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N° 4493 

Estado do Amapá 

( P9DER EXECUTIVO) 

Secretarias Extraordinárias 

~etari_a -Éxtraord . em Brasilia J 
Francisco Orlando Costa Muniz 

CONTRATO N" 00112008 

PARTES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 
CONTRATANTE;.: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA. DE 
REPRESENTAÇÁO 00 GOVERNO 00 AMAPÁ EM 
BRASiUA- SEABI FRANCISCO ORLANDO COSTA 
MUNIZ . 
CONTBAIAI1Q: VIVO S.A I MARCELO TANNER 
PEREZ DE MEDEIROS IUNCONI.. NOBUHIRO MAKI 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Oo Func~Mnento Legal 

Funda-se o prewnte contrato nos atos do processo laatótio, 

na modaidade de dispensa de Ucbção, com fulcro no art. 24 

Inciso 11 da Lei n• 8.666193 alerada pela Lei n' 8.683 de 08 de 

agosto de 1994, lendo em vista o que consta no Processo n' 

05012009. De acordo com as seglintes cJáusulla e condições: 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Objeto 

O presente CO!trato tem corno objeto o fornecimento doe 

serviços de telefonia móvel e conexão Internet móvel pela 

Contratada à Contratante. 

CLÁUSULA TERCEIRA - EspecifiCIIçôes dos Serviços 

Os seMços a serem c:onlrlltados sto: 

a) 03 (três) linhas de aparelho móvel; e 

b) 01 (um) modem. 

CLÁUSULA QUARTA- Pl1110 1 ser Adquirido 

O Plano Flex 1000 Mirúos - Fideldade que será adquiido é 

composto dos seglinles ileo9 e valores: 

Assinatura Básica; R$7 ,50 

VC1 Móvel- Fixo z R$0,29 

VC Móvel -Móvel mesma operadora ; R$0,29 

VC Móvel - Móvel para outra operadora = R$0,29 

Serviços de dadoe iimiado = R$79,90. 

CLAU_SULA QUINTA- Do V81or dos Equipamentos 

' ' 

Os parelhos móveis e o moldem serio cedidos em regime de 

comodato pela Contratada <I CO!tratante e tem como prazo o 

mesmo do Plano Fidelidade, que é de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA SEXTA- DI OotiiÇAo Orçamenlirla 

As despesas decorrentes do presente Contato correrão à conta 

da seguinte Dotação Orçamentária: 

I -Unidade O<çamenlilria:080101 

11 -Programa de Tr11balho: 04122000120010000 

111 - Natureza da De6pesa: 33.90.39 

IV- Fonte de RectnOS: 0101 

V - N' do Empenho: 2009NE00021 Data: 02/0l/2009 

VI - Valor. R$8.000,00 (oio mil re_ais). sendo empenhado 

neste momento R$2.000,00 (dois mil reais) e que correni a 

conta da Fonte 0101 - FPE, natureza de despesa 339039, 

Programa de Traballo 04122000120010000, Neta de 

Empenho n'2009NE00021, emitida' em 0210312009, e o 

restante a ser empenhado postwiormente em reforço 

orçamentário, Independente de qualquer lnslrumento, que 

sario pagos mediante apresentaçio da faturalno1a riSCai, 

com antecedência de 05(cineo) dias úteis da data de 

vencimento. 

CLÁUSULA DECIMA- DI Publlaçolo 

O presente Tenno Adiivo deverá ser pubicado em resuno no 

Oiàrlo Oficial do Estado do Amapá em obsarvlnela ao 

llltatuldo no artigo 61 e psnlgrafo 1' da Lei 8.666193. 

CLÁUSULA DÊCIMA PRIMEIRA - Oo Foro 

O Foro deste Contraio ~ da Comarca de Brasilia, Distrito 

Federst, com ex.clusolo total do qualquer owa que seja 

invocável 

Brasllia- DF, 17 do 1bli de 2009. 

SEGUNDO TERMO ADCTIYO AO CONTRATO N' 00912007 

PARTES 00 INSTRUMENTO CONTRATUAL: 
CONJBAIANJE: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE 
REPRESENTACÁO DO G_Q~O 00 ~PA EM 

BRASÍLIA- SEABI FRANCISCO ORLANDO COSTA 
MUNIZ . 
~!t\DQ: PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA 
I L.ICINIA MARIA LI LA FIALHO 

CLÁUSULA PRIMBRA -OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem por objeto o forneCimento de 
passagens aéreas para os trechos nacionais e internacionais, 
para servidores e colaboradores eventuais da SEAB, pelo 
petiodo de 12 (doze) meses, de acordo com o 85tipulado na 
ClAUSULA TERCEIRA - VIG~NCIA E DA PRORROGAÇÃO, 
mantendo-se as demais condições do contraio. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO FUNDAMENTO LEGAL 
Funda-se o contrato nos termos do disposto no inciso V, art 
24, da Lei n• 8.666193, e o presente termo aditivo no disposto 
no art. 57, Inc. 11 do meamo diploma legal. 
CLÁUSULA QUARTA- DA OOTAÇlO E 00 PREÇO 
As despesas decon'entes deste Contrato serio valor global 
estimado de R$ 24.000,00 (VIIlte e Quatro Mil ~eaia). sendo 
empenhado neste momento o valor de R$ 3.000,00 (Três Mil 
Reais ). que correrão à coria da Fcne 0101 - FPE, natureza da 
despesa 3390.33, programa de trabalho 0412200012001, Nota 
de Empenho n' 2009NE00042. emitida em 2910412009, e o 
restante a ser empenhado posteriormente independente de 
qualquer instrumento, que serao pagos em prestações 
mensai5 de acordo com a quantidade de ~ens aéreas 
~lizadas no mês imediatamente anterior ao do fabnmento, 
mediante a apresenlaçào da fatura da CONTRATADA, até o 
quinto dia do mês subseqüente à prestação do serviço. 
CLÁUSULA DE CIMA PRIMEIRA - PUBL.ICAÇAO 
O presente contrato dever.\ ser publicado em rHumo no Diário 
orlcial do Estado do Amapá em obsorvancia ao es1atuldo no 
artigo 61 e parágrafo 1' da Lei 8.666193. 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AL TERAÇAO 
Este Instrumento poder6 ser afterado, mediante aditamento, na 
OCO!Tência de quaisquer dos falos enumerados no artigo 65, da 
Lei n' 8.666193. 
CLÁUSULA D.;:CIMA TERCEIRA • 00 FORO 
O F oro deste contrato t o da Comarca de Brasma. Di51rito 
Federal, com exclusolo lotai de qualquer ou1ro que seja 
invocável. 

E por estarem assim, juslo e contratado, 
assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na 
presença de 02 (duas) testemunhas, também no fim· asinados. 

Brasília- DF, 29 de abril de 2009. 

- T 

(secretaria dos Povos Indígenas ) 
Joio Neves Silva 

POR TARJA N' 009109 - SEPIIAP 

' 
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(DIÁRIO OFICIAL) 

•so duarriboi(OH q .. lh aio tooferidas pdo Decreto a• 1441 d< 
Ol de )11bo del804 t !tudo em visu o tror do Dttrcto o• 2011 de 
19 dt jullo d<l004; 

RESOLVE: 

Art. I' Aotorlur o d<llotamtato do servidor ADELMO 
MORAES DE SOUZA, Asse-r alv<l 11, Códlco CDS.l, da atd< 
dt IUII arriboif6tl Maupi··"'· 1ft a cidad< d1 BnsOla·DF. 10 
prrlodo d< 03 a .,.15.1009, para ICO!IIpu .. r os iodf&roas qot 
participa rio da Pr<~~ra•afiO "Au11pamuto Trrn Uvrr~. 

Arr.l'Dl Clbda. PabHqor-st t Cumpra-se. 

GABINETE DA SEC:Rt:TÁRlA txTRAORDINÁRIA DOS 
POVOS INDIGENAS. tiD ManP'· dr abril dr 2009. 

Pág.02 

atribuiçOel que lhe alo conlendu, pelo M 22, lnc:ilo VIl, do 
Oeaelo n' 1+41 de 02 de juMo de 2004, cJç o Oecralo n' 4207 
de 19de Dezembro de 2008. 

RESOLVE: 

Tomar _, eldo • ))Oftll1l de n• 002.(]9 cie 111 de 
~ai'IWo de 2008, publlcaclll no DtArto Olclal de 26 de ~ro de 
2009. 

CENlRO DE APOIO A COORDENAÇAo SETORIAL. em 
t.IM:IIp6-AP • 

J;hé.í?..._ ....... 
~:~.~s.aw 

/ PORTARIA N" 00810t-CEUCCS 

wro:des_ cen_~ent_e 1~ A Diretora do een1ro de Apóio a ):~:::O-;i:::;;;;;;;;;;i;;~;:..;.;,- :~,:.,;..:.;,::~========= Coordenaçlo SatoMJ. do Governo do Ealado do Am..,ol, no uso 

J I ld d Sll U 6 das alribulçOas que lle lllo conferidas. pelo M 22. lndso VIl, 
os va O a _v_a_b_ rl_o ______ ----4 do Dectelo n• 1441 de 02 de jt.nho de 2004 ele com o Decreto n• 

4207 de 19 de Dezembro de 2008 . 

PORT ARfAS N" 08/lOOJ.GABISEAFRO 

O SECRETÁRIO t:XTKAORDI'IÁRIO DE POLtnCAS 
PARA O AFROOESCENDENTE, no uso das suas lllribuiçllc< que 
lhe f<n outorpda Pelo lei n• OI 11, de: 20 de: janeiro de 2004, no S<U 

art. 87 cn1 coooonincia com art. I', inc. XII do decrCio n• 1411. de 
junho de 2004 

RESOLVE: 
Art. 1". Autori<wo cksloc:amcnlo dosAsscssORII T~icos Nlvcl U. 
Josl [cldio dr Arolijo Coolralva t N6bla Crilllu Saat11a de 
S..za, pon o Municlpio de Fcm:ira Gomes, no pcriodo de 11 a 13 
de maio de 2009, pon 11m1 RWiilo c:om I'RfeiiA> do Muni<:ipio, 
aiaçAo da Coordenadoria de l'rolnoçlo da · Jaualdadc Racial c 
reunilo com a Comunidade do Palha. 

Art. :ZO. Dkc C~ia. C""'J''1l-SC c ..... liquc-se. 

Macap,.Ap, 06 de Maio de 20011. 

Iooi.aTaõi s;:;\_.o-..-. ,. ' 
SccrdW \ 

I Órgãos Estratégicos de Execução ~ 

) 
Cel. PM Bráullo Rosanl Gondim Cruz 

PORTARIA 
064/2009- GAB SEG INST I GEA 

O Chefe do Gabinete de S.:gurança Institucional do 
Guvemo do Estado do Amapá. u~ndo das atribuiçõc:s que: 
lhe sao conferidas pelo ~Xereto Govcmamc:ntal n• 
0005/2008, de 02 de janeiro de 2008 e de acordo com a 
Ponaria n"OI2/2009-<JABI-CIVIL. de 13 de março de 2009. 

~Vt;: 
Autorizar n deslocamento dos policiais militares 

ahaixo relacionados, penenccntes à Policia Militar do F.stado 
do Amapá c lotados neste Gabinete de Segurança 
IMtitucional. da sede de: suas atribuiçõc:s, Macapa-AP, até o 
município de Laranjal do Jari · AP, no dia 04 de maio de 
2009, a fim de acompanharem o Excclc:nlíssimo Senhor 
Vice-Governador do Esladu. 

CAP Pl\f MARCELO ~YAkCANJESILVA, GRt:PO- 11; 
SGT PM JOSÉ .!.!AM.!AQ LOBA TO DOS SANTOS. 
Grupo- VIl. 

