
P<Ovlmento ~ ltnno8 do voto prot.rtdo pelo eminente 
relator." 

.Ir.__ S.tJ1llll (Numero único da Justiça • 
0000131-417.2001.1.03.0000) • Origem: 2' Vara CIVIl e de 
Fazenda PCtllca da Comarca de Macapá - Apelante: !Aa~ 
Heliete Cavalcante Crizanto - Advogado: Dr. João Paulo vaz 
Cavalcante - Apelado: Banco General Molors do Brasi S.A -
Advogada: Ora. Taisa Mara Morais Mendonça - Relator: 
Desembargador Gilberto Pinheiro - Revisor. Desembargador 
LulzCartos. 

I!KJúQ; "Retirado de pauu a pedido da parte." 

te,_ ...untlll (Numero Único da Justiça • 
01100146-3t.200U.03.0000) • Origem: 1' Vara Civel e de 
Fazllllda Pública da Comarca de Macapá - Apelante: Antonio 
José Coutlmo Picanço - Advogado: Or. Taago Slaudt WlfPit
Apelado: Ealado do Amapá -Advogado: Dr. Fábio Rodrigues 
de Carvalho - Relalor: Desembargador Gilberto Pimeiro -
R8'tÍSOI': Desembargador Wz carlos. 

~ "A CAmlnl Única do Egliglo Tribunal de Juatlça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conheceu do 
niCUQO •· no mérito, pelo mesmo quorum, nego<>o~he 
provimento ~ tarmoa do voto prot.rido pelo eminente 
Nlatot." 

IM_BARGQS DE DEC~ÃQ NA ,YELAÇÃ() ÇL'aJ. 

.!r...__J.~ • "'-o único da Juatlça 
0000512-U.200U.010000 - Origem: 3' Vara Clvel e de 
Fazenda PCbicl da Comarca de Macapá - Embargaonta: 
Vllliane Simões dos Santos • Advogado: Or. Cãsar Farias da 
Rosa - Embargm: Eslado do Amapá - Advogado: Dr. Nelson 
Adson Almeida Amaral - Relator. Desembargador DOglas 
Evangehta 

~"A Clmart única do Egltglo Tribunal de Juetlça 
do Estado do Amapá, por unanimidade, conhec:.u doa 
Embargo. de Oeclw.çio e, no m4rtto. pelo mnmo 
quorum, negou-lhe provimento ~ wnnoe do voto 
prmrido pelo eminente relllor." 

AGBAVQUE..tii.Ifll.ltiftTQ 

tr. 2,238/0f • (Numt~o Único da Juetlça • 
0000747-14.2001.1.010000) - Origem: 2' Vara da FamfVa. 
Ort.los e Suoessões da Comarca de Macapa - Ag.vante: J . 
de M. C. -Advogado: Dr. Tarciso lllhena de Sousa -Agravado: 
Espólio de L P. da C. - Advogado: Dr. Jean Catlo dos Santos 
Fetreira - Relalor. Deaembargado( OOglas Evangelista 

~,; "A Clr111ra única do Egr6glo Tribunal de Jwtlça 
do Estado do Am..,., pot unanimidade, conheceu do 
agravo e, no mérito, pelo IMMIO quorum, negou-lhe 
llfOVimento noa 11111101 do voto profwklo pelo .nl'*ltt 
rwlalot." 

N". 2.202M • {NIIfllti'O único da Juallça • 

0000111·50.2001.1.03.0000) - Origem: 2' Vara de Famllia, 
órtaos e SucessOes da Comarca de ~ -Agravante: H. 
111. de S. F. - Advogado: Dr. Gilmar Saria Rosa Barbo$a -
Agravado: R IA. de S. -Advogado: Or. Mar1on da Luz Fanas -
Relator: Desembargador OOglas Evangelista 

tlKidQ; "A CAmata Única do Egriglo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amop'. por unanlmldada, conheceu do 
agravo e, no mérito, pelo mesmo quorum, negou-lhe 
provimento nos tannos do voto prot.rido pelo eminente 
relator." 

~~ {Numero ÚniCO da Justiça 
0000811-27.2001.1.03.0000) - Origem: 2• Vara Clvel e da 
Fazenda Pública da Comarca de Macapá - Agravante: Lara 
Mana da Silva Fonseca. representada por Elzaoi Picanço da 
Silva - Advogado: Or. Jorge Anelce - Agrawdo: Bradesco 
Seguros S/A - Advogado: Or. Joao Fabio Macedo Mescouto -
Relator. Desembargador OOglas Evangelista 

~lslo; "A Clmara única do EQitglo Tribunal de Justiça 
do Estado do Amapá. por unanimidade, conheceU 
parclalment. do AQI'IVO e, no m6rtto, pelo IMMIO quorum, 
deu-lhe provimento parcial ~ tennoe do voto proferido 
pelo eminent. ral«or." 

N" 2 27810& (Numero único da Juatlça 
000011a-tl.2001.1.03.0000) - Origem: 4• Vara Cfvel e de 
Fazenda Pública da Comarca de Macapi - Agravante: Odir 
Costa Toloea -Aclvogada: Ora. Eldmara F.....,.. Albuquerque -
AQravaclo: Banco da AmazOnia S/A • BASA - Advo!lado: Or. 
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José Célio Santos Uma - Relator: Desembargador DOglas R-.: 
Evangetsta 

~o~ "A carn .. única do Egtjglo Tribunal de Juatlça 
do Estado do Amapá, pot unanimidade, conheceu do 
agravo e, no m6rito, pelo mesmo quorum. negou-lhe 
provlmenlo - ..,_ do voto prot.rldo pelo emlntnlf ~ 
relallor.• 

REGISTROS: 
O Excelentisalmo Senhor PI'OCIA'ador de Justiça.,Or. 

Jair José de Gouvea Ck.intas cumprimentou o iustre adllogado, 
Or. Heldar Ma~nho, presente na sesdo. 

O Excelentlssino Senhor Desembargador Gllberlll 
Pinhei"o, Presidente da IXllenda c•mat~~. também regi&trou a 
presença do Ilustre advogado, Or. Helder Marimo. e d«Hhe 
boas vtndas, oomentando que é sempre importante a presença 
de advogados assistindo as sessões. 

Varas e Secretarias do Interior 

ID~~S~an~ta~n=a ~-~~ 
2A. VARA CIVEL • DA CotMRCA DE COMAACA DE SANTANA 

RUA CL.ÁUDIO lÚCIO MONTEIRO, 1100- CEP 68925000 

EDITAL DE INTtAAçAO . INTEROIÇAO 

Prazo: 20 dias 

!Qf.!fi!B~Q 00 PBOCES;;Q 

Processo N'.: 0006477·34.2007.8 03 0002 

Aç.lo • CURATELA 
P-Autora: SANDRA MENDES ROCHA 
Ad\logaoo ' LUIZ HENRIQUE MENDES DE SOUZA- 1414AP 
Plrtla Ró : FRANCISCA OUEIROl BOCHA 

O 1o1M Juiz do O..l!llo em ...-cicio neste juizo IDrNo pcjbico que no 
~soao em eplgrafe foi cle<:larada a '"-oçao c1a parte ,. -· 
ldenti!Qcla, conotlodo da re&pecliva M<1tença aa c:.usu ela inler<liçiO, 
a ~11ftcaçlo do(a) ~a) e os ' mileo da cur<llela, conforme 
rnencJonado a oegulr. 

lljfQ!!W.COE$ COMPLEMENTARE~ 

CURADOR/CAUSA o.t. INTEROIÇÀQJLMTES o.t. CURA TELA 
c...rora Sandra Mendes Rocha 
Cau ... doenço ntu'lll6gica potii'IOIIante o lrr...,.,vel 
Utl'liel da c..ra:e&o: todos OI olco do vida cMI. 

SEDE DO JUIZO: 2A VARA CIVEL da Comarca do SANTANA, Fórum 
de SANTANA. silo. RUA CLAUDIO LÚCIO MONTEIRO 900. CEP: 
&a925o00 • 

2A. VARA CIVEI.- o.t. CONARC\ DE SANTANA 

RUA CtÁUOIO LÚCIO loiONTEIRO. 1100 

Pram:lOdoos 

~~flliOCWiO 
f'\'oceaO H'.: Ot 18371Z107 • MONITÓRIA 
-- loi06B.lVEICU..OSlTDot. 
~ : .doAAÉRICO NUNES ONZ - tt4AP 
Plrtla S. : ~ RAMJNDA ROO!IIGUES DE SOUZA PERl!lftA 

CUç;lo ...... --., ..._ ..,lae:IIIIUIID e t*l 
..tido. poro lllllfclr. no pr.m de 15 fqúnae) dioo. • clllglçio 
...-v na pet,;~o----. ......... )edlllalleno 
qo-*o *'lloQ. ...... ..,... - · ._. ~ ...... elo • 
~.,.- ..... por dUo ...... _.,.. tiÇio ....----.,_-do on. 1.102 do aoc. Rce- o 

... c:lenclbdodo qla, .._ndo OI-4a -·--do 
----tl'lllniQI1ol allvccali:icL 

SAHTANA. 30 do ;-iro dt 

I ~~~~=O=Ia:;poque 
VARA ÚNICA DA COMARCA DF. O!APOQUE 

juiz de Direito: Dr. Luiz Grott. 
Cllere de Secretaria: WeWngton D.ias Miranda 

EXPEDIENTE DE INTIMACÃO PARA CltNCIA. DQ 
ADVOGADQ. 

aç}..p DE IMf.RQB~LAOMINIST~ 
Q®2228-58.2!)Q3.8.QJ.J)Ql!2. 
Autor: MUN!cfPIO DE OIAPOQUE. 
Advogado: DR. LUIZ ESTEVES SANTOS ASSUNÇÃO 
Réu: JOÃO NVEVES SILVA 

Finalidade: INTIMAÇÃO do Advogado Dr. Lmz 
ESTEVES SANTOS ASSUNÇÃO, para tomar ciência 
dos despachos abaixo transcrttos: 
Despacho de ns. 125. 
"Vistos. 
Defiro o pleito de ns. 124. 
Cumpra-se. 
Oiapoque, 26/1 0/2008. 
(a) LUIZ GROTT. juiz de Direito" 

Despacllo de ns. 121. 
"Frente ao certificado pela Secretaria, de quo 
dcocrreu o prazo sem apresentação de contestação, 
ouça-se a parto a utora. Após ao MinJstérlo Público. 
Oiapoque, 22/08/2008. 
(o) AILTON MAHCEL.O MOTA VffiAL juiz de Direito• 

Sede do Juízo: Av. Barão do !Uo Branco o• 17, Centro. 

'ente será publicado na ronna da lei. 
sta Cidade de Oiapoque, Estado do 
do mês d arço do e no de 2009. 

•í•:>, Jhv._, Grott alista Judiciário, o 

D.A 

I Ministerio Público Estadual~ 
- 4 - ' _ • .:. '>t • • - .. • .- ' ;-.. -~J" .-! 

(Procurador Geral de Justiça 

Iael Pelaes dos Reis 

l'arlarta n. '05f/200f·GAI/PGJ, de 13 de março de 200f. 

O PIOCURADOI-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso das alribuiÇOes legais. e tendo 
em visla a disposto nos cnigos r. Inciso 11. e 58. Inciso 
1. retro "f", da lei Complemenla' Eslodual n•. 0009. de 
28 de dezembro de 199~. 

RESOlVE: 

NOMEAI o seNidor RONALDO HENRIQUE IIIBIO 

JÚNIOI, Auxllar Minlster1ol, paro Cle<c:er o CCI'go em 

comissão de Ot-etor do Oivlsõo de lnquéfitos do 

Ministério Público do Estado do Amopó, o conta de 

13/3/2009. 

Publique-se, dê-se ciência e cumpro-se • 

GAIINm DO PROCURA~ 7USJIÇA, 

emMoc~~~~· 

!a::~B$1 
Procurodor~ol de Justiça 

) 



Maca á 24.03.2009 

Porbio n. ' 061/2009-GAI/PGJ. c» 16 c» mooço eM 2009. 

O PIOCUitADOI-GERAL DE JUsnÇA bb ESTADO 
DO AMAPÁ. no uso dos atribuições legais. e tendo 
em visto o disposlo nos artigos Z'. inciso 11. e 58. inciso 
I, lelro "f", do Lei Complemenla Estadual n•. 0009, de 
28dedezembrode 1994. 

ROOLVE: 

EXON!RAR. o peóldo. o Dr. MARCO ANTONIO 

VICENTE. Promotor de Justiça de EntrOndo Final, do 

cargo em comissOo de Assessor do Corregedora

Geral do Ministério Público do EstadO do Amopó, o 

contar de 16/3/'Xm. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

GAIINm DO PROCUitADO~I.GfRAL DE JUsnÇA, 
em Mocopóretz.;_o de~ 

~( 
Procurodor-Gerof de Justiçd 

. fCl!'lorian. '062/2009-GAI/P'GJ, c» Ude marçoct.200f. 

O PROCURADOI-GEitAL DE JU$TIÇA ÓO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso dos olrfbviÇOes legais, e lendo 
em visto o disposto nos artigos Z', Inciso 11. e 58. inciso 
I. lelro "f". do Lei·Complemenlor Estadual n•. 0009, de 
28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

NOMEAI o Dr. ~DER GERALDO AIIEU, Promotor de 

Justiça de EnlrOnclo Final. pao exercer o cago em 

comlssOo de Assessor do Cooegedoro-Gerol do 

Ministério Público do Estado do Amapó. a contar de 

16/3/2009. 

Publique-se. dê-se ciência e CUmpto-le. 

GAIINm DO PIOCUitADOI~l DE JUsnçA, 
em Maca • 6 rço de 

IACI ELA!S DOS I 
. Procumdof-Gerol de Jusf 

Porlarto n. '0631200t:GAI/PGJ. de 16de mooçode 2009, 

O PIOCUitADOI·G!ItAL. DI! JUSTIÇA Dó nfADO 
DO AMAPÁ. no uso dos atrfbvlçOes legais. e tendo 
em visto o dispo5to nos artigos Z'. inciso 11. e 58. inciso 
I, letra "f", do Lei Complementar Estadual n•. 0009, de 
28 ele dezembro ele 1994, 

RESOLVE: 

OfSIGNAI o Dr. MANOEL DE JESUS fERREIRA DE 

IRITO, Procurador de Justiça dO Ministério Público do 

Estado do Amo pó. paa se deslocar até o cidocle de 

São Paulo, no período de 23 a 27/3/'Xm. a serviço 

da lns~tuiçOo. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

Porlarto n. • 064/2009-GAI/P'GJ, eM 16 de rnatÇO <'- 2009. 

O PIOCUIADOI·GEitAL DI! JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso dos otribvições legais. e tendo 
em vista o disposto nos artigos Z', inciso 11, e 58, inciso 
I, letra "f", do Lei Complementa Estadual n•. 0009, de 
28 de dezembro de 1994. 

RESOLVE: 

DtsiGNAI o Dr. PAULO C!LSO RAMOS DOS 

SANTOS, Promotor de Justiça de EntrOncia Final. pao 

exercer o cargo de Coordenador do Centro de 

Apolo Operacional do lnfOnclo e Juventude do 

Ministério Público do Estado do Amopó. o conta de 

10/3/'Xm. 

Pubfque-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

. GABINETE DO PIOCUIA~GEIAL DE JUsnÇA, 
- em Mocopó, 16 ele março de 

· ~ 
IACI PHAES DOS lEI/ 

Procurador-Geral de J~ 

(DIÂRIO OFICIAL) 

Port.rla n• 231-CGIPGJ, de OI de março c» 2001. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSnçA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso du atribuiçOes legal&, e tendo em viSta o 
disposlo nos artigos 2', inciso 11, e 58, inciso I, lelra 'f', da Lei 
Complementar Estadual n.• 009, de 28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

TORNAR SEM EFEITO, a pedido, a Portaria n' 152-
CGIPGJ, ~e 271212009, designando a Dr". IVANA LÚCIA 
FRANCO CEI, Promotora de Justiça de entrAncia final, titular 
da Promotoria de Justiça do MeiO Amblenle, Conft~os AgrArios, 
Habilaç.lo e Urbanismo da Comarca de Macapá, para pallicipar 
do 'IV Encontro do Minlslétio PubliCO na Defesa do Patrimônio 
CuHurar. em Ouro Prelo - MG. no dia 111312009. 