:o.., 
Macapâ·AP, 04 de maio ~-

'-

BRÁUUO RO""""''"""•M CRUZ. C:~M 
gurança Institucional · 

.. . - . ~ .. ,.., 
~ntro de Apoio a Coord. Se.tofiiill 
Edria Michelle Guimarlles da Silva 

P O RT ARIAN" Ollii/Ot-CCS 

A Ollelora do Centro de Apolo a Co«cle!Íaçto 
Setorial, do Govemo do Ellldo do Amap6. no uso _d~s 

CONSIDERANDO: 

I - A -.Idade de compor a Comlsslo 
Espedal de LlcilaçAo - CEL do Centro de Apoio • Coordenaçio 
Setorial- CCS, em deconênda do que determina o M . 51, § 4° 
da Lei n• 8.688, de 22 de jumo da1993. 

11 - A miW1UilwlçJo de condiQOes dos 
procedimentos lk:llalórloe pertinentes a ~ e compras, no 
êmbllo dasta Centro. 

RESOLVE: 

M 1• • ComPOI' a Comissêo Espacial de 
Ucltaçlo do Cenlro de Apoio a Coordenaçlo Setorial, nos tam\os 
da Lei n• 8.866/93, que passa a ter a eegulnte composlçlo: 

MARIA WCIA RODRIGUES MAHFREDO - Prasldente 
LUCIANNA QUINTAS O~. Secn11ét1a 
AGRIPINO HUGO DE BRITO NETO- Membro EletiYo 
NAELY CRISTINA DA SILVA RAMOS- Membro Eleti110 
ANTONIO QUARESMA DE OLIVEIRA- Membro Suplente 

M 2• • Esta Portaria entrar.! 1111 vigor na 
data de sua publlcaçao. 

CENTRO DE APOIO A COORDENAÇÃO SETORIAL, em 
Macapá-Ap, 04 de Maio de 2009 . 

b~~ -. 
~O~ MICH;.:;~ARÁES DA SILVA 

Diretora do Cenlro de Apoio a Coordenaçio SeloliaJ 

EIUIATA 

A Dire101a ciO Cenln> de Apoio 1 Coordmaçlo Setorial. "'*"- que na 
Extrato do Contrato EmerJrncial- ..,_..., n• 0000112009. publicada 
no DiArio Oficial do Estado n' 44Sl de 09 de M- de 2009. 

Onde se ta : ~do Controlo r(' 27.000 001109 

Leia-se: ExtraiO do Cftrat<> ~ OOI/2009. ccs 

bt~ . 
~ORlA MICHE~RAES DA SILVA 

Dlre1ora do Centro de ~ e Coonlenaçao Selorial 

[Polícia Técnico-Científica 

Ellete Nascimento Borges 

PORTARIA 
N. 042/l009/POLITEC. 

) 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLÍCIA 
TÉCNICO CIENTÍFICIVPOLITEC, no uso das 
atribulçOes que lhe confere o Art. 008 de 01 de 
janeiro de 2903, tendo em vista o Memo n• n° 
0.044/2009/0CIPOLITEC. 

RESOLVE: 
Art.1'. HOMOLOGAR o deslocamento 

do servidor, MARCIO DOS SANTOS VILHENA, 
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, que se 
deslocou da sede de suas atividades Macap4 até o 
Munlclpio de Vitória do Jarf, no perfodo de 11/04 à 
18/04109, a fim de realizar Expedlçlo de Carteira de 
Identidade. 

Art. 2" • REVOGAM-SE as disposições 
em contrário. 
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PORTARIA 
N. 04012009IPOLlTEC. . 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TÉCNICO CIENTIFICAIPOLITEC, no uso das 
atribuições que lhe confere o Art. 008 de 01 de 
janeiro de 2003, tendo em vista o Requerimento 
SN"/DCIPOLITEC.DCPOLITEC. 

RESOLVE: 
Art.1•. HOMOLOGAR o deslocamento 

dos servidores, LINCOLIN SILVA AMERICO, EUNEI 
DA ROCHA AZEVEDO, EDSON DOS SANTOS 
OLIVEIRA, todos Perito Criminal, JOSE ARRUDA 
DOS SANTOS LEMOS, Auxiliar de Perito, que 
viajaram da sede de suas atividades Macapj até a 
localidade de Lourenço no perlodo de 18/05109 à 
20/05/2009, para fazerem uma reprodução simulada, 
referente ao oficio n• 681/2006· 
DC/GAPCCVP/POUTEC. 

Art. 2" • REVOGAM-SE as disposições 
em contrário. 

Macapj-AP, 

ELIETE N 

PORTARIA 
N. 04112009/POLITEC. 

A DIRETORA PRESIDENTE DA POLICIA 
TÉCNICO CIENTIFICA/POLITEC, no uso das 
atribuições que lhe confere o Art. 008 de 01 de 
janeiro do 2003, tendo em vista o Memo n• n• 
0013/09-GAPE/DCIPOUTEC. 

RESOLVE: 
Art.1°. DESIGNAR o deslocamento do 

servidor, ARMANDO ALVES, Perito Criminal, que se 
deslocará da sede de suas atividades Macapá até a 
cidade de Belém-PA, no período de 05/05 à 
14/05/2009, onde fará o trabalho de micro 
comparaçlo ballstica. 

Art. 2° • REVOGAM-SE as disposições 
em contrário. 

Macapá-AP, 05 

Secretarias de Estado 

) 
ton de CaryalhC? Ca~mc:~P:.;O:::S:...._ ___ ..J 

EDITAl W. 005/Z009 

PROCESSO SEt.enVO 

O SECRET ÁIUO . l>E E.sT AbO t>A AtlMINISTRAÇÃO. no 
uso de NclS otribulç3c.s legals e em cumprimento' as noMIICIS 

previstas no orti90 37, incisos I, Constituiç3o Fcóeral de 05 
de outubro de 1988, considerando a inda o disposto nos 
arti90S 4° c 5° do Lei n. 0 0639 ,.de 14 de de:urnbro de 2001, 
delibero o respeito do Processo Seletivo Interno destinado o 
selecionar condidotos poro provimento de vogas e f01'111GÇ&I 
de codostro de reserw, nos atividades de ~j 
AtWÚMitto "" Pf],/!l;v . . 119. . g,SzrMA INT'EGRADO f>E 
BPJ(>IMEl!IIO AO CIDADÃO - SIAC - SUPER FACIL 
~- Stlnf/JIItl e IArrzn./GI t/p_.J'.JII'f. Conforme Edital de 
Abcrturo do processo de seleçoo interno n° 001/2008, 17 de 
junho de 2008. publicado no boc 4273: Edital n• 002/2008, 
de 14 de julho de 2008, publicado no l>oC' 4290; Edital n• 
003/2009. de 11 de feYCI'Ciro de 2009. publicado no l>oc n• 
4438; Edital n• 004/2009, publicado no bOE n•. 447Z de 07 
de obril de 2009. 

REsOLVE: 

ConYOCCII' paro o 2" c topo - Entrevista Individual os 
servidores liS1odo no Anexo deste Edital. Com os seguintes 
instruç~. 

1 - A 2" Etopo - EntreviSto Individual scrd dividida 
em 03 (tris) fases: 1" - ErrtrcYisto Individual, 2" • binâmica 
de GNJIO e o. 3" • Aplitaç&l de Teste Psicológico. conforme 
crono9"0""' descrito o.boixo. - · . 

(DIÁRIO OFICIAL) 

5IAC - SUPER FÁCil. ~ 

ENTREVISTA INbMOVAL 
{11 12 13 1:4 1!! c 18105120Q2.- Co/lfortllc CI'OIIO!Ir:2.'M 

abaixo: 
Local: Escola de Adllllnlstroçao Público - EAI' 
Horário de Inicio: 08h00mln As 13h00mln. 
Endereço: Ruo. Amazonas. 20 ·Centro, fone: 33121950/1951. 

DINÂMICA l>E GRUPO 
2:! ele molo de 2009 - .'IQdos os servi_~s 

Lotai: Escola de Adminlstroçao Público - EAI' 
Horário de inlelo: 08h00rnln horas. tértnlno os 13h00mln. 
Endereço: Ruo. Amazonas. 20 • Ccfttro. fone: 33121950/1951. 

APliCAÇÃO bOS TESTES PSICOLÓGICOS -
blo. 27 de 1n0!o de 2009- Todos os servidores 

Lotai: Escola de Adllllnistro.çõo Público · 
Horário de início: 08h00mln (tOIIIporcecr tom 30 minutos 
de ontcccdlncio) 
Endereço: Ruo. Amazonas, 20 ·Centro, f!'ne: 33121950/ 1951, 

piq l1 de majo de 2002 

Pessoal Civil do Estado 

Corgo · Supervisor I Atendcntc 
r--·· .. · .. - -
~io Rocha de Oli~ro Filho 
Conuiç3o de Vilhcno. Campelo 

Eliono Nascimento Borges Maciel 

~ Mori~ Palmerim Ramos 
Otiniel Justino Garcia Medeiros 

Rosa de Almeida Guterres f-'- ___ , ____ .. 

J eon Evuson Coelho da Silvo 

Joclson Miro de Jesus 

Ano Udio Monteiro do Carmo 

C4rlos Ramos Costo 

Maria Josenita Panto,E ~brol 

Ivanetc Almeida Rodri~ •. 
Edllson Pereira Marques l-r ...... _-
Elson de Oliveira Souza 

llklbio. de Fcítima Gomes de Sousa 

Silo Mario Leal Barros 

Mocione Viono. de Almeida 

Doyno Filocre& Molhciros 
-· · 

Silvio do SiiVG 

~imundo Rosa Monteiro 

~~n Bati'!~ .~~ Monteiro . . ·-
~mcm Shcila C. Araújo 

~cilo Barbosa Oliveira 
Luiz Antonio Gernaque Coimbra 

Arethuzo Cristina. P. de A. Torrinha 

Clconiu Lima 

.. 

-

-·-· -

--
,., __ -------

Valdinetc Silvo do Costa 

Reno.to Batista do Carmo 

Rosincidc Correo Limo. 
--

Ci9udia do Silvo Trindade 

Maria Ivancide Silvo de Almeida 

Ç)i11 12 d1 Maio de 2009 
Pessoal Civil do Estodo 
Corao: Atendcntl 
Rute de Castro Silva 

Klebu SiiVG Machado 

Silvia Regina. Pinto Seabra Viono 
César Santos do Costa 

Luis Dias Nunes 
Volnet1 Umo Silvo de Almeida 

~oao Silva AraúJo 
Dllson Maciel do Silvo 

Rute Hclcno Campeio Nosdmento 

Jconne Soares~ -· .. 