PI.Cllique-se. dê-se ciência e cumpra-sê. 

Portaria n• 232-CGIPGJ, da OI de março de 2001. 

O PROCURADOit-GI!RAL DI! JUSllÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uao du atribliç6ea legail, e tendo em vista o 
disposto nos artigos 2', inciso 11 , e 58, inciso I, leWa 'f', da lei 
Complemenlar Eltaduat n.• 009, de 28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

DESIGNAR a Dr'. IYANA LCICIA FRANCO CEI, 
Promotora de Justiça de entrlncia fin81, titular da l'nlmoloria de 
Justiça do Meio Ambiente. Conl~os Agtjlloa, Habitaçlo e 
Urbanismo da Comarca de Macapá, para.~ do 'IX 
CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTIÕRIO PUBLICO DO 
MEIO JIMBIENTE', em Perr18111buco - PE, no periOdo de 28 a 
301<412009. 

Publique-se, d6-se dênc:la e cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURM6R-GERAL DE JUSTIÇA, 

emMacapá·AP~-~·r~-;; 
~~L. 

Procurador-Gela/ de J;L 
Pottaria n• 233-CG/PGJ, de OI de nwço de 2009. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSnçA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso das abibuiçOe$ legais, e tendo em viSta o 
disposto nos artigos 2'. Inciso 11. e 58, lnc:ilo I, leVa 't', da l ei 
COII'plementar Estadual n.• 009, de 28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

TORHAR SEM l!fi:ITO, 1 pedido, I Portaria n' .1~ 
CGIPGJ, de 27/'l/2009, concedendo 6 Dr". IVANA LUCIA 
FRANCO CEI, Promotora de Justiça de enlrtncla final. llular 
da Promotoria de Justiça do Melo Ambiente, Conllilos AgrMos, 
Habilaç.lo e Urbanlamo da Comarca de Macapí. licenças 
compensatórias, nos perlodos de 12 a 18 • «M 17 12613/2009. 

f'l.üque-ae, d6-ae ciêncla e cumpra-se. 

Portaria n• 234-CGIPGJ, de 09 de março de 2001. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSnçA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso das atribulçOea legal$, e tendo em vista o 
disposto nos artigos Z', inciso 11. e 58, inciso I, letra 't'. da lei 
Complementar Estadual n.• 009, de 28 de dezembro de 199<4, 

RESOLVE: 

CONCEDER • Dr'. IVANA LCIC1A FRANCO CEI, 
Promotora de Justiça da entnlncia final, titular da Promotoria de 
Justiça do Meio Ambiente, Conft~OI Agrários, Habitaç.lo e 
Urbanismo da Comarca de Macap6, licenças compensatórias, 
nos perlodos de 16 a 20 e de 23 a 271312009, pelo exerclcio de 
plantao nos receaaos forenses de dezembro/2006, Portaria n•. 
861/2006-CGIPGJ, e dezembro/2007. Portarias n' 78012007· 
CGIPGJ, respectivamente, conforme Certldlo de 07/1~ 
CGIPGJ. . 

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-as. 

GABINETE DO PROCURADOR~7Sl1ÇA, 
em Macapá-~~2009-

IA~~ 
ProciJffldor-Geral de Justiça. 

Portarll n• 235-CG/PGJ, de 10 da março de 2009. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSnçA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uao das altibuiçoes legais, e lendo em vista o 
disposto nos artigos Z'. inciso 11, e 58, 1nc11o I, letra 't', da lei 
Complemenlar Esladual n.• 009, de 28 c» dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

DESIGNAR a Dr'. TÁNIA APARECIDA PEREIRA. 
Promolora de Justiça da antrancia final, titular da Promotoria de 
Justiça da lntancia • da Juventude da Comarca de Macapá, 
para participar do 'IX CONGRESSO BRASILEIRO DO 
MINISTéRIO PÚBLICO DO MFIO AMBIENTe". em -

Pág. 37 
Pe<nambuco- PE, no perfodo de 28 a 30/4/2009. 

Publique-se. dê-se ciência e CU"1J'a·se. 

GABINETE DO PROCURADOR~E JUSTIÇA, 
em MacapA-AP~de 2009. - 7 

:~~(._ 
Procuredor·GMDI do Justiça. } 

Portaria n• 237-CG/PGJ,'de 10 de março de 2001. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso das atribuições legais, e tendo em vista o 
disposto nos artigos 2°. Inciso 11, e 58, Inciso I, letra ·r. da Lei 
Complementar Estadual n.• 009, de 28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

TORNAR SEM EfEITO a partir de 11/312009, a Portaria 
n• 15912009-CGPGJ, de 27/212009, designando o Dr. 
JANDER VILHENA NASCIMENTO, Promotor de Justiça 
Substilllo, para auxiliar na Promotoria de Justiça do Melo 
Ambiente, Conflitos Agrários, HallitaçAo e Urbanismo da 
Comarca de Macapã, nos periodos de t• a 1 O e de 27 a 
31/312009. 

P\Jbtique-se, 6&-ae ciência. e cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADO~ERAL DE JUSllÇA, 
em Macapil-~ I}B'ÇO de 2009. 

- ~,.. ... "'--" 

IACt p{OO DOS REIS 
Procurtdor-Genl do Jumt;.. 

Portaria n• 235-CGIPGJ, de10 de março de 2009. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSllÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso das alribuiçOes leglit, e lendo em vista o. 
disposto nos artigos Z', inciso 11 , e 58, inciso I, le1rl1 'f', da lei 
Complementar &tadual n.• 009, de 28 de dezembro de 1994. 

RESOLVE: 

TORHAR SEM EFEITO a Portaria rf' 16012009-CGIPGJ, 
de 271212009, deligr.ando o Dr. JANDER VILHENA 
NASCIMENTO, PromDlcr de Justiça SubslilulD, para responder 
pela Pnmoloria de Justiça do Melo Ambienle, Conftrtos 
Agrjrios, Habitaçlo e lkbaniamo da Coman:a de MacapA, no 
periOdo de 11 a 261312009. 

PCNtuia n• 231-CGIPGJ, de10 de março de 2009. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSllÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso das alribuiçOes legais, e tendo em vista o 
disposto nos artigos 2', nàao 11, e 58, Inciso I, letra 'f'. da Lei 
Complementar &ladual n. • 009, de 28 de dezembro de 199<4, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o Dr. JAHOER VllHENA NASCIMENTO, 
Promotor de Justiça Substituto, para responder pela Promotoria 
de Jus'ça da lnflneia e da Juwnlude da Comarca de Sanlana, 
a partir de 111312009, alé ulterior delberaç.lo, em razao do 
afulamento do titular, conforme Portaria n• 04612009-
GABIPGJ, de 091312009. 

Publique-•e. dke citncia e cunpra-se. 

Portaria n• ZAO-CG/PGJ, de 10 de março de 2001. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso das atmuiçOes legais, e tendo em vista o 
disposto nos artigos 2', inciso 11. e 58, inciso I, letra 'f', da lei 
Complementar Eltadual n.• 009, de 28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

TORNAR SEM EFEITO a partir de 101312oo9. a Portaria 
n• 18012009-CGPGJ, de 271212009, designando o Dr. 
RICARDO CRISPINO GOMES, Promolor de Justiça Substituto, 

para responder pela Promotoria de Justiça com alribuiç6es · 
peranle a Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Macapà, no 
perlodo de 10 a 27/312009. 

Portaria n• 241-CGIPGJ, de 1 O de marÇO ~ 'iõot. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO _ 
DO AMAPÁ, no uso daa abibuiçOe$ legais, e lendo em visla o 
disposto nos artigos Z', inciso 11, e 58, Inciso I, letra ·r. da l ei 
Complementar Estadual n.• 009. de 28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: 



--"'-- -

DESIGNAR o Ot. RICAJU)() CRISPINO GOIIES, · 
Promotor de Jusliça &éltiUo, pMa AllpOnder pela Promoloria 
de J111tiça de ltweollgaçlles Civil e Cltminliis - PICC, nos din 
10 e 111312009, em ruao do ar.- do tiUar, conforme 
Pon.ta n' 04712009-GAB1PGJ, de 08Í3/2009. 

Plibllqu&.ae, ~e c:1tnc:1o e cumpra-se. 

GABJN~PROCU -GERAL DE JUSTIÇA, 
em Maeapá. • 10 2009. 

IACJ S DOS REIS" 
Procuradrx..(;fnl '* Justiça. } 

Pottaril n' 242-CG/PGJ, ele 11 de março de 2001. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso clea atrtiUç6ea leGais. e lendo em vista o 
diaposto noa attigoa 2". lnciao 11 , e 58, lnciao I, leira T . da Lei 
Complementa- Elllldual n.• 009, de 28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

DESIGNAR a Ot". TANIA APARECIDA PEREIRA, 
Promotora de JUitiça de --- · .... dll Promoloria de 
Jualçe da lnftrlcia e da J\Mnlude de Comarca de ~. 
,.,. reapondw cumulah-lle !* Pnlinoloria de J~ de 
.._tigaçeet CMa e CliminM - PICC, a pettr de 1213/2009, 
al6 ulerio< deliberaçlo, em 11zto do ..... ..,....., do u..r. 
confon'ne Porlaril "' 047J200&.GAIIIPGJ,lle 091312009. 

P~ue.... d6·M cilnclll e~-· 

8A81MET! DO PflOCU~E JUSTIÇA, 

-~~~/ 
Procutador·GerW,. Jllllilça. 

Pof'álril n• 2~GIPGJ, de 11 de -rço de 2001. 

O Pfl0CURAOOR-41!RAL. DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO /IIAAPÁ, no uso daa lllllluiçOea leel*. e ameia em viata o 
disposto noa lf1lgoa 2". inciso 11. e 58, 1nc1ao 1. 1e1ta ·r. da Lal 
Cemplemenlar Estadull n.• 009, de 28 de éll!ambro de 1994, 

RE80LVE: 

CONCI!OER ao Dr. ALAOR AlAIIBUJA, Promotor de 
J111tlça de -*tncie llnal. likllllr da ~ de Jualçe com 
alr'b.içOea ,.,.,. 1 3" Vara Criminal e Auditoria Militar da 
c-ce de ~. licença para ,........... de saúde, no 
perfodo de 12 • 26/312009. 

I'\JbllquHe, Clke c:ltnc:lo e cumprHe. 

~ •• JM.CGIPGJ, de 11 de llllrçD de 2001. 

O PROCURADOR-GI!ML DI! JUSTIÇA DO ESTADO 
DO IIMAPÁ, no uso da alribulçillea leg*, e lllndo em viala o 
dlspoato noa artlgoa 2", inciso tt. e 58, inciso I, letra T , da Lei 
Complemenllr Eatadllll n.• 009, cte 28 de dezembro de 1994, · 

l'ti!SOLVE: 

DESIGNAI't o Or. RIC~ CRISPINO GOMES, 
Promolor de Jusliça Substilulo,..,. NepOnder pela PromoiOril 
de Justiça com lllribuiçeel perWIIe a 3• Vara Climlnal • 
lludiiDril Milil8r da eom- de ~. no perlodo de 12 a 
15/312009, em razAo da .....,_do.-... 

~. dt-aedlncile~·ae. 

Port.ta n' 145-CGIPGJ, de11cle.wço de 21101. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO MI#Ã, 110 U10 ciM illrllulçjles ...... e tlndo em vll1ll o 
dillpoell> '* .... 2". inc:lao tt, e 58, lnciao I, ... T . de Lei 
Complemeràr &...,_. n.• 009, de 28 ele dezenllln:l de 1994, 

Ruotft: 

OMIOMM o Or. RICAJU)() CfttSPIIIO GOMa. 
Promotor • ,.,... 8oobelilulo, para _.., na Pr-. de 
J111tiça ie ,... e de Juvefllude de CoiltiR8 de Mlelp6, no 

. periodo de 12 • ·31131211118. 

f'ullliiiUeoie, ~~~- cilncllle cumpte·ll. 

NiiiiiiiW~. de 11 de -.ço de 2001. 

. O"M!f.jíJiftiiiOR-4BW. DE JUS1lÇA DO ESTADO 
110 ~ •• .._ ~ a.g.ia, e lindo em \lista o 
dllpeiló iíle .... 2", 1nci1o I, e 58, lncllo ~ 11th T , da Lei 
Co elliseilli ~ n.• 009. de 28 de dldifllllo de 1994, 

€Y~ 
-- - - ----

RESOLVE: 

TORNAR aa EFEn'O 1 Portarte n' 20112009-CGIPGJ, 
de 041312009, ciMtgnendo o Dr. ALBERTO Ell PINHEII'tO DE 
OLIVEIRA. Promotor de Juatiça Subltitulo, p8l1l III.Odlllr na 
Promotoria de .ru.trça com alrlbuiç&ll peranle a Vara de 
Eaecuçio PeMI, no perlodo de 15 a 31/312000. 

-~7· 
l'roc!nd«·Gtnl de J.mç.. 

Poftllril n• 2A7.CGIPGJ, de 11 de março de 2001. 

O PI(OçURADOR-4ERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO /laAPÁ, no 1110 da• 1t11Uç6ea lagllil, e tendo 
em vlala o dlllpoaiO nos lltigos 2", lnciao 11, e 58, lnciao I, leira 
"f', da Lei Comptementar Eatadual n.• 0011, de 28 de dezembro 
de 1994, 

ltEIIOLYE: 

DI!IIMINAR o Dr. ALBERTO EU I'INHEIRO DE 
OUVEIRA, Promotor de Juoliça Subafituto, ,.,. responder 
pllil Promolollll de ,jiJiliça com lllltlulçaea peqnte a 3" v .. 
CftnNI e AudiDril Millll da c:om.u de ......... no periodo 
de 16 • 2613120011, em razlo da auatndl do llollar. 