.P!! .. 13 dt. ~lo .de ~~ 
. Pes-' Civil do Estodo 
~: Atendcnte .--
Fredson da Costa Towre.s 

Armondo Neves Tavares 

Rute Helena Corvolho Qios 

Cléudio Cilenc Soares bios 

Eliete Moreira 5clrlt~ 

-

~ia de Jesus Corrêa Mokher 
Claudia Solange Minando Cardoso 

Mario Roberto do Silvo Gomes 

Márcia Cristino O. dos Sontos 

Amado dos Santos SiiVG ·-----· 
~uloDios 
Luizo do Nascimento Almeida 
-

--

·----

.. 
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Márcia Volc dos Santos 

l>omiogos Santos de Souza t:Hho 

No.lzira Mar~-Ramos Lopes 

~c:l~ de Morocs Santos 
Margontc de Oliveira Moraes -
Morilcne Alltixo Souza 

l>onolba Vilheno de Soum 

Edir Albuquerque Peres Filho 

Ester Costa do SiiVG 

Alba Lobo Melo 
~olfo Cé.sar Oliveiro de Almeida 
Marco Antonio Farias Monteiro 

~kcl CriS1ino. Barbosa do SiiVG 
-

LI dia Gardênia de Oliveira Borralho -'"'-- · 
Mcmorino Ferreiro Maciel 

Rosilene Souzo de Almeida 

ISt'ael Martins de SontClnO 

Bcncdit11 Cost11 de Almeida 
ül;;;;, Ruth Ferreiro Oliveira 

Dia 14 de Maio dl 2009 
Pessoal Civil do Estado 

~~~t~e-----------------, 
Edirnil de Jesus Pcreiro 

~do Silvo:.:V:.:a:::lc~------------
~ia ~nildcs Sernblano Gonçalvcs _ 

Jose Maria Gouvêo Batista --------~ 
~-bosa da:.:S:::i:.::l"":_ __________ _____ 

1 
Robson de Souza:..b:::i:::os:.._ __ _ 

Mario Morildo Cardoso do Costa 
Roscnildc Mcndoço Ferreiro 

Edno Mllria Mllrques Pereira 

Mor ia dc,.Fótimo. NcYCs Vale 

Ola te de Ma!9 ~ 1002 
Pcssool Civil do Estado 
Caroo: Atcndcnte 
Nosilmo Pelejo ViClnO 

Maria Cicia Barbosa Baia 

Rutl Alves buorte 

Julio Jocome Paes de A~o 

~~Silvo Costa do Silvo 
I vete Olivr.iro Maciel -
llidc Mslrio FaYOtho Vilas Boas 

Ângelo Mario l_'avarcs do Carmo 

~sangelo. butro 
Edilsa Santa Ano Compos 

Edson Fronc:isco V. Rodrigues 

Eliano Barros dos Sontos 

Hilton Barbosa da Silva -- · · ~ · 

Ncliete Senado Pereira 

~~c ~no Leal de Souto 
Ano Cicio Silva Freitas 
Silvio Mllrio Aires de Azevedo 

Rosconc Gouvêo do Costa 

J!!!rio Cclita Bastos Nunes 

--

------ - -- -·-

Qla 18 de Maio de 2009. 
Pessoal C'tvil do Estado 
Co : Atcr.=>d.::::cnc:.:t;:::c _ _ __ _ 

· -

=::.:.:.:::.______ __ -

·--------- -- -

-
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SIAC - SliPEB FÁCIL SANTANA 

ENTREVISTA INOMWAL 
~~~! 

loC41: SUPEII FÁCil- SANTANA 
Horário de iníc io: 08hOO!ni11 horas, tÚfll/llo as 13h00tnln. 
Endereço: Av: Santana S/N- Á"" Portuária, 2101-6200. 

t>INÂMICA t>E GIIUPO 
2l de I!IQjo de 2009 - Todos os_~ 

Locol: AVt>ITÓIUO SUPER FÁCIL- SANTANA 
Horário de Inicio: 08hOO!nlft horas, tÚ1nlno os 13h00rnill. 
Elldenço: I\ v: Santar>a S/N- Áreo Portuc!ria, 2101-6200. 

APUCAÇÃO 1:>05 TESTES PSICOI.ÓGICOS 
22 de moio de 2009 - Todos os sc~o,:n 

l.oC41: SEBRAE I SANTANA 
Horério de inftio: 06h001nin (comporcccr CCMI'I 30 minutos 
de antecedência) 

Pessoal Civil do Estodo 

Cargo: Supcrvlsor/Atcndcntc 

Norocy Lo)>d Scrrõo _ 

Valternira Corres F. de:_:O:::h:.::"IIC:::i:.::ro:._ ___ ___ _ 

Mati Ide do Silw t>uor-tc 

Joroia de Jesus Ncvc.s=--.,-- ------·-
Mario de Nozari Nogueira _da Silw. _____ _ _ 

,_f!rnando Costa Foi!SCal 

Ana Maricl Andrade Sant~o~s~---------

6isellc CristiM dc_:O::.;. San=::.:to=s======~--:-= J 
·-

Jonetc Sarmcto ltobclo 

Noiro Nciw Medeiros de Alrncida~-------1 
Adalgiso Batista de Só:;:_ ___ __ _ -
~cr Lima t.eao --·-
Etrio sGmaro Pontes das:..:Sant= .:..:o.::.s. ____ • _ _ _ 

~da Si~ Teixeira 

Law-o Cordeiro de Souza teto 

Maria da Piedade~~~---- ·-
~io do Sacorro 1-llncs Costa 

~~cio Ol~ira Bat= is::.ta=-----

~reitas =de::.U= mo=-- - - -
~somar Modlrciro Borges 
~Reis das_ Santos _ _ _ _ _ _ _ 

-

-
Selma do Nascimc~'------ -
~dinal~o_A_ndré4 __ Goma ____ _ 

Voldcci Montt.iro 

Odete Mouro...:U..:cchoo~------
Tcrczinho Trindade das~ --- ----· 
Clconicc de Abreu Modurclro 

~c Jc.sus.Montciro de Olive~:=:_:.ro:._ _ _ _ _ _ _ 

~!!ed~~----
Jamaira ~~cs de .:O:::IIve~=·ro-=------ -
~s Pinto de Mof'<r.>c.s 

Volcidio Pinho de Melo 
~se da Nascimento Mot:icl 

·--- - - -· -
Luciano Marte I MartinS _______ _ _ -
~te Trindade GcrOni~ - --- - ---

~AC - 5UPfR FÁCIL I..AIIANJ AL IX2 J'AJY 

ENTIIEVIST A INt>IVIt>VAL 
02 de ;.l)bo de 2009 - Todos os scry!dorcs 

Locol: SUPEB F ÁCII. - LAIIANJ AI. IX2 J AlÚ 
Horário de início: 08h00mlll horas, tÚ'mlno os 12h00mln. 

t>INÂMICA bE GIIUPO 
02 de Junho ele 2009 - Todos os scryldorcs 

Loco I: suPEit F ÁCII. - LAIIANJ AL t>O J AIIÍ 
Horário de irúcio: 14h30mln horas, término os 18h00mln. 

APLICAÇÃO t>OS TESTES PSIC~COS 
03 d1 junho de 2009 - Tocfos os wyjdorcs 

Locol: SVPEII FÁCIL • LAIIAN.TAL IX2 .TAIÚ • 
Horário de início: 08h001nln horas, tÚ'mlno os 1Zh001nlll. 
(compareur COIII 30 IIIINttos de ontcccclinclo) 