Publquwe, d6-M ciAncla e~· 

~~~~-GERAL 

IAC~~ 
Procutador·Ger.l de J~. 

Poltatlil n• 241-CGIPGJ, de 12 de lll8tÇO de 21101. 

DE 

O PROCURAOOit-Gt!RAL DE JU8T1ÇA DO ESTADO 
110 IIM/II'Ã. no 1110 da atrtbulç6ellagllil, • lendo em viata o 
llapoalo naalltgoa 2", i1cieo 11, e 58, 1nc1ao I, 11th ·r. da Lei 
CWnplemenW Ealldual n.• 009, de 28 de tluembro de 1994, 

RUOLYE: 

OE8IeMAR OI ~ de Jllltiça ~ do 
fMHiMilo l'lllllco do Etaldo llo AIIMipt, para,._, ptl~ UI 
~ lnlerionll, eu~illl•nrlla Plamoloria de Juatlça com 
~ perante a tJO .V.. l:riminer • Audloria Milüt da 
CclnwQ ele Macep6, nojlflli6* 1312613120011: 

MARCO Y~ YllolrOOS SANTOS 
WUUfR~ORT 
JAHDEII.W. ....... ~NTO 
l(l~~:cAADOSO 

NEúZI\~ 

~ue-ae , .._dlnde .. ~se. 

GABINETE DO Pl'tOC~ JUSTIÇA, 
emMicep6-/ll',~ 

•WII Pel.AII!ISDa. Rllllt 
~~-........ 

.........-w'MI-CGIPGJ, de t2 de WWÇO de'aOI. 

O ~-GERAL DE JUSTIÇA IJO ESTADO 
DO ,.,;.. 'no .-o du 8ltlluiÇOee tlgllil, e telído em vista o 
dlapoaiD f'lOI .... 2", inc:lao 11, e a . lnciao I, 1111ra T , da lei 
Cul••••llll .,...... n.• 009, de-28"- *Z8iii11ro de 1994, 

RESOLVE: 

DDIGMt 'o Df . • MCO 'MLâltb •\MLE DOS 
IMTOI, PrclliiMDr * ~ ~ . .,..,., aem pnljulzo 
............................ "' 1tii2009-CGIPGJ. 
pil1lclper de _., • julglmelilo 1 ......,_ 111 Turma 
Reanll doa Juizedoa Eapecillil, no dia 131312009. 

Publique-te, ~ ci6ncla • cumpra-se. 

REIOI..: 

DéS!OIIIIilt Ot. IUCAitDO ~ GOIIU. 
Promotor ...... ~. ..... -- lftlulzo da 
~ conMIMII .,. f'olllria "' 24512009-CG/PGJ, 
atdar na~- Jlllliça com.,...... per.- a 3" 
v .. Crminal e ~ Milbr de Conwol de Mac:apé, no 
per1oc1o de te a 2!1131101ie. 

Publq-te .... CIIInda. ~· 

GABINETE ~~-OIIW. DE JUSTIÇA, 

em Maca~~~] 
""""" ..... ..., ......... 
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RIA TA 

ONDESflt: 
• ... IIILDO AIMNAJÁS IOOIIGUES ... • 

lBA-SE: 
" ... 111100 IIOOIIGUU AMAIIAJÁS. _• 

Publique-se. d6-Je ciênda e cumpro-se. 

CõAIINm DO PIOCUIADOI-Cõ~Df JUSTIÇA. em 
Mocop6. 18 de ~!f'· -

IA~r~:J 
Procvrodor-<3erol de Jvstiço 

ERRATA 

Portaria o.• "7-CGIPGI, 27 de setembro de 2004. 
Dr. Lt:IZ ROIF.RTO PEDROSA DE CASTRO 

ONDE!IF.I.t : 
• . ....... """' 110 mfs de deumbro de 2004 ..... 

LF.IA-SF.: 
" ... pan IOZII 10 perlodo de l'a i9/121'2004 ... • 

(,'HEfiA DE GAIINETF. DO PROCUilADOR· 
GUALot:JUSTl~M~AP. 04 d~ mu>o cle2009. 

IV JA~CEI 
,_,""' "".hultÇU 

'"-fo d. GabiMttiPGJ 

Pwtuta •' OS'7.CO/PG.1, •• 02 u ,..-... .. 200!1. 

A CHJIII'S D& GAJIIIIn'B DO PROCURADOR· 
O&llAL H .JUaTIÇA DO UTADO DO IIIUII'Á, no uoo de 
ouu atribulç6ea toplo que lhe cônfere a Portaria n' -
534/:Z003-0ab./I'OJ, de :aG de a&o•to de 2003, 

RDOLV&: 

~ ' Dr". JlO-.un' CAIIDOIIO D& 
AIID:RAD&, Promotora de Juatiça de entrtnoia fiiUII, titular 
da- Promouoria de Jualiça com aln'bulç6eo pcranlt: o Juizado 
Eopeclal Centrei dll Comarca de ........ IX:<nça noa diu 12 
e 13/2/');0(19, a Uwlo de compenaeçto pela atuaçio no dia 
05/10/2001, ~~ da !tdçb Municipaio/2008, I' 
turno, conlonae deoicnaçAo pela l'lx1mia n• 956/ 2008-
CGfPGJ. 

Publique·oe, de-oe cimcia e cumpra-«. 

~ H QAIIDmT& DO l'ltOCULUIOil

OIIaAL la ~Mocapi·AP, 02 de fevereiro de 
2009. r:bt . 

1\! CIAnwl~ 
deJ~ 

f• • Oablne&e/ PGJ 

hrtuta •• 0112-CIQ/PG.J, .. 03 .. - .... 200!1. 

A ~ D& QAIIIII&T& DO PROCURAJ)()R. 
~ D& ~ DO UTADO DO IIIUII'Á, no uoo de . 
auu atribuiç6N llplo que lhe confen: a l'ortaria n• 
534/:Z003·Gab./PGJ, ele 20 de IIIOI!io de 2003, . ..,..... 

w • Dt'. _,. Co\RDOIIO -
oiiiDRAD&, ""- 'lle JuatiQa de: entrtnda final, titulu 
da Proalotoria * lhMdoa eom atribuiç6H pen.n~ o Juiz.odo 
ltapccial CntNI 'de CoCMrca de MacapA, licenoa 
.....,._!ária, no peitado de 16 a 20/2/');0(19, pelo cxeraào * ..... tio no ,.._ ......._ .ctê •ooeml>ro/2007, Po,_ 
n•. 780/2007·CO/POJ e 873/!lOm·crl/PGJ. """"'
CenMI6o de 02/2/2009-CG/PGJ. 

Pubtlque-oe, df·oe oiincla e tumpra·oe. 

._. ...... )N,r,lcle~ ............ -. 

A a.lll ía ..,._ DO PRCC..UN'"· 
~ D& ,..,..,.,.ADO DO AIIAPÁ, no uao de 
auu ..,;~ <111of1a que ... confere a PaiUria 11' 
534/2003..o.b: /1'(1) , •oo de -to de 2003, ---

..... ' Dr". II08IIAII'I' ~ -
o\IIHAa, - ele Juatiça ele enlriDcia final, tituJ.r 
da..._., de Juatiçe """' atrlb~ pen.ntle o J..
ltaflCd-1 c.tdl da Comarca de MacapA, ~ 
compenMIIIIia. no clio. 'J/6/2/');0(19, pelo aercic1o de piMI>Io 
ao . ......., roret.e de cle.:mbto/2005, l'lx1mia n•. 
'786/:IOQ5..8IIC/CG/1"0J e 821/:ZOOS..SRC/CG/POJ, 
contor.e.c:.ddio de 02/2/2009-Cl/POJ. 

~.~~ecumpra-oe. 

c-. - .......... vo l'llOC"-· 



GI:RAL D& JUSTit m Macopé-AP, 03 
2009. 

IV L~~9RAX~I 
motora d~ Justiça 

C ifc de Gahine~/ PGJ 

de !cven: iro de 

Portada ,.. 070-CG/PGJ, de 03 de fevereiro de 2009. 

A CHEFE DE ClAIIIBETE 1>0 PROCVRAI>OR· 
GI:RAL DI: JUSTIÇA 1>0 lUTADO 1>0 AIIAP..\, no uso de 
suas alribuiçóes legais que lhe confere a Portaria n• 
534/ 2003-Gab./PGJ, de 20 de ~&osto de 2003, 

RESOLVE: 

CONCEDER a Or". ROSEMARY CARDOSO OS 
AJIIDRADB, Promotora de Justiça de entrância flna.l, tituLar 
da Promotoria de Justjça com atribuições perante o Juizado 
Especial Central da Comarca de Macapll, licença 
compensatória, no dia 27/2/2009, pelo exerclcio de plantão 
no recesso forense de deumbro/ 2007, Portaria n•. 
780/2007-CG/ PGJ e 873/2007-CO/PGJ, confonne Certidão 
de 02/ 2/2009-CG/PGJ. 

Publique-~. dt-se c~ncia c cumpr-a-se. 

CKI:FlA DE GABumTE DO PROCURADOR· 
GERAL DE JUSTI em Macapá-AP, 03 de fevereiro de 
2009. 

Portaria ,.• 092-CG/PGJ, de 10 de fenrelro de ::1009. 

A CHEFE DE Olt.BIKltTB 1>0 PROCU1tlt.DOR· 
OI:R.It.L Dlt JUSTIÇA 1>0 lt8TADO DO AMAPÁ, no uso de 
auaa atribuições legais que lhe confere a Portari.a. n• 