Pessoal Civil do Estodo 
Coroa: Su!>crYisor/Atcndcntc .. --

~~~~gmu~n~do~l\n~t~on~io~~~Pou~b~~~--------------
Francisco Gco110nc Mo~n!!:tCI~·ro~da~Cor~mo~--------1 
~--êoetono Po;& de Souza - · . -··-
~o~to Facchincttl Ferreiro 

Marli Voz Leite · 
Uocio 1\Jcncor QUGdros -
~-Vieira Mortins".!..---- ---- -----j 
~P_!nhciro da Silw ~Co~st_!!;G!_ ________ -j 

Arctuso Cclina ltobclo de~~~ - - --------l 
Ma~pd/AP. 04 de abril de 2009. 
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Secretário de Estodo da 1\dministraç!o ctn exercício 
Presidente do CorniuiSo 

Et>ITAL N° . 0!51/2009 

HOMOLOGO: 

O SECIIETÁIIIO t>E ESTACO t>A At>MINISTIIAÇÃO, no 
uso de suas atribuiç3cs c na quclidodc de Presidente da 
CorniuiSo Organizadora da Concurso Público Estodual, poro o 
provimento dos Cargos de Nível Superior c Nível Mé4io, 
pertencent e ao Quadro de Pessoal da InrtiMo da l'csos_ ~ 
Medidos - IPEM - AP/INMETBQ • .conforme disposto no 
t>ccrcto n•. 2626, de 12 de maio de 2005, Publicado no IX2E 
n•. 3el7, dotado de 12 de tnaio de 2005 c de acorda c:otn o 
Edital n•. 001/2005, de 01 de junho de 2005, publicado no 
t>OE n•. 3530, de 01 de junho: Edi!al n•. 002/2006, de 25 
de outubro de 2005, publicado no t>OE n•. 3629, de 25 de 
outubro: Edital n•. 003/Õ5, ~ 07 de deumbro de 2005, 
publicado no t>OE n•. 3757, de 07 de dczctnbro: Edital n°. 
004/05, publicada no t>OE n•. 366 7, de 22 de dczC/1\bro de 
2005; Edital n•. 005/06, pubGCdda no IX2E n•. 3715, de 02 
de março de 2006: Edital n•. 006/06, publicado no t>OE n•. 
3715, de 02 de março de 2006; Edital n°. 007/06, de 10 de 
março de 2006, "publicado no DOE n°. 3722, de 13 de março 
de 2006: Edital n•. 008/06 c 009/06 de 17 de março de 
2006, publicados no t>OE n•. 3726, de 17 de março de 2006; 
Edital n•. 010/06, t>OE 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 014/0b. public:odo no t>OE n•. 
3768, de 28 de junho de 2006: Edital n•. 015/06, publiC4da 
no t>OE n•. 3894, de 27 de n<>'oletnbro de 2006, Edital n•. 
016/07, de 19 de janeiro, t>OE n•. 3930, de 22 de janeiro de 
2007; Edital n•. 017 e 018/2007, de 09 de abril, puqiiCdda 
no t>OE n•. 3982, .11c 11 de abril de 2007, edrtal n•. 
019/Z007, de 24 de abril , t>OE n•. 3994 de 27 de abri l, 
Edital n•. 020/2007, de 24 de maio 'de 2007, t>OE n•. 4009 
de 111 de tnaio de 2007, Edital n•. 021/2007, de 05 ~junho 
de 2007, Edital n°.022/2007, de 0!5 de junho, IX2E 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, t>OE 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 OI de agosto de 2007, t>OE de 4063 de 06 de 
Q90Sfo de 2007; Edital n°. 02712007 de 10 de outubro, 
publicado no t>OE a•. 4110 de 15 de outubro; Edital n•. 
028/2007 de 06 de IOOYCI'IIbro, t>OE n•. 4129 de 12 de 
novembro de 2007; Edital n• . 029/2007, t>OE n°. 4147, de 
12 de deutnbro de 2007; Editais n•. 030 c 031/2008, 
publiCdda no !X2E n•. 4162 de 04 de janeiro de 2008; Edital 
0 32/2008, de 28 de janeiro de 2008, publicado no t>OE n• 

4180 de 30 de Jonciro de 2008; Edital 033/08 de 12 de 
fevereiro de 2008; publicado no t>OE n• 4190 de 15 de 
fcwrciro de 2008; Edital 03-4/08 de 07 de abril de 2008, 
publicado no t>OE n• 4219 de OI de abril de 2008; Edital 
03512008 de 13 de maio de 2008, publicado no t>OE n" 4251 
de 21 de tnaio de 2008: Edital 036/08 de 13 de junho de 
2008; Edital 037/2008 de 13 junho de 2008: Edita l n•. 
038/2008, publicodo no t>OE 4321 de 26 de Q90sto de 2008: 
Edital n•. 039/2008, publicodo no t>OE 4345 de 29 de 
setetnbro de 2008; EditaiS n•. 040 c 41/2008, publicodas no 
t>OE n• 4379 de 17 de noiiCI!\bro de 2008; Edital n• 
042/2009 de 02 de janeiro de 2009, publicodo no t>OE n• 
4410 de 05 de janeiro de 2009: Edital n• 043/2009 de 07 
de janeiro de 2009, publicado no t>OE n• 4412 de 07 de 
jonciro de 2009: Edital n• 044/2009 de 18 de jonciro de 
2009, publicado no t>OE n• 4428 de 29 de janeiro de 2009: 
Edital n° 04!5/2009 de 30 de janeiro de 2009, publicado no 
t>OE n• 4432 de 05 de fewrciro de 2009; Edital n° 
046/2009 de 17 de fevereiro ~ 2009, publicoda no t>OE n• 
4446 de 27 fevereiro de 2009; Edital n• 047/2009 de 24 
de março de 2009, publicado no t>OE n° 4462 de 24 de 
março de 2009; Edit<1l n• 04812009 de 26 de fCYCI'Ciro de 
2009, publicada no t>OE n• 4454 de 11 de março de 2009; 
Edital n• 049/2009 de 02 de abril de 2009. publicado no 
t>OE n• 4473 de 08 de abril de 2009; Editaln" 050/2009 de 

13 de abril de 2009. 

11 E 50 L V E: 

Tornar P.:Olico o I'CS\lltado final dos candidatos abaixo 
relacionados, oprowdos no concurso polblico poro o 
Provimento de Corgo Efetivo de Agente Adlninlstrotlvo -
Nfvcl M~io do Instituto de Pesos c Medidas - IPEM. 

Solange da Silw 6otnc.s 
1\lon 8cl'4 Aguiar Júnior 
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Secretário de Estodo da Adrninlstroç(Jo ctn exercício 

Presidente da CorniuiSo 

Et>ITAL N°. 123/2009 

HOMOLOGO: 

ANT&IIO WALCEZ GÓEs DA SILVA 
Governador 

O SECRET ÁIIIO t>E EST At>O t>A 
· At>MINISTil.AÇÃO, no uso de lUAS atribuições c na 

qualidade de Prcsidcr.tc da Corniuilo Or9""izodora do 
Concurso l'úbtica Estadual, conforme disposto no t>cucto n•. 
2.626. de 12 de maio de 200!5, publiCdda no IX2E n•. 3517, 
datado de 12 de maio de 2005, c de acorda com o Edital de 
Aberturo de inScrições Edital n•. OOV05, de 01 de j unho de 
2005, PubliCdda na t>OE n•. 3!530, datado de OI de junho de 
2005. paro os corgos de f:lfrrl Mídie • Nlrrl_ $upqigr dq 
~- t!q Etlucqclo - SEEp. cotn Anexo I , 
cotnplcmcntodo c retificado ctn 07 de jl61ho de 2005 no 
t>OE n•. 3536, da todo de 09 de junho de 2005, rctifiC4do no 
t>OE n•. 3544, dotado de 21 de ju.V.o de 2005, Edital n°. 
002/05, de 28 de julho de 2005, publicado t>OE N". 3570. 
datada de 28 de j ulho de 2005, Edital n•. 003/05, de 11 de 
agosto de 2005, publicado no t>OE n•. 3580. datada de 11 de 
agosto de 2005. Edital n". 004/ 05, de 15 de set C/1\bro de 
2005. publicado no t>OE N" 3605, datado de 19 de setetnbro 
de 2005, Edital n•. 005/ 05, de 18 de outubro de 2005, 
publicado n t>OE n°. 3626, datado de 19 de OYtubro de 2005, 
Edital n•. 007/05, de 27 de outubro de 2005, publiC4da no 
t>OE, n•. 3632 dotado de 28 de outubro de 2005; Edital n•. 
008/05, de 04 de nowrnbro de 2005, publicado no t>OE n•. 
3637, dotodo de 07 de noVCinbro de 2005; Edital 009/06 de 
05 de Joncira de 2006. publicada no t>OE n•. 36n, datado 
de 05 de janeiro de 2006; Edital n•. 010/ 06 de 05 de 
janeiro de 2006, publiCdda"" t>OE n•. 3bn dotado de 05 de 
janeiro de 2006; Edital n•. 011/06 de 14 de fcvcrciro de 
2006, publicoda "" t>OE n•. 3708, de 17 de fevereiro de 
2006: Edital rt0 • 012/06 de 14 de fcwrciro de 2006, 
publicado no !X2E n•. 3606 de 15 de fevereiro de 2006; 
Edital n°. 013, de 14 de fcYCI'Ciro de 2006, publicado no t>OE 
n•. 3706, de 17 de fcYCI'Ciro de 2006; Edital n•. 014/06, de 
10 de março de Z006, publicado no DOE n•. 3722, de 13 de 
tnorÇo de 2006; Edital n•. 015/06, de 13 de março de 2006, 
publicado no t>OE n•. 3723, de 14 de março; Edital n•. 
016/06, de 05 de abril de 2006, publicado no t>OE n°. 3739, 
de 05 de abril de 2006; Edital n•. 017/06, publiC4do no t>OE 
n•. 3739, de 05 de abril de 2006; Edital 018/06, de 07 de 
abril, Jlllblicodo no t>OE n•. 3739, de 05 de abril de 2006: 
Edital n•. 0 19, publicado no t>OE 3742, de 10 de abril de 
2006, Edital n•. OZO, publiCdda no t>OE n•. 3742, de 10 de 
abril de 2006. Edital n•. 021, de 18 de abril de 2006, t>OE 
n•. 3746; Edit ais n•. 022, 023, 024 c 025/06 de 18 de abril 
de 2006, publiCdda no IX2E n•. 3746, de 18 de obril de 2006, 
Editol n°, 026/06, de 20 de abril de 2006, publicado no t>OE 
n•. 3748, de 20 de abril de 2006. Edital n•. 027/ 06. de 28 
de abril de 2006, Edital n•. 028/06, de 03 de maio, Edital 
n•. 029/06, de 03 de maio c Edital n•. 030/06, de 05 de 
tnaio de 2006, Edital n°. 031/06, de 10 de lllalo de 2006, 

Editais n•. 032/06 c 033/06, t>OE n•. 3768, de 22 de maio; 
Editais n°. 034/06, 035/06 c 036/06, de OI de junho, 
publicados no t>OE n•. 3717, de 02 de junho: Edital n•. 
0 37/06 de OI de junho de 2006, t>OE n°.378l. 08 de Junho 
de 2006: Edital n• . 038/06 de 06 de j unho de 2006. t>OE n•. 
3n9. de 06 de Junho; Edital n.• 039/06 de 14 de junho, 
Publicado no t>OE n.0 3786, de lb de junho: Ed>tol n°. 
040/06, de 21 de junho, publicado no t>OE n°.3787, 
publiCddas ctn 19 de junho de 2006, Editais n°. 041/06, 
042/06, 043/ 06, 044/06. 045/06. 46/06, de 26 de Junho, 
publiCdda no t>OE n°.3795, de 29 de junho; Editais n• 
047/06, 048/06, 049/06 c 050/06, 28 de junho, publicado 
no t>OE n." 3796, de 30 de junho de 2006; Editais 51, 52 c 
53/2006, de 31 de julho de 2006, publicado no t>OE n•_ 
3817, de 31 de junho de 2006, Edito! 054/ 06, de 15 de 
agosto, publicoda no t>OE n•. 3828, de 1!5 de agosto: Editw 
055/06, de 06 de setembro, publicado no t>OE n. 3844. de 
06 de setembro; Edital 056/06, de 20 de setembro, t>OE n. 
3856, de 26 de setembro; Edital 057/06, de 10 de 
novembro, t>OE n•. 3886, de 13 de nowmbro; Edital 058/06. 
de 22 de setembro, publicado "" t>OE n•. 3858, de 28 de 
setembro de 2006; Edital n•. 060/06, de 10 de noYCrnbro. 
t>OE n•. 3888, de 16 de noiiCI!Ibro; Editol n•. 061/06, de 18 
de deunibro de, t>OE n•. 3905, de 14 de dezembro de 2006; 
Editw n•. 062/06, de 14 de deurnbro, t>OE n•. 3908, de 19 
de dezctnbro de 2006; Editais n•. 063/06 c 064/06, de 27 
de dezembro de 2006, t>OE n•. 3915, de 29 de dezcrnbro de 
2006: Edital n•. 065/ 07, de 12 de Jonciro de 2007, t>OE n•. 
3926, de 16 de janeiro de 2007; Edital n•. 066/ 07, de 15 de 
fevereiro de 2007, t>OE n•. 3953, de 26 de fevereiro de 
2007; Edital n• . 067/07, de 15 de fcvcrciro de 2007, t>OE 
n•. 3950, de 21 de fcwrciro de 2007; Edital n•. 068/07, de 
28 de fevereiro de 2007, t>OE n•. 3955. de 28 dr. fevereiro 
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de 2007; Edito.l n•. 069/2007, lk OS de fevereiro, public:cdo 
no t>OE n•. 3967, lk 16 de mo.rço; Edito.l n°. 070/2007, de 
20 de abril, DOE n°. 3990, de 23 de abril; Edito.l n°. 
07U2007, lk 23 lk abril, t>OE n•. 3992, de 25 de o.bril; 
Edital 072/2007, de 03 de IMio, t>OE n°. 3997, de 03 de 
maio lk 2007, edital 073/2007, de 06 de j~nho de 2007 e 
Edital 074/2007 de 07 de junho de 2007,DOE n°. 4032 de 
22 de junho de 2007; Edital n•. 076/2007 de 06 de 
navcmbra, publicado no t>OE n•. 4129 de 12 de novelllbra; 
Edital n•. on c 078/2007 de 07 de dezembro de 2007; 

Edital 079/2007, publi OCido no DOE n°. 4148, de 13 de 
dezembra de 2007; Edital 080/2007, de 07 de dezembro de 
2007, publicado. no DOE n•. '1157 de 27 de dezembra de 
2007; Edital n°. OS1 de 20 de dezembro de 2007; Edito.! 

OS2, OS3 c 08'1/ 2008 de 01 de fevereiro de 2008; Edital 
08!5/2008 de OS de fevereiro de 2008; Edital 086/2008 de 
13 de fe'o'ei'Ciro de 2006, publicado no t>OE n• 4191 de 18 de 
fcwrelra de 2008; Edital n•. OS7/2008 de 11 de tnarço de 
2008; Edital n•. OSS/2008 de 18 março de 2008, public:cdo 
no t>OE n•. 4212 de 18 de março de 2006; Edital OS9/ 2006 
de 24 de morço de 2008, publicado no DOE n•. 4218 de OI 
de abril de 2008; Edital 090/2008 de 01 de abril de 2008; 
Edital 09U2008 de OS de abril de 2008, publicado no t>OE 
n•. 4227 de 11 de abril de 2008; Edital 092/2008 de 07 
molo de 2008; Edital 093/2008 de 08 de maio de 
2008,public:cdo no DOE n•. 4252 de 20 de maio de 2008; 

Edital 094/Z008 de 28 de maio de 2008, Edital 095/2008 
de 02 de junho de 2008, publicado no DOE n•. 4262 de G4 
de Junho de 2008; Edital 096/2008; Edital 097/2008 de 26 
de J~nho de 2008, publicado no DOE n•. 4279 de 27 de junho 
de 2008; Edital 098 /2008 de 27 de junho de 2008, 
publicado no DOE n•. 4281 de 01 de julho de 2008; Edital 
099/08 de 19 de julho de 2008, publicado no DOE n•. 4291 

de 23 de julho de 2008; Edital n•. 100/2008 de Julho de 
2008; Editei n•. 10U2008 de 19 de Julho de 2008, publicado 
no t>OE n• 4313 de 14 de agosto de 2008: Editei n•. 
102/2008 de 27 de agosto de 2008; publicado no DOE 4325 
de OI de tietcllllwc.-«1& 2008; Editaf n•;-103/2006"de 13 de _ 
setembro de 2008; publicado no Dbe n• 4342 de 24 de 
setembro de 2008; Edital n•. IG4/2008 de 24 de setembro 
de 2008, publicado no t>OE n• 4350 de 06 de outubro de 
2008; Edital n°. 105/2008 de 10 de outubro de 2008, 

publicado no t>0E n• 4357 de 1!5 de outubro de 2008; Edital 
n• 106/2006 de 18 de """ClftbrCb de 2008, publicado no t>OE 
n• 4379 de 17 de novembro de 2008; Edital n• 107/2008 de 
18 de novembra de 2008, pub~c:cdo no t>OE n• 4386 de 27 
de novembro de 2008; Editell n• 108/2008 de 11 de 
dezembro de 2008, publicado no t>OE n• 4396 de 12 de 
dezembro de 2008; Edital n•. 109/2008 de 11 de dezembro 
de 2008, publicado no t>OE n• 44G4 de 24 de dezembro de 
2008; Edital n•. 110/2008 de 11 de dezembro de 2008, 
publicado no t>OE n• 4396 de 12 de dezembro de 2008; 
Edital n° 11U2009 de 31 de dezembro de 2008, publioado no 
DOE n• 4410 de 05 de Janeiro de 2009; Edital n• 112/ 2009 

de 07 de janeiro de 2009, publicado no Doe •• 4412 de 07 
de Janeiro de 2009; Edital 11° 113/2009 de 07 de janeiro de 
2009, publicado no t>OE n• 4414 de 09 de janeiro de 2009 c 
Edital n• IW2009 de 20 de jaftclro de 2009, publicado no 
t>OE r.O 442!5 de 26 de janeiro de 2009: Edital n• 115/2009 

de 26 de fevereiro de 2009, publicado no DOE n• 4446 de 
27 de fi!Yei'Ciro de 2009; Edital n• 116/ 2009 de 26 de 

fewniro de 2009, publicado no DOE n• 4446 de 27 de 
fevereiro de 2009; Edital n• 117/2009 de 24 de março de 
2009, publicado no t>OE n• 4462 de 24 de março de 2009; 
Editell n• 118/2009 de 08 de abril de 2009; Edital n• 
119/2009 de 13 de abril de 2009; Editais n• 120 c 12U2009 
de 17 de abril de 2009 e Edital n. 122/2009, de 24 de abril 
de2009. 

RESOLVE: .. 
T-. I'Wiico o ruultado final do concurso 

público do c:cndidata abaixo descrita, rcconvoc:cdo em fau. 
de Liminar Judicial em sede de Mandado de Scguranç4 n•. 
00045Z7-Z2.2009.8.03.0001. 

Scctctclrio de Estado da Adrninistraçao em cxcrdcio 
Prcsidutc da Comissão 

PORTARIA Noj 36 /05-2009- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atJ1buições que lhe são 
conferidas pela Portaria no 103/98-SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Li cença-Especial Prêmio 
por Assiduidade. na forma do artigo 101, da Lei n° 0066/93, 
aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de 
Pessoal CMI do Estado do Amilpá, lotados na SEED: 

SERVlOOR(Al : Daqoberto Geraldo Paranhos da Silva 

CARGO 
MATRÍQJLA 
QUINQU~NIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVlDOR(A) 
CARGO 
MATRÍQJLA 
QUINQU~IO 
PERfODO(S) 
PROCESSO 
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Professor - C 
423203 
24/08/2003 a 20/10/2006 
01/05 a 30/06 e 01 a 30/08/2009 
Protocolo Geral no 14036/2009 

Ana Mara de Souza Oliveira 
Orientador EducaCional 
499145 

: 04/05/1993 a 02/0S/1998 
: OI a 30/06 e 01/08 a 30/ 09/2009 
: Protocolo Geral no 20435/2009. 

Macapá-AP, emJ !. de )'V"\.CI'-,;'0 de 2009. 

·~c ......r.~ 
AUNE ISAOORA CÕSTl"'CANTUÁRIA 

Diretora do DRH/SEAD 

~®i~d~~e~a=ç;ão~~==========·· ~. 
José Adauto Santos Bltencourt J 

PORTARIA 296/2009 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n o 3427 de 27 de outubro de 2008 e, tendo em 
v ista o contido no Processo no 2009/22686. 

RESOLVE: 
Art. 1°- DESIGNAR a servidora ROSANGELA 

CARVALHO NASCIMENTo-Chefe da Unidade de 
Educaçllo Infantii/SEED, que v iajareS da sede de suas 
atribuições em Macapá até a ddade Rio de Janelro/ Rl 
com o objetivo de participar da Reunião Técnica com ~ 
COEDI/MEC e XXIV Encontro Nadonal do MIEIS no 
período de,Jl5-.oa ~$~B/,2gg~,.v~sta viagem será 'sem 
ônus ppg o ~~p,... <.o . ., ·,. ~ 

Art. 2° - Esta Porta a entr em vigor na data 
de sua pubflcac;!o. 

umpra-se. 
p 29/04/2009. 

PORTARIA 297/2009 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n ° 3427 de 27 de outubro de 2008 e, tendo em 
vista o contido no Processo no 200S/57528. 

RESOLVE: 
Art. 1° - DESIGNAR a servidora ROSILEN! 

CORRiA DA SILVA-chefe da Unidade Lingülstlca 
NEI/SEED, para responder pela Gerênda do Núdeo de 
Educ.11ç!io lndigena/SEED, durante o impedimento da 
respectiva titular ECLEMILDA MACIAL SILVA que 
encontra-se fazendo levantamento das demandas 
existentes nas aldeias e na 'dade dé Oiapoque no 
período de 16 a 19/09/2008. ' 

Art. 2° - Esta Portaria ntra m vigor na data 
de sua publicaç!o. 

0~-se dêncla, pubflqu -se e 
Gabinete do Secretário, em Ma pá· 

José Adauto Sltn 
Secretário de Esta 

Olocrcto 342 

PORTARIA 299/2009 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n ° 3427 de 27 de outubro de 2008 e, tendo em 
vista o contido no Processo no 2008/67172. 

RESOLVE: 
Art. 1° - DESIGNAR a servidora NELSON 

FERREIRA DOS SANTOS, para responder pela função 
de Coordenador de Finanças e Contabilidade desta 
SEED, durante o Impedimento do respectivo titular LUIZ 
ANTONIO DOS REIS FARIAS, no período de 13 a 
15/10/2008. • 

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Dê-se clênda, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretário, em Macapá-AP 29/04/2009. 

José Adauto Sltntos Bltencourt 
Secret.irlo de Estado da Educação 

Dccrelo 342712008 

PORTARIA 300/2009 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
usando das atribuiÇões que lhe são conferidas pelo 
Decreto n o 3427 de 27 de outubro de 2008 e, tendo em 
vista o contido no Memo n° 054/2008 NTE/SEED. 

RESOLVE: 
Aft.. 10 - Homologar o deslocamento do 

servidor WASHINGTON NEVES DE ALMEIDA-

Pág. 05 

Professor C1 , que l(lajou da sede de suas atribuições 
·em Macapá até os municípios de Tartarugalzlnho, 
Calçoene e Pedra Branca, com o objetivo de reinstalar o 
sistema operaoonal das máquinas dos UEDS das E. E. 
Reisalina, Silvio Ellto e Maria H período de 13 a 
17/10/2009. 

Art. 2° - Esta Portari m vigor na data 
de sua publicação. 

Dê-se ciência, publiq 
Gabinete do Secretário, em M 

PORTARIA N" 30512009- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 

usando das alribuiçoes que I~ ~o conferidas pelo Decrelo n• 

3427, de 26 de oulubro de 2008. 

RESOLVE: 
Art. 1• - Oesignar a servidora Terezlnha de Naza" 

de Carvalho Flexa, Diretora da E.E. Dom Pedro I. para 

responder inlerinamenle e cumulativamente pela Seaelana 

Escolar da referida Escola, até que seja nomeado um novo 

Secretário. 

Art. 2" - Esta Portaria entrará em vtgor na data de 
sua publicaçao. 

JoM Adlluto 
Sec:relârio de 

a.,;e. 

:1-AP, 0610512009. 

PORTARIA N• 304/2008- SE!D ., ·4 • 

1 !~ r ~, t.lJ :!' t: t .. ,, 

O SECRETÁRIO DE ESTADO OA EDUCAÇÃO, 

usando das atribulc;Oes que I~ são conferidas pelo Decreto n• 

3427, de 28 de oufub<o de 2008. 

RESOLVE: 

Art. 1' - Designar a servidora Maria de Belém 

Brand.lo Andrade, Direlora da E.E. General Emlllo Garraslazu 

Médici, para responder interina e cumulativamente pela 

Secretaria Escolar da referida Escola, até que seja nomeado um . 

novo Secrelârio. 

Art. 2" - Esta P<lftaria entrará em vigor na data de 
sua publicaçao. 

JoMAdauto 
SIICtlllârio de 

·se. 

·AP, 0610512009. 

PORTARIA N" 307/2009- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO~ 

usando das alribuiçOes que lhe sao conferidas pelo Decreto n• 

3427, de 26 de oufub<o de 2006 e, 

CONSIDERANDO: 

• O disposto na Resoluçao n• 22108-FNOEIMEC, de 

26 de maio de 2008 que estabelece as direlrizes do ProJovem 

Urbano; 

- O Tenno de adesao finnado pelo Governo do Eslado 

do Amapá; 

• As dirolrizes definidas no documento Orientações 

Gerais para Efaboraçao do Plano de lmplementaçao do 

ProJovem Urbano; 

-O Decreto Estadual n• 2192 de 04 de julho de 2008 

que Instituiu o Comitê Gestor do Programa ProJovem Urbano 

no Amapá. 

RESOLVE: 
Art. 1" - Nomear a Professora Marty de Lima 

Mendes, do QJadro do Estado do Amapá, para exercer a 

funçao de Coordenadora l ocal do ProJovem Urbano no 
Municlpio de L:lranjal do Jari. 

Art. 2' - A referida nomeaçao não traz Onus para o 

Eslado. 

Art. 3' - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua pubUcaçao. 

Dê·se ciência, publiq e-se e 

José Adauto 
Secretàno de 

cap:I·AP, 08/0512009. 



Maca~á 12.05.2009 

PORTARIA N" 30812009·SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÁO, no 
11!0 das atribuíçOes que lhe sao conferidas pelo Oecteto n• 
3427108 - GABIGEA. de 28 de outubro de 2008 e, 

CONSIDERANDO: 

• Os tennos da Resoluçao n• 138/00 - CEE e 
Pareceres n• 39/76 (1' a 5' sér1e), n• 13fl7 (6' 
série), n• 34na (7' série) e n• 16/81 (8' série), 
ambos expedidos pelo Conselho Estadual de 
Educaçao: 

• A necessidade de regularizar o funcionamento do 
Ensloo Fundamental de 1' a 8' s~ie ministrado 
pela Escola Estadual Barao do Rio Branco: 

• Que a Escola Estadual Barao do Rio Branco, 
integrante do Sistema Esladual do Ensino, nao 
possui o aiO de autoriz.açao de FunáonatneniO 
expedido peta mantenedora e, que há anos vem 
funcionando com normalidade. 

RESOLVE: 
Art. 1' • AutorUa/' o funcionamento óo Ensino 

Fundamental de 1' a 8' série, rrinistrado pela Escola Estadual 
Bar.!o do Rio Btanco, situado na Av. FA8, n• 122. Bairro 
Contrai, Zona Urbana do Municlplo de Macapã, pertencente ao 
Sistema Estadual de Ensino. 

Art. 2" • Retroagir o presente alo a data do Ato de 
Criaçao do referido Estabeleciment> de Ensino, a contar do ano 
:!e 1944, inicio de suas aUvldades escolares. 

Art. 2" ·Esta Portaria !"trará em vigor na data de sua 
)ubflcaçao. 

Dê - se ciência, pub1iq e-se flumprwe. 