534/2003-Gab./PGJ, de 20 de ~&osto de 2003, 

RESOLVE: 

HOIIOLOGAR. o deslocamento do Dr. ALEXAIIDR.I: 
I'LÁVIO NBDEIROS IIOifTEIRO, Promotor de Justiça de 
c:ntrA.ncia inicial, titular da Promotoria de Justiça da 
Comarca de Oiapoque, à Comarca de Macapà, no perfodo de 
06 a 08/2/2009, sem ônus pnra a lnstituiçào. 

CHEFIA DE Olt.BIIIBTit DO PROCURADOR· 
OltRAL Dlt JUSTIÇ em Ma.c:apâ·AP, 10 de fevereiro de 
2009. 

Portarle o•. 100~0/P<lJ, de 11 de fevereiro ele 2009. 

A CHEFE DE Glt.BIIIET E 1>0 PROCU1tlt.DOR· 
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO lt.lllt.PÁ, no uso de 
suas atribuiç<lcs legais que lhe confere a Portaria n• 
534/2003-Gab./PGJ, de 20 de II&Oito de 2003, 

RESOLVE: 

CONCEDER ao Dr . ALEXIt.lfDRI: FLÁVIO 
IIEDEIR.OS IIIOXTEIRO, Promotor de Justiça de entrância 
inicial, titular da Promotoria de Justiça da Comarcn de 
Oiapoque, licença compensntórin, no perfoc1o de 03 a 
20/3/ 2009, pelo cxerclcio de plantão no r ecesso forense de 
dczcmbro/2007, Portaria n•. 780/2007-CG/ PGJ, conforme 
Cert idão de 17/2/2009-CO/PGJ. 

Publique-se, dl-se citncia e cumpra-se. 

CHEFIA DE QáBIIIETit DO PROCURADOR· 
GBRAL Dlt JUIIT,IÇA em Macapii-AP, 1•1 de fe\·ereiro de 
2009. 

IV ~EI 
motora de Justiço. 

efe de Gabinete/ PGJ 

Portaria o•. 117-CG/POJ, de 16 de fevereiro de ::1009. 

O CHBFE Dlt Olt.BIIIBTE, EM ltXBRC!CIO, DA 
PROCURADORllt.-GER.It.L DI: .JUSTIÇA DO ESTADO DO 
lt.Nit.PÁ, no uso de suas atribulçOCS legais que lhe confere a 
Portaria n• 534/2003-Gab./PGJ, de 20 de ngosto de 2003, 

R.lt80LVE: 

COJfCBDBR ao Dr. Vllf1Cltl8 IIEKDOKÇA 
CARVALHO, Promotor de Justiça de entrância inicial, titu lar 
da Prcmotoria de Justiça com atribuiçOes pen1nte a Vara 
Oniea da Comarca de Laranjal do Jari, l icença 
compensatória, no periodo de 23 a 27/3/2009, pelo = releio 
de planldo no recesso forenae de deumbro/2007, "Portaria 
n•. 780/2007-CG/PGJ. conforme Certidão de /2/2009-
CG/ POJ. 

CIU!Je de ~,_,_.~...,,...., 

Portarla .,._ 188~0/PG.I, de 02 de lll&rç<l de 2009. 

O PJtOCUJllt.I)()R-GII:Rit.L DB J11aTIÇA DO :UTADO 
DO AMAPÁ. no uso das ntrihuil'NJt lt-J"Ailili , e tendo em vista o 

(DIÂRIO OFICIAL) 

disposto nos artigos 2•, inciso n. e 58, inciso r. letra •t•, da 
Lei Complenttntar Estadual n.• 009, de 28 de dezembro de 
1994, 

RESOLVE: 

COifCEDER à Dr'. II:LI8Sit.KDR.A TOBCAKO 
BARRETO NOGUEIRA VERAR.DI, Promotora de J ustiçn de 
enlrància inicial, titular do Promotoria de J ustiça da 
Comarca de VitOria do Jari, licença compensatória, no 
periodo de 18 a 20/3/2009, pelo exerdcio de plantAo no 
recesso forense de dezembro/2006, Portaria n•. 861/2006· 
CG/PGJ, conforme Certidão de 27/2/2009-CG/PGJ. 

PubJique·se, dê-se cilnda e cumpra-se. 

Olt.BI IIBTE DO PllOCUR.ADOR-GBRAL Dlro JUSTIÇA, 
em Macapâ·AP, 02 de março de 2009. 

~, 

(~j~~~,l 
~rador-Geral de JusÍi~ 

Portarle a•. 1S9-CO/POJ, ele 02 de lll&~O de 2009. 

O PROCURAJ>OR-G!Rit.L DE JUSTIÇA DO 
lt8TADO 1>0 AIIAP..\, no uso das atribuições legais, e tendo 
ent vista o <li.sposto nos artigos 2•, inciso JJ, c 58, inciso J, 
Jetrn •t•, da Lei Complementar Estadual n.• 009, de 28 de 
dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

CONCEDER à Dr'. lliL1481t.KDRA TOBCII.KO 
BARRETO XOOUEIR.A VERAR.Dl, Promotora de J ustiça de 
cntr&\ncia inicial, titular da Promotoria de Justiça dn 
Comarca de Vitbria do Jari, licença compensatória, no 
periodo de 23/ 3 a 07/4/2009, pelo exercício de plantão no 
n:cesso forense de dC1lembrof2007, Portaria n•. 780/ 2007· 
CG/POJ , conforme CertidAo de 27/2/2009-CG/PGJ. 

Publique·se, d!--se ciencia e cumpra .. se. 

Glt.BIIfi:TE 1>0 PROCURAJ>OR.QltR.It.L Dlt 
J111TI ÇA, em Macapii-AP, 02 de março de 2009. 

íN~UOU8TO ALVES L=.c.:~r-Geral do JustiÇtJ 

PwUrle a"l12~G/PGJ, de 06 de março de ::1009. 

A CHBn Dlt ClAIIIIIJn'll: DO PR.OCVRADOR-GBR.It.L DC 
JVBTIÇA DO ESTADO DO lt.lllt.P..\, no u so de suas 
atribuiçOes legais que lhe confere a Portaria n• 534/2003· 
Gab./ PGJ, de 20 de agosto de 2003, 

REIIOLV!t; 

HOMOLOGAR o deslocamento do Dr. 11.1'0510 GOJUS 
OUIMit.RA.Ea, Promotor de Justiça de entrância inicial, 
titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Serra do 
Navio, á Comarca de MacapA, no perlodo de 04 a 06/3/2009, 
sem ónus para a Instituição. 

Publique-se, dt-se ciência e cumpro-se. 

tora de Justiça 
ife de Gabinete/ PGJ 

Portado n. 0 213/2009-CG/PGJ, de CU de m .. ço de 2009. 

DE 
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M inistério Púb llco dO Eslado do Amopá, pelo 

excelente desempenho. dedicoçOo e 

responsabilidade com que desenvolveu sevs serviços 

no PElfiodo em que esta subscritora exefceu o cargo 

de Chefe de Gabinele do Procurador-Geral de 

Jusllço. 

Publique-se. dê-se clênclo e cumpro-se. 

GABINETE DO I'IOCUIADOI·GEIAL DE JUSTIÇA. 
em Mocopá. 06 morço de 2009. 

. (j() Po , 
LUCIA FIIANC~ 

motora de Jusliço 
Chefe de Gabi e te do Procurador-Geral de Justiça 

Potlario n. • 215/2009-CG/ PGJ, de 06 de maoço de 200,, 

A CH!FE DE GAIINm DO PROCUIADOI·CEIAL OE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. no uso dos 
otlfbulçOes legais que lhe confere o Portaria n• 
53-4/2003-Gob./PG J, de 20 de o goslo de 2003. 

RESOLVE: 

ELOGIAI os Se!victores BENEDITO DO CARMO 

ALMEIDA, CLÁUDIA IO$A CESÁRtO, ICARINNY RAMADA 

DE MELO, I'ATR[CIA CAIVALHO VALlNCIA, CARlA 

MARIA PENA DOS SANTOS e SJ!RGtO AfONSO IAIIETO 

CUERIEIRO. Assessores Jutldlcos do Ministério PúbliCo · 

do Estado do Amapá, pelo excelente desempenho, 

decfiCoçOo e re5p0nsobirldode com q ue 

desenvolveram seus serviços no periodo em que eslo 

subscritora exefceu o cotgo de Chefe de Gabinete 

do Procura dor-Geral de Justiça. 

Pu blique-se, dê-se ciência e cump!o-se. 