Gabinete da Se<:retãrié em ~-AP, 0810512009. 

Jos6 Adauto J~encourt 
Secretario de Es~ ~ J Educac;ao 

PORTARIA N' 301/2009- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das 
attibuiçOes legais que lhe SIO conferidas pelo Decrelo n• 
3427, de 28 de outubro do 2008, M 2" , do Decreto n• 2378, 
de 05 de agoslo de 1998, alterado pelO Decreto n· 5638, 
de 26 de dezembro de 2005, e o artigo 9" da 
Resotuçao N". 032 - COIFNDe=, de 10 de agoslo de 2006. 
alterado pela Resoluçao N". 03312006 - CDIFNDE de 2-4 de 
agosiO de 2006 o leor do Memo.n• 11991ADINSIGA8/SEED, e 

CONSIDERANDO os dispositivos contidos nos Ms. 
205 e 208, iocisos rv e Vil, da Conslituiçao Federal, 279, 282 e 
285 da ConstiluiçAo Estadual, Lei Complementar n' 101, de 0-4 
de maio de 2000, lei n• 9.39-4, de 20 de dezembro de 1996, Lei 
n• 8.666, de 21 de junho de 1993 o suas alterações, Lei n• 
10.172, de 09 de janeiro de 2001, na Medida Provisória n.• 
2.178-36, de 24 de agoslo de 2001, medida Provisória n• .(55 
de 28 de janeiro de 2009, Resotuçao FNDEICDIN" 32, de 10 de 
agosto de 2006 e a necessidade de dar continuidade ao 
processo de escolariza<;ao do Programa Nacional de 
Aimentaçao Escolar - PNAE, através das Caixas Escolares 
villc:uladas as esootas estaduais de ensino, nos moldes do 
Programa Dinheiro Direto na Escola Estaduai-PDDEE ; 

CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizar os 
princípios e as diretrizes do Sistema federal e estadual de 
ensino. que garantam a alimentaçao escolar saudâvel, 
coniOI!lle previsto na Portaria lntermlnisterial n• 1.010. de 08 de 
maio de 2006, do Ministério da Educaçao e do MnistMo da 
SaOde, e em quantidade suficiente para todos os alunos 
atendidos; 

CONSIDERANDO a neceuidade de se olerecllr 
reforço alimentar e nutricional aos alunos lndlgenas e aos 
alunos matriculados em escolas localizadas em áreas 
remanescentes de quilombos, uma vez Que estao mais 
expostos â Insegurança alinentar e principalmente ao risco de 
desnutriç!o; 

RESOLVE: 
M 1'. Estabelecer as nonmas para a execuçao do 

PNAE, atraves das Caixas Escolares vinculados as escola$ 
estaduais, com a transferência de recursos financeiros, em 
cariler suplementar, repauados ao Estado do Amapá. pelo 
Ministério de Educaçao, atrav6s do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educaçao - FNDE, para a aqulslçao 
exdusiva de gencros alinentlclos. 

I - DOS PRINCIPIOS E DAS DIRETRIZES DO 
PROGRAMA 

M 2". 5ao pr1nclplos do Programa Nacional da 
Àlmentaçao Escolar - PNAE: 

t - a universalidade do atendimento da ar.mentaçao 
escolar gratuita, a QUal consiste na atençao aos alunos da 
Educaçao B:lsica. da Rede Pública Estadual de Ensino: 

11 - o respeito aos hábitos alimentares, considerados 
como tais, as prãticas tradiCionais que fazem parte da cultura e 
da prelerênáa alimentar local saud~vel: 

111 - a equidade, que compreende o direito 
consUtucional â alimentaçao escolar, com vistas a garanUa do 
acesso ao alimenlo da forma lgualitaria, respeitando as 
diferenças bloiOglcas entre idades e condiçOes de saúde dos 
aluno!l que necessitem de ateoçao especlnca e aqueles que se 
enoontram em Sltuaçl!O de insegurança alimentar; 

IV - a desoentrallzaçao das eç083, pelo 
compartitlamento da responsab~idade pela olerta da 
alimentaçao escolar entte os entes federados, conforme 
disposto no art. 208 da Constituiçao Federal; 

V - a partlcipaçao social no conttole e 
acompanhamento das açOes realizadas peta Uniao, Estado, e a 
comunidade escolar. p3111 garantir a oferta da alimentaçao 
escolar saudável e adequada. 

M. 3'. São diretrizes do Programa Nacional de 
Alimentaçao Escolar - PNAE: 

1- o emprego da allmentaçao saudável e adequada, 
que compreende o uso de alimentos variados. seguros. 
QU8 respeitem a cultura e as tradições alimentares, 
contribuindo para o cresdmento e desenvolvimento dos 
alunos em conformidade com a faixa etâria. sexo R 
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atividade nslca e o estado de saúde dos mesmos, lrldiA;Ive os 
que necessitem de atanç!o especifica: 

11 • a apMcaçao da educação alimentar e nttrldllnat no 
processo de ensino e aprendizagem: 

111 - a promoçao de açOes educativas que perpassam 
nnsversamente pelo currículo escolar. buscando garantir o 
estabelecido no Inciso I deste artigo; 
IV - o apolo ao desenvotvmenlo sustentàllel, com íncentivos 
pata a aqufsiçao de generos alimentiCIOS diversificados, 
preferencialmente prOduzidos o c:omerc:lallzadOS em âmbito 
local. 

11 • DOS OBJETIVOS E DA CUENTELA 00 
PROGRAMA 

M 4°. O PNAE tem como objetivo atender és 
necessidades · nu1ric:ionais dos alunos e <\ r~ de 
hábilos alimentares saudáveis. dtnnte sua pei'IT\aMnda em 
sala de aula, contribuindo para o seu cresdmeniO. 
desenvolvlmeniO. aprendizagem e rendimento escolar. 

M s•. Serao atendidos pelO PNAE os akJnos 
matriculados em escolas de Educ:açAo Bâsica da Rede 
Estadual, assin consldefadas as creches, pr6-esoolas, ensino 
fundamental, EJA e ensino médio, Inclusive as lndlgenas e as 
localizadas em areas remanescentes de QUUombos, em 
confOI!llidade com o oonso escolar realizado pelo Instituto 
Nacional de Eskldos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira 
(INEP). no ano ant&rior ao do atendimento. 

111 ·DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA 
M 6'. Participam do PNAE: 
a) - o FNDE COOlO responsâvel pela assist6nc:la 

financeira, em carater suplomentar, na forma do artigo 17 desta 
portaria, bem como peta nonna~zaçao, coordena<;ao, 
acompanhamenlo, monitornmento e fiscalizaçAo da execuçao 
do programa. além de promover a avaijaç:ào da sua eficiência. 
efetividade e eficâcia: 

b) - a Entidade Executora - EE como responsável 
pelo reoebinenlo e complementaçao dos recursos flnancelros 
transferidos pelo FNDE. bem como pela cxecuçao e prestaçao 
de contas do PNAE, representada pelo Estado do Amapâ, por 
meio da Secretaria de Edlx:açao, como responsável pelo 
atendinenlo das escolas de Educaçao Básica da Rede 
Estadual de Ensino, indusíve as Wldlgenas e as localizadas em 
áreas romanescenles de QUilombos; 

c) - Unidades Executoras PrOprias das Esallas. 
denominadas de Caixas Escolares e/ou ConselhOS Escolares, 
entidades sem IIns luc:ralvos, representativas da comunidade 
escolar dos estabelecimenlos do ensino p(Jblico estadual, 
benefldárlas do' Programa Nacional de AJinentaçao Escolar, 
responsãvels pelo receblrnentl, execuçao e prestaçao de cnntu 
du• ~curso• oriundos do PNAE. tr.ansferidos pelo MECIFNOF. •o 
Est:odo c do f5tado para as Escolas; . 

d) - o Conselho de Alimeotaçao Escolar-CAE -
colegiado deliberativo, lnstituldo no ámbllo do Eslado, conforme 
estabelecido no titulo VIl da Resolu<;aoiFNOEICD/N" 32 de 10 
de agosto de 2006; 

e) - o Conselho Foscal das Caixas Escolares e/ou 
Conselhos Escolares - colegiado deliberativo, instituldo no 
âmbito de cada Unidade Escolar, conforme estabelecido nos 
Estatutos das Unidades Executoras. 

IV- DAS FORMAS DE GESTÃO 
Art. 1•. O Estado, por meio da Secretaria de 

· Educaçao, poderá delegar aos Munlcipios o atendinenlo aos 
alunos matriculados em escolas de Educaçao B~sica 
estaduais, localizadas nas respoctivu llreas de jUtisdiçao 
municipal, e autorizar ao FNDE a transferir, aos respectivos 
munlclplos, a correspondente paroeta de recursos llnanooiros 
calculada na fonna do inciso I do art. 17 desta Portaria. 

§ 1' A delegaçao de que trata o caput deste artigo 
somente se efetivará oom a en~ncia formal dos gestores 
municipais, q,Je deverâ ser encaminhada ao FNDE pela 
Secretaria de Educa~o do Estado, no r~ de janeiro de 
cada ano. com validado para aquele ano, e poderâ ser 
revista, exclusivamente, om janeiro de cada ano. 

§ 2" 10 de competência do CAE do munlcipio que 
assumir a responsabilidade pela oferta de alimentaçao escolar 
aos alunos das escolas estadual!~ de Educaçao Bâsk:a, 
locallladas em sua área de jurlsdlçao, o aoompanhamellto da 
execuçao do PNAE lleSS8$ eslabelecimenlos de ensino. 

Art. 8'. O Eslado ao transferir as suas escolas para a 
Rede Municipal de Ensino, após a publlcaçao do censo escolar 
do ano anterior ao do atendimenlo. fica obrigada a transferir os 
recursos financeiros recebidos â conta do PNAE para o 
Municlpio responsável peb atendimento dosiunos 
ttansleridos, mediante convênio, no prazo Que nao v h~ 
prejudicar a uttlizaçao desses recursos na aqui · 
gêneros alimenUclos. 10o'll3ndo-6e por base. para f' o 

mesmo cAlculo utilizado pelo FNDE para determinaçao dos 
valores transferidos. 

Par.lgrafo único • A transferência dos recursos 
financeiros a que se relere o QllUt deste artigo nao desonera a 
EnOdade Execulora da obrigaçao de prestar contas dos 
recur&OS recebidos, observando-se o disposto na · 
Resoluçao/FNDEICDIN' 32 de 10 de agosto de 2006 e na 
Medida Provisória n• 2.17~36. de 24 de agoslo de 2001 e 
Medida Provisória n• 455 de 28de (aoelro de 2009. 

Art. 9. O Estado, a~s da Secretaria de Educat;ao, 
efetuarà a transferênáa de recursos lnancelros reoebidos â 
conta do PNAE. diretamente as Contas Individuais das 
Unidades Executoras PrOprias (Caixa Escolar e/ou Conselho 
Escolat), vinculadas as escolas de Educaç!o Béslca. 
pertencente a Rede Estadual de Ensino. QUe atendam á 
cientela dellnida no caput do art. s•. dessa portaria, e conforme 
o valor per caplta fixado no art. 17. 

§ 1• A transfertncia dos recursos, diretamente ás 
escolas de Educaçao Bâslca da Rede Estadual de Ensino, 
serâ efetuada somente quando a Cabal Escolar e/ou Conselho 
Escolar possuir estrul\n adequada para reaWzar todo os 
procedimentos necessllrios â aquíslçao das compras. efetivar o 
controlo de esloque e ainda pouuir estrutura adequada para o 
armazenamenlo dos gêneros allmentlclo, bem como realizar a 
prãtlca de lodos os atos pertinentes i compra dos allmeniOs, 
tais como: 

a) ordenaçao de despesas; 
b) elaboraçao e execu<;ao do processo tlcltatório; 
c) assinalura e gastao de contraiOs administrativos 

decorrentes do processo llcllal6rfo; 
d) demais aios necessários à cooeta ublizaçao dos 

recursos fmancelros. 
_ § 2" • O Governo do Estado/ Secretaria de Educacao, 
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em articulaçAo com CAEIAP e o t.IECIFNDE. ser.lo 
responsâveis pola capacltaçao das equipes de oestao escolar 
que oram administrar e prestar contas dos recursos do PNAE, a 
serem repassados para as escolas estaduais, através das 
Caixas Escolares e/ou Conselhos Escolares. 

§ Y' • Em caso da(s)Caixa (s) Escolar (es) e/ou 
Conselho (SJ ESCOlar (es ) nao possuir (em) estrutura(s) 
adequada {s), conforme disciplina o § 1• do Arl 9, da 
Resoluçao!FNDEIN" 32, de 10 de agosto de 2006. os recursos 
na proporç!o da demanda a ser atendida pela Unidade do 
Ensino benefiCiada com o PNAE, sera executado dlretamcnle 
pela Secretaria de Educação. 

M 1 O' • âs Unidades Executoras-tiEx - entidade 
representativa da comunidade escolar (Caixa Escolar e/ou , 
ConselhO Escolar), responsáveis pelo recebimento dos 
re<:uf$08 lnanceifos transferidos pelo Estado e pela execuçao 
do programa em favor das escolas que representam. devem 
utiflzar os r8CUr1108 financeiros observando-se a legislaçao qU& 
rege as lidtaçOes e contratos. Lei n• 11.666193 e suas 
alleraçOes, conforme orientação da Comlssao Peml3nenle e/ou 
Especial de Ucitaçao da Secretaria de Estado da Educação; 

§ 1'· O EsWio, atraYés da Seaetaria de Educaçàol 
Coordenadoria de Assisttnda ao Educando, serâ responsãvet 
peta elaboraçao dos cardipíos da allmenta<;ao escolar. com 
acompanl\arnenlo do Conselho de Almerl~ Esallar, em 
c:onson1ncta com as exigências oonlidas nos ariigos 12, 13, 17, 
18 a 22, desta Portaria. . 

§ 2" • A transfer~nda de recursos ronanceiros 
realizada na forma deste artigo devefé ocorrer no prazo màximo 
de alê 5 (cinco) dias üte\s, a contar da efetivaçao do crédito 
realizado pelo FNDE. 

S Y' • Os recursos financeiros setao transferidos 
âs Unidades Executoras (Caixa Escolar e/ou Conselho Escolar) 
das escolas de Educaçllo Bâsica da Rede Estadual de Ensino, 
sem necessidade de convénio, ajuste, aco<do ou contrato. em 
contas especificas, abertas pela Entidade ~cutora, em 
inslituiçao financeira oficial, in~slve de carâter regional. ou 
em lnstituiçOes fonancelras submelidas a processo de 
desestatlzaça<l ou, ainda, naquela adquirente de seu controle 
aáonârio e, na inexistência dessas. em agência bancãrta local. 

§ 4' • F'oca vedada a adoçao de quaisquer outros 
procedimentos de transferência de recursos, és escolas de 
Educaçao Básica, distintos dos previstos no § 1' deste artigo. 

Art. 11' . O Estado rica obrigado a: 
I - garan~r ao CAE, como 6rgao ~tilb, de 

foscalizaçao e de assessoramento. a · "lJtura 
necessArta á plena execuçao das atlvi J sua 
competênda. tais como: 

a) local apropríado com condlçóes adequadas par;~ as 
reuniões do Conselho; 

b) disponibilidade de equipamenl&de lnformatica; 
c) transpor\11 para deslocamento dos seus membros 

aos locais relativos ao exerclclo de sua competlKlcla, Inclusive, 
para as reuniões ordinârias e exlraordiNrias do CAE: 

d) e disponibifldade de recursos humanos 
necessârios és atividades de apolo, com vistas a 
desenvolver as suas atividades com competência e elotividade; 

11 • fornecer ao CAE. sempre que aolidtado, tOdos os 
documentos e intormaçoes referentes à execuçao do PNAE 
em tOdas as suas etapas, tais como: oditais de rldtaçao, 
exttatos bancllrios, cardápios, notas frscais de compras e 
demais documentos necessãrios ao desempenho das 
atividades de sua competfncia. 

V- DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOlAR 
M 12" O ca~pio da alimentar;:ao escolar, SOb 

a responsabilidade do Estado, se<á elaborado por 
nutricionl$ta habltitado, que devera assunõr a 
responsabilidade t6cnica do programa. com o acompanhamento 
do CAE, e ser prOQ(MledO, de modo a suprir, no mlnimo, 30% 
(lrinta por cento) das necessidades nutricionais diaias dos 
alunos das escolas de Educaçao Bâslca lndigena! e das 
localizadas em éreas remanescentes de quilombos, e 15% 
(quinze por cento) para os demais akJnos matrlo.llados em 
escolas de Educaçao Bâslca, durante sua permanência em 
sala de aula. 

S 1' O OIMclonlsta responsãvel técnico de q<~e trata 
este arligo deverâ ser obrtgatodamenle vinc:uledo ao setor de 
altrnentaçao escolar do Estado. e deverâ ser cadastrado no 
FNOE. na forma estabelecida no Anexo VI da 
Resoluçao/FNDEICDIN' 32 , de 10 de agosto de 2006. 

§ 2" Os cardápios deverao ser planejados, de 
modo a alender às necessidades nutricionais rrinimas 
estabelecidas na tonna do disposto nos Anexos VI e VIl, desta 
Portaria. 

§ 3' As Unidades Executoras (Calxas Escolares e/ou 
Conselhos Escolares) devem utilizar, obrlgatortanenla, no 
mlnimo. 70% (setenta por cenlo) dos r8(lJI'SOS financeiros 
destinados ao PNAE na aqulslçlo de produlos ~sk:oe. 

§ 4' A etaboraçAo do cardapio deve ser feita de 
modo a ~ hábitos almentares saudavels, 
respeitando-se os hábitos afimentares do cada localidade, sua 
vocaçao agricola e prelerblcia por produtos básic;os, citando 
prioridade. dentre esses, aos semi-elaborados e aos in 
nalulll. 

§ 5' A elaboraÇIO dos cardápios da alimenta<;ao 
escolar destinada aos alunas das escolas indlgenas e 
quílombolas de-â ser acompanhada pelo CAE e por 
representantes das comunidades lndlgenas e qullombolas. 
respeitando-se aos hábilos ali'nentares de cada etnia. 

§ 6' A aquisiçao dos alimenlos para o PNAE c!eve 
obedecer ao cardâpío planejado pelo nutriclorista 
responsâvel t6cnlco e ser.! realizada, prioritariamente, no 
Estado ou nas regiOes de destino, visando i reduçao dos 
custos e ao atendimento das diretrizes do Programa. 

VI - DO CONTROLE DE QUALIDADE DO 
PROGRAMA 

Art. 1Y'. Os prOdutos adQulr1doe para a cfoentela do 
PNAE deverao ser previamente submetidos ao controle de 
qualidade, na forma do Termo de Compromisso - Anexo V 
desta Portaria, observando-se a leglslàçao pertinente. 

§ 1° O Termo de Compromisso, de que trata o caJ)Ut 
deste artigo, ser.! renovado anualmente, até 28 de fevereiro de 
cada ano, devendo ser encaminhado ao FNDE. com cópia pata 
a Secretaria de Saúde ou 6rgJo similat e eo CAE, e as ações 
nele previstas deverao ser Implementadas Imediatamente pelé.s 
Entidades Executoras. em atnbiiO local. 

§ 2" Os produtos a serem adquiridos para a d ientela 
do PNAE cteverao atender ao disPOSto na leolslaC:.O d2 
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alimentos. estabelecida pela Agência Nacional de Vagitancia deverâ ser encaminhada ao FNOE pelas Entidades 
Sanltâria do Ministório da Saúde e do Mtnlstério da Agricultura Executoras. 
Pecuana e Abastecimento. § 13 Nas sltuaçoes p<evistas no § 11 o segmento 

§ 3' Cabe as Unidades E~ecutoras (Secretaria de rep<esentado Indicara novo membto para preenchimento do 
Estado da Educaç3o1Caixas Escolares efru Conselhos cargo. cumprido o previsto no § '1!' deste artigo e mantida 
Escolares) adotarem medidas que garantam a a~i ição de a exigéncla de nomeaçao por alo legal emanado do poder 
alimentos de qualidade, com adequadas condiçoes hi 3:· se competente. 
sanltârias, bem como 0 transporte, est e § 14 No caso de substituiç3o de conselheiro do 
preparo.'manuselo até 0 seu consumo pelos alunos t Idos CAE. na forma do §11 . o perlodo do seu mandato serâ para 
pelo Programa. oomplotar o tempo restante daquele que foi substituldo. 

Art. 15'. sao atribuições do CAE: 
§ 4' As Unidades Executoras - Secretaria de 1 • acompanhar a apllcaçao dos recursos federais 

Educaçao/Caucas Escolares e/ou Conselhos Escolares, deverao transferidos a conta do PNAE; 
prever em edital de licitaçao a obrigatoriedade de o fornecedor 11 • acompanhar e monitorar a aquisiçao dos produtos 
apresentar a ficha técnica ou declaraçao com informaçoes adquiridos para o PNAE, zelando peta qualidade dos p<odutoS. 
sobte a composiç3o nutricional do produto, com laudo de em todos os nlvels, até o recebimento da refelçao pelos 
laboratório qualificado e/ou laudo de lnspeç3o sanitária dos - escolares; . 
produtos, como forma de garanlit a qualidade dos alimentos 111 • orientar sobre o arma2enamento dos l)éneros 
oferecidos aos alunos atendidos, e. ainda, estabeleoer. alimenliclos. seja em depósitos do Estado/Secrotanas de 

a) a responsabilidade dos fornecedores dos gêneros Adminislt&çao/Educaçao e/ru das escolas; . 
alimenllcios pela quatidade flsloo.qulmica e sanltâria dos IV • comunicar a Secretaria de Educaçao do Estado 
produtos ticitados; do Amapá, a ocorrência de ln'egula~dades em relaç3o aos 

b) a exigência de que a rotulagem, inclusive a gêneros alimentfdos, tais como: vencimento do ·prazo de 
nutridonal, esteja em conformidade com a legi~lação em validade, deterioraçao, desvios e furtos, dentro oultos, para 
vigor; que sejam tornadas as devidas providências; 

c) a exigência de comprovação, junto às V - divulgar em locais pliblicos os recursos 
autoridades sanllârias locais, de existência de Instalações financeiros do PNAE transferidos é Secretaria de Educaçao do 
compallveis com o p<odulo que o licitanlfl se propõe a fornecer; Estado do Amapâ; 
e VI - acompanhar a execução fisice>-financeira do 

d) a apresentação de amostras para avaliação e Programa, zelando pela sua melhor aplicabilidade; 
seleç3o do p<oduto a ser adquirido. as quais deverao ser VIl - comunicar ao FNOE e ao Ministério 
submeUdas a testes necessários, imediatamente após a fase de P<lblico Federal qualquer irregularidade identificada na 
habililaç3o. exeruçao do PNAE, em especial aquelas de que tratam os 

§ 5' As Unidades Executoras - Secretaria de incisos 11 a IV do art 23 desta Portaria, sob pena de 
Educaçao/CaixaS Escolares e/ou Conselhos Escolares. responsabilidade solidaria de seus membtos: 
aplicarão teste de aceitabUidade, sempre que ocorrer, no VIII • receber e analisar a prestação de oontas do 
cardápio, a introdução de alimento allploo ao habito PNAE enviada pela Secretaria de Educaçáo, remetendo ao 
alimentar local ou quaisquer outras alteraçoes Inovadoras, FNOE, posteriormente, apenas o Oemonsltabvo Sintético Anual 
no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceilaç3o da Execução Flslco- Financeira com parecer condusivo (Ane~o 
dos cardápios praticados treqílentementa. I Resoluçao.tFNDEICO/N' 32 . de 10 de agosto de 2006) o qual 

§ 6' A metodologia do teste de aceitabllidade serà deverâ ser elaborado, observando o "Roteiro para Elaboraç3o 
definida pelo Estado, através da Secretaria de do Parecer Conclusivo do CAE", acompanhado do extrato 
Educaçao/Coordenadoria de Assistência do Educando, bancarlo da conta especifica do programa: 
observando paràmetros técnicos, cientffioos e sensoriais IX - . fornecer infornnaçOes e apresentar relatórios 
reconhecidos, nao podendo. contudo. o lndlce de aceitabil~ade acerca do, acompanhamento da execuçlo do PNA.E. ~~ 
ser inferior a 85% (oitenla e cinco por C$11to). ' que sol\.citádo. • • 

VII-DOCONSELHOOEALIMENTAÇÃOESCOLAR Art. 16°. O Regimento Interno a ser insUiuldo pelo 
Art.14. O CAE ser.! constituldo por 07 (sete) CAE, sem prejulzo das atribulçoes previstas no artigo anterior, 

membros. com a seguinte composição: devera, ainda, observar as seguintes disposições: 
1 - 01 (um) Tepresentante do Poder Executivo, I - O CAE terâ 01 (um) Presidente e 01 (um) Vioe· 

Indicado formalmente pelo Chefe desse Poder; Presidente, eleitos entre os membros titulares, por, no mlnimo, 