CAIINfTE DO PIOCUIADOI·GfiAl DE JUSTIÇA. 
em Mocopá. 06 ço de 2009. 

IAFIA~E; 
motora de Justiça 

Chefe de Gobínefe do Procurodor-Gerot de Justiçç 

'ortarlo n. • 217/ 2009-CG/ ,GJ, de 06 de març o de 2oot. 

A CHEFE DE GABINETE DO I'ROCUIADOR·GEIAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso dOs 
otribUiçOes legais q ue lhe confere o Portolfo n• 
534/2003-Gab./PGJ, d e 20 de ogoslo de 2003. 

lfSOLVE: 

ELOGIAI o Se!vidoro JUUANA UITO GRUNHO. 

Direlora ao DivisOo de Cerlmonlof do Minisl ério 

Púb lico d o Estado ao Amopá. pelo excele nte 

d esempenho. dedicação e tesponsobilidode com 

q ue de1envolveu seus serviços no p eriodo em que 
A CHEfE DE GAtrNm DO PIOCUIADOI-GEIAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso aos 
olribulçOes legois que lhe confefe o Portorio 
53-4/2003-Gob./PGJ. de 20 de ogosto de 2003, n• - • eslo subscrltoro exerceu o corgo d e Chefe de 

Gabinete dO Procuroclor-Gerol de Jusliço. 
RESOLVE: 

HOGIAR o SElfVictoro CAMIIA ICARINA DA SILVA. 

Assessoro de ComunicoçOo do Ministério Público do 

Estodo dO Amapá. pelo excelente desempenho. 

dedlcoçOo e responsobilictode com que 

desenvolveu seus serviços no periodo em que esta 

subscritora exerceu o corgo de Chete d e Gobinete 

do Procurador-Gero! de Justlço. 

Publique-se. d ê-se ciência e cumpro -se. 

GAtiNfTE DO I'IOCUIADOI·GEIA1 DE JUSTIÇA. 

em Mocopó. i 06 morço de 2009. · ep, · 
IV A LU &'9uNCoht 

omotoro de .Jvstiço 
C~te de Go te do Procurador-Gero/ de Justiça 

Portaria IL • 2141200f· CGJPÇJ, de 06 de maoço de 200t. 

A CH!ff DE GAIIN!Tf DO I'IIOCUIADOR-G!IAL DE 
JUSTIÇA DO !STADO DO AMAPÁ, no uso dOs 
ofrlbulçOes tegois que lhe c onfere a Portaria n• 
53-4/2003-Gab./PGJ. de 20 de agosto de 2000, 

RESOLVE: 

ELOGIAI o SeMdoro ANILDf MAIIA II!Z!IIIA 

FACANHA VIIIINO, Assessoro de Conlrole Interno dO 

Publ'oque-se. dê-se ciêncio e cumpro-se. 

CAIINm DO I'ROCUIADOI·GEIAL DE JUSTIÇA, 

em Mocopó. 06~orço de 2009. • 

IV LUCIA~~ 
romotoro de Jusliço 

Chefe de Gabinete dO Procurodor-Gerol de Justiça 

A CHEFE DE GABINETE DO I'IOCURADOI·G9Al DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. no uso dos 
otlfbulçOes leg o is que lhe confete o Por1orla n• 
53-4/2003-Gob./PGJ. d e 20 de ogoslo de 2000. 

RESOLVE: 

ELOGIAR os Setvidores MARIA SILVtltlA DOS REIS e 

JOSJ! Df JESUS lBXEIIA Df SOUZA, dO Departamento 

de Apoio Administrotivo dO Ministério Público do 

Estado dO Amapó. pelo excelente desempenho . 

dedicoçOo e responsoblnaode com que 

desenvotve.-om seus serviços no perlodo e m que esta 

subscritora exerceu o corgo de Chefe de Gabinete 

dO Proc\Kodor-Geroi de Justiço . 

PubliQue-se. dê-se ciência e c umpro-se. 
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GAIINETf DO PIOCUtADOI-GEtAL DI JUSTIÇA. · 

em Mocopó.06ide 2009. 

CO éJX 
IVA ftANC~fl 

lOtO de Jus/iço 
Chefe de Gabinete do Procurodor-Gerot de Justiça 

,_ n. • 11 t /2009 ·CG/I'GJ. de 06 de março de 200t. 

A CHB'I DI GAIINETf 00 PIOCUtADOI-GftAL Of 
JUSTIÇA DO fSTADO DO AMAPÁ, no uso dos 
atribuições legoi1 que lhe confere o Ponorlo n• 
53-4/2003-Gob./PGJ. de 20 de agosto de 2003, 

IESOI.Vf: 

ROGCAI o Selvtdao flWIA WTAO DE PIHHO. 

Dftetoro do Depatomenlo de Flnonços do Minislétio 

Púb~co do Estado do. Amopó, pelo excelente 

desempenho, dedicoçõo e responsabilidade com 

que desenvolveu seus serviços no perlodo em que 

e11o subscrif()(o exerceu o cargo de Chefe de 

Gabinete do Procvrodor-Gerot de Ju1tlço. 

Pubroque·se. dê-se ciência e cumpr~se. 

GAIINETf DO PIOCUtADOI-GEtAL DE .IUSTIÇA. 

em Mocopó. 06~0 de 2009e /?i . 

IVA L A~NCO~ 
t()(a de Justiça 

Chele de Go · te do PracUIOdor·Gerat de Justiça 

l'oltalla "- • 220/21119-CGI'GJ. de 06 de naço de 200t. 

A CHUE OE GAIINET! DO PIOCUtADOI-G!IAL Of 
JUmÇA DO mADO DO AMAPÁ. no uso d os 
okibulçOes legais que lhe confere o Porlalo n• 
53~12003-Gob./PGJ. de 20 de agosto de 2003. 

IISOI.VE: 

ElOGIAI o Servidor MAICEI.O ftGUiliiDO. Diretor 

do Oeparlomento de Recursos Humanos do MinislétiO 

Púbroco dO Eslodo do Arnop6. pelo excelente 

desempenho. deÕICOÇOO e r~sobilldode com 

que desenvolveu seus se!VIços no perlodo em que 

esta subscritora exerceu o cargo de Chefe de 

Gabinete do Procurodor-Gerol d e Justiça. 

PubriQI.JIHe. dê-1e ciência e cumpro-se. 

GAIINETf DO PIOCUIADOI·GI!IAL Of JUSTIÇA, 
em Mocopó. 06 maço de 2009. 

IAftA~·fl 
toro de JUl!iço 

te do Procurodor-Gerol de Justiça 

Pcotarta "- • 221 /201f·CGnGJ. de 06 de .-ço de 200t. 

A CHEFE Df GAIINETf DO PIOCUtADOI·GfiAL Df 
JUmÇA DO mADO DO AMAPÁ, no uso dos 
olribulçOes legais que hl conlere o Porlorlo n• 
53-4/2003-Gob./PGJ. de 20 de agosto de 2003. 

I!SOLVf: 

flOGIA. o Servidor IODINII JaVA DA PAIXAO. 

Oltelol do Oepc:7tomenlo de Tecnologia do 

lnformoçôo do Mlnistério Público do Estado do 

Amopó. pelo eacelente ~. dedicoçOo e 

responsobilldode com que desenvolveu seus serviços 

no periodo em QUe esta !UbSCriloro exerceu o cargo 

de Chefe de Got*lefe do Procurodor·Gerol de 

Justiça. 

Publique-se. dê-1e ciêndO e cunpro-se. 

GAIINETf DO PIOCUIADOI-GI!IAL il! JUSTIÇA. 

em Mocopó. 06~0 de 'XXII. , 

c0 •. ~·· IVA l f*A~ 
tolo de Justiça 

Chefe de Gabinete do Procuroddr.(;erol ~ Justiça 

~'.ata a. •1221200t-CG/POJ. oli .. cN ~ dt 2119. 

A CHER Df GAIINm DO PIOCUIÀDOI-GIIAL Dt 
JUSTIÇA DO estADO Dd AIMPA. no uso dos 
otrlbtAçOes legais QUe h! confele o Portaria n" 
53-412003-Gob./PGJ. de 20 de ogoslo de 2003. 

flfSOlVf: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

ELOGIAI o Servidor JOÚ AllliTO CIUZ VALt 

Dretor do Divhõo de Material e PotmlOnlo do 

Ministétlo Público do Esfodo do Amopó, pelo 

excelente desempenho. dedicoçOo e 

responsabilidade com que desenvolveu seus serviços 

no período em que esta subscritora exerceu o cargo 

de Chefe de Gobinete do Proc..-odor-Gerof de 

Justiça. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

GAIINETf DO PIOCUtADOI·GftAL Df JUSTIÇA. 

em Mocopó. 06iarço de 2009. , 

IV A úc~9tA~I 
romotoro de JustiÇa 

Chefe de Gabinete do Procurador-Gero/ de Justiça 

C R ALMEIDA S/ A ENGENHARIA DE OBRAS 

Torna público que recebeu em 13 de Março de 
2009 da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente - SEMA a Licença Prévia - LP, N° 
006/2009 para atestar a localização e a 
viabilidade da futura exploração de mineral 
classe 11 - Jazida Laterita, tendo como 
localizaçao a jazida Retiro Santa Rita, a 
.margem direita 02 km da rodovia AP 010 
Santa11.a- AP...:_ 

C R ALMEIDA S/A ENGENHARIA DE 
OBRAS 

Toma público que recebeu em 13 de Março de 
2009 da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente · SEMA a Licença Prévia - LP, NO 

, 007/2009 para atestar a localização e a 
- ;::.;:·· ·~.,..=--=====~ viabilidade da futura exploração de mineral 

Publ.CaÇÕeS Dl•VerSaS classe 11 - Areia, tendo como localização o 
. . _ 1

r... . . areal laranjal I, ( Mazagão ).no quadrilátero 
·~ UTM 22n 4137075 9968781E, 4137585 

9968892E, 413689S 9969228E e 413535S 

Eu. -- CJWio ............ &-! do trilulo do Reooila 
&lodaol, Wllbo ..,.._, -.... • .-idodoo e a..,.... 
................... elo dia l&m/2009, _,.._lloloti8ldo 
Ocarrtnaôl tf. 72904 • 'rnlt (1111 oditaaloalo ao 8 .0 72904), do 
crOSP o1o CGop lai IUiotnldo do iallriar do _, .-.... ... 
~clcoorpnll_...cli.----...,.clll ... ..._ 
.. - .... do-· R-* Náobldorf'. l?lat •17105 
e Lllll bluoa do....._ do~ DARJP do rf' 211~ a 
2117151, 03 Cllpill de o.-o elo~ e R............, 
~e lona ..itidos OI 1101M a.a--., ......... o 
,_ .... _ _._...._,lllllbánllllllliabaapall11111 

Clrimbo ... Seoldoria ... Reoeilo Ettaclual ... - - .... 
malricula a• 19764-1 e 11111 corionbo ele PAGO de- • Reooila 
~. . 

LC HAAS.Mt: 

T011111 p(lblico .... RF.QUEilEU M $EMA 1 
-.ç1o • LICENÇA DE Ol'f.ltAÇÀO, ,_ 
flbric8çlo ele V das IDduslrilis e -...is, M AY. 
Em..,OOO llaps 136, llcuinllo. ~AP. 

Edltll • c ... oc.ç~. 
O prcsidr:nle da Associaçto dos Servidores do Tribunal 

M.qi<NI r~llnl do Amlp6 - ASTREAP, DO uso de suas 
alnl>uiçlles CSIIIU!kia previstas no lrl 1S inci!IO 111 <lo l::stalUio da 
entidade. coovuca todos os mocildol a participln:m da 
Asseri>l8a Geral Ort!iMria que 1r1t1tt do cscolh& da Comisslo 
Eleitoral que irá orpni:c. as eleiÇ<les para 1 Direloria Execu1iv1 
biênio 2009/2011 c pn o Conselho Fiscallriblio 2009/2012 c o 
que ocomr, a 10 rnliza- no dia 2210412009 (...-.feira) de 
17:00h k li:OOh, no pr6lio do T.R.f-AP, situado lav. MCIICioolça 
Júnior, n• I 502. centro. 

Macapá. 2.J de Março de i!:_._. 

JO~O~SIJUlAO 
Pmidt~te da ASTREAP 

i CONSELHO R.EGlONAL 
:FERMA~EM DO AMAPÁ 

Autarqwa Federal 
Fisulizador c Dlsciplioador dn 
Exerc:lcio l'rofissional 

(LE15.905n3) 

DECISAO COREN-AP 00212009 

Aprolla o Reglmenlo Interno do 
COI!Miho A~QioiUII de 
Enfermagem do A1Np6/COREN· 
AP. 

d ConNIIo Reeional dé Erftnnlgem do Arnlp;. no UIO de 
IUU ~ leglill 
coHSI(iaQHoó o artigo 15, inc:íao VI da Lei ti". S.!lO!i/73; 
cofls~ o litigo 2" 111 Rt101uçio COFEN n'. 
14~; 
coHSfdEAAHDo a DeciUo ti". 00312009 do CQIIMiho 
Feditaf clll Enfetmêglm- COFEN. que homologa o Reg"-'lo 
lnllnia do COREH - N>. 
DEciDI!: 
AtL 1• • ~ o RegineliiO kMmo do COAEN-AP. - · 
quf 6 patle k~WIIIIe do presenM .to. 
M. 2". A ~ decillo .mr.,. em IIGof na dala de sua 

mNIIA.~-m;~· 

d 
.. . 25 de few<Ho de 200Q. 

RIVANITE .N ERONIItiO AlVES 
· P ENTt 

COI'IIIIIlitl W 777U 

9969064E. Do Lado esquerdo da BR 156 
sentido Laranjal do Jari. 

CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

O Sincticato dos Traballtadorcs de Sride do 
Estado d&-Amapi- SfNDSAÚDE-AP, convoca 
todos os siadicaliudos pua Assembléia Geral 
OrdiDiria, na cidade de Macapi-AP. 

Pauta: Aprovaçio do Estatuto do SiDdicato -
Sindsaúde -AP 

Data: 25 de abril de l009 

Local: Av: Duqae de Cuias n• 666 CentTo 

Na sede do Siadiulo. 

Hora: 16:0011 em t• claamada e 16:30 minutos 
em seguada c~ 

Cleydson Sousa do Nascimenlo 

Presideate do SINDSAÚOF, AP 

Prefeituras, Câmaras 
e Órgãos Municipais 

iiiiiiií 
k.tino ~O ct* lel:..,_lol ciG U .;, . ICHtQ .... LJ1aoo de M•N Âli~411lN• 

kMA. o UCBI<;.A CL llrCtf~ÇÀ'I {i.. LI. ~ .a .:.Ntw.av.;to Ck1 
b:cAG **• led......, .. l o * huvlado no loilto ~~-> co,.;.;. 

·-~ 
rllftiiUAA MiJHICIPAl Ol LU:M«..rAl DO J.Uir" 1 

Cllit'nMI N..ll..lM.~IOGOI...O 
fotua P4iblco q~.• ;-.:tbh da "-'-••t.:lrio:l de f'*OJCIC, dw ~ Ai~· 
IlM"- o UCIHÇA Dl 01$1 AIA(; Ao IL L) . .. _a c-I•OÇÕ<o doa aQ: 

CGIIOarr. a_. u.c.w~ "' ldlteo twJ~. ,...,. MI,Jnlq;lb. 

l'l&llluói.Oo MliNIC~Al o>t lAUIOAl DO JAJAJ/.U 
CWJi iM H. M.OU.Ni,4001-40 

TOII'ICI ~· Q&i6' 1ecetAw .. IMA' ( ........... dt AIW.;, ......... e 
0.-lec/Õiolial w taluolo do~~ o U.:fHÇJ. rahV. (L r .J. 

-- • ,.,....,ao e10 o.a.t.l c1a GoHwao -~ o ... 
NK ..... t101cMO~fllo"4wt~ ... ~ 

:\VISO DE LI ClT AÇÃO 
P~io Prt~r~t~:ial n° OOJ/l0119.PMW 

Objeto: Aquiliçlo de C0111bustí,-ci c Lubrifacaa~e 
Automotor pan1 Pn:Ccitun MuniciJWI de Laranjal do Jari· 
AP. Fo111c de RCCllrso lA:i Orç;noouria 2tMI9. l~ctiradl 
do Edital a partir de 27AA/200'). dc (JIIb' às l~t ~ ~~· . Rua 
Progn:550 1087. Agrcsac - Laranjal do Jari/AP. 1lbcrlun 
das propo!tas: 01!~14/liM I'J às 15h' 111 SF.MAI'IPMU. 
~110 a R11.1 Progresso I 0117. Agreste - Llr >~jal do 
Jari/.loJ>. l'wlllamenlo Legal: Lc1 111.~21Vll~ c ; '~ 
posteriores. Lannjal do Jari (AP). Joice NC\'CS ,, lcántarn 
Athan:vio - Pregoeiro 


	