11 - 01 (um) representante do Poder Legislativo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares, em sessao ple~ária 

indicado formalmente pela Mesa dire:ora desse Poder: especialmente para tal fim. com o mandato coincidente c4rn 0< 
111 - 02 (dois) representantes dos professores, do Conselho, podendo ser reeleitos uma 6nica vez; 

indicados formalmente pelos respectivos 6rgaos de classe, a 11 - O Presidente e o Vioe-Presidente poderap s~r 
serem escolhidos por meio de assembléia especifica para tal destiluldos. em conformidade ao disposto no ReçilhP.n\n, 
fim, devidamente registrada em ata: 

IV - 02 (dois) representantes de pais de alunos, 
indicados formalmente pelos Conselhos Escolares, 
AssoclaQOes da Pals e Mestres ou entidades similares, a 
serem esoolhidos por melo de assembléia especifica para tal 
fim. devidamente registrada em ata; 

V - 01 (um) representante de outro segmento da 
sociedade civil, a ser escolhido por meio de assembléia 
especifica para tal fm, devidamente registrada em ata. 

§ 1' Em caso de nao existência de órgãos de ci3$Se, 
oonforme estabelecido no inciso 111 deste artigo, deverao os 
professores realizar reuntao. convocada especificamente 
para esse fim, sendo devidamente registrada em ata. 

§ 2" Cada membro titular do CAE tera 01 (um) 
suplente da mesma categoria. 

§ 3' Fica vedada a indicaç3o do Ordenador de 
Despesas das Entidades Executoras para compor o 
Conselho de Alimentaçao Escolar. 

§ 4" O CAE do Estado que possui alunos 
matriculados em esootas lndlgenas ou localizadas em àreas 
remanescentes de quilombos. deverá ter em sua composição, 
pelo menos um membro representante das comunidades 
indlgenas e das comunidades quilombolas, dentre os 
segmentos estabelecidos nos Incisos I a V deste artigo. 

§ 5° No Estado do Amap>l/Secretaria de Educação, 
que possui mais do 100 (cem) escolas do ensino fundamental, a 
composlçao do CAE poderâ ser de até 03 (três) vezes o 
número de membros estipulado no caput deste artigo. 
obedecida a proporcionaYdade definida nos Incisos I a V desto 
artigo. 

§ t• O mandato do CAE será de 04 (quatro) anos, 
podendo ser reconduzidos de aoordo com a indicaç3o dos seus 

respectivos segmentos. ~ 
§ 7" O exercício do mandato de conselheiro o E é 

considerado serviço publioo relevante e nao serâ remieri . 
• § 8' A nomeação dos membtos do CA erá 
ser feita por ato legal. de acordo oom a Cons ui do 

' . 

Estado observadas as dlsposlçoes previstas nes'te 'artigo, 
obriga~de>-se a Entidade E~ecutora acatar todas as lndicaçoes 
dos segmentos representados. 

§ 9' Os dados referentes ao Conselho de Alimentação 
Escolar deverão ser informados pela Secretaria de Educação, 
por meio do cadastro disponlvel no sitio do FNOE na Internet 
(WoNW lnde;ooy,br) e, no p<azo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da data do ato de nomeaçao, deverâ ser encaminhada 
ao FNOE a documentação que comprova a oomposição e a 
tndicaçao dos respectivos segmentos de que tratam os incisos I 
a v deste artigo, bem como á ata de eleição do Presidente e do 
Vice-Presidente do Conselho. 

§ 10 Após a nomeaçao dos membrOS do CAE. as 
subslltulçOes dar·se-ão somente nos seguintes casos: 

1 • mediante renúncia e~ssa do conselheiro: 
11- por deliberaçao do segmento rep<esentado; 
111 - pelo nao oomparecinento às sessOes do CAE, 

observada a p<esença mlnlma estabelecida no Regimento 
Interno; 

IV - pelo descurnprtmento das dtsposlç6es previstas 
no Regimento Interno de cada Conselho. 

§ 12 Nas hipóteses previstas no parágrafo 
anterior. a oopla do correspondente tenno de renú~cia ru 
da ata da sessao plenaria do CAE ou ainda da reuníao do 
segmento. em que se de~berou cela subslltulçao do membro, 

Interno do CAE. sendo imediatamente eleitos novos membros 
para completar o periodo restanle do respectivo mandato; 

111 - a escolha • do Presidente e do Vice-
Presidente sarnenta devera recair entre os 
rep<esentantas previstos nos Incisos 111, IV e V, do artigo 16 da 
ResoluçaoiFNDEICOIN" .32 • de 10 de agosto de 2006. 

IV- o CAE devera se reunir, ordinariamente, uma vez 
por ano, para apreciaç3o da p<estaçao de contas. em 
convocaçao especifica para tal fim, com a participação de. no 
mínimo, 213 (dois terços) dos conselheiros UlUlares: 

v • a aprovação ru as moditcaçoes no Regimento 
Interno do CAE somente poderá ocorrer pelo voto de, no 
mlnimo. 213 (dois terços) dos conselheiros titulares. 

VIII- DA TRANSFER~NCIA, OPERACIONALIZAÇÃO 
E MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO 
PROGRAMA 

Art. 17'. A transferência dos recursos financeiros do 
orçamento do FNOE para execuçao do PNAE. em carater 
suplementar ao Estado do Amapâ, sara feita automaticamente, 
sem necessidade de convênio, ajuste, aoordo, contrato ou 
Instrumento congênere, nos termos do disposto na Medida 
Provisória n' 2.176-36, de 24 de agosto de 2001 e Medida 
Provisória n• 455 de 28 de janeiro de 2009, de tornna a garantir. 
no mlnimo. uma refeição diarta ao pliblico-atvo do programa e 
sua operacionallzaçáo processar-se-á da seguinte lornna: 

1 - O montante de recursos financeiros destinados a 
cada Entidade ~ecutora. para atender ao públlce>-alvo deflflido 
no art. 5" desta Portaria. serâ calculado tomande>-se por base a 
seguinte fórmula: 

VT=AxDxC Sendo: 
VT =Valor a ser transferido; A • Número de alunos; 
o = Número de dias de atendimento; C = Valor per 

capita da refeiçao; 
11 • o valor per capita da alimentaçao escolar, a ser 

repassado a partir do mês de feve<alro de 2009, sara de RS 
0,22 (vinte e dois C$11tavos de real) para os alunos malriculados 
nas esootas de Educaçao Bâsioo e de R$ o.« (quarenta e 
quatto centavos de real) para os alunos matriculados em 
escolas Indígenas e nas localizadas em areas remanescentes 
de quilombos: 

111 - o número de dias de atendimenlo a ser 
considerado no calculo dos valores devidos ao Estado do 
Amapâ, será de 200 dias letivos/ano; 

IV -recursos financeiros apurados na forma do inciso 
1 deste artigo serão transfe~dos pelo FNOE ao Estado do 
Amapa. em dez parcelas mensais. entte os meses de fevereiro 
a novembro, até o último dia Otil de cada mês, nao podendo 
cada parcela exceder à oobertura de 20 dias letivos; 

V - os recursos financeiros de que trata o inciso 
anterior serao creditados. mantidos e geridos em contas 
cooentes especifiCaS, a serem abertas pelo FNDE, em agência 
e banoo indicados pelo Governo do Estado do Amapâ, denlre 
aqueles que mantêm parceria com FNOE, conforme rclaçao 
divulgada na lnterneL no endereço l!lmY,~de11Ql!J!r. 

VI - para a Indicação do domicilio bancarlo de que 
trata o Inciso V deste artigo, O Estado do Amapâ deverá 
observar a seguinte ordem de prioridade: 

a) Banoo do Brasil S/A ou na Caixa EoonOmica 
Fede<al ou rulta lnstitulçllo financeira oficial. Inclusive de 
carâter regional, ou em lnslituiçOes financeiras submetidas a 
processo de desestalizaçao ou, ainda, naquela adquirente de 
seu controle acionario: 
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b) banco parceuo tocai, caso inexista no Estado do 
Amapà agência dos banoos descritos na alínea •a• deste inciso: 

VIl - O FNOE abrirâ uma conta corrente para cada 
modalidado de atondlmento assistida pelo Programa. na forma 
especificada abal~o: 

a) alunos matriculados em creche: 
b) alunos matriculados na pré~scola e na educação 

básica; 
c) alunos matriculados em creches, pré·escolas e 

Educação bâsica indlgenas; 
d) aklnos matriculados em creches. pré-escollas e 

Educação Bàsica de ttsootas localizadas em áreas 
remanescentes de quilombos: 

VIII - as contas-correntes abertas na forma 
estabelecida nos Incisos V a VIl deste alligo ficarao 
bloqueadas para movimentaçao até que o ~lado do 
Amapá/Secretaria de Educaçao, compareça á ência do 
banoo onde a conta foi aberta e proceda a sua 11!0 )arizaçao 
de acordo com as normas bancarias vigentes; 

IX - anualmente, durante o ~s de janeiro, sera 
permitida a alteração dos domlclllos bancarias, por solidtaçao 
do Estado do Amapâ/Seaetaria de Educação • desde que as 
jusUflcaUvas apresenlidas sejam aprovadas pelo FNOE; 

X - enquanto nlio utilizados, os recursos do PNAE 
deverão ser. obrigatlriamente. aplicados em caderneta de 
poupança aberta especificamente para o programa, quando a 
p<evlsao do seu uso for Igual ou supeMor a um més, e em fundo 
de aplicaçao finance·ra do curto prazo ou em operação de 
mercado aberto, lastreada em lltúlos da d ivida púbr.ca federal. 
se a sua utillzaçao ocorrer em prazo Inferior a um mês; 

XI - a aplicaç3o financeira de que trata o Inciso X 
deste artigo devera ocorrer na mesma conta- oorrente e 
Instituição bancaria em que os recursos financeiros foram 
creditados pelo FNDE e pelo GEA/SEED, ressalvados os 
casos em que. devido à previsão de uso dos recursos, 
houver a necessidade da aplicaçáo ser efetuada em 
caderneta de poupança, hipótese em que será admitida a 
abertura de conta especifica para tal fun, no mesmo banco e 
agência do PNAE: 

XII - os saques de recursos da conta especifica 
somente serao permitidos para a aquislçao de gêneros 
alimentícios para o Programa, ttansferência às creches, pré
escolas o escolas do ensino bàsico, ou para aplicação 
f111anceira, devendo sua movimentaç3o realizar-se, 
e~clusivamente. mediante cheque nomlnaUvo ao credor ru 
ordem bancária, transferência eletrOnica dlsponlvel ou outra 
modalidade de saque autorizada pelo Banoo Central do 
Brasil em que fique Identificada sua destlnaçao e, no caso de 
pagamento, o credor; 

XIII • o produto das apticaçoes fmanceiras deverâ ser 
computado a créc!ito da conta especifica e aplicado 
exclusivamente no custeio da aquisição de gêneros alimenllcios 
para o Programa. e ficar sujeito às mesmas condlçoes d!) 
prestaç3o de contas e~idas para os recursos transferidos; 

XIV • o saldo dos recursos recebidos do FNOE, à 
conta do PNAE. como tal entendido a disponibilidade 
flnanoelra existente na conta corrente do programa em 3 t de 
dezembro de cada ano. deverâ ser reprogramado para o 
e~ercicio seguinte, com estrita observância ao objeto de 
sua ltansferéncia e desde que a Entidade Executora tenha 
oferecido alimentação escolar durante lodo o perlodo letivo, 
ulilizande>-se dos recursos repassados; 

'JN -o valor do saldo, Incorporado na forma do Inciso 
XIV que exceder a 30% (trinta por cento) do total previsto para 
ser transferido no exerclcio em que se der a incorporaçao, será 
deduzido das parcelas a serem repassadas 11 EnUdade 
Executora naquele mesmo ano; -

XVI • as transferências de recursos efetuadas na 
forma deste artlgo deverao ser lnduldas no orçamento do 
Estado do Amapll/Secretaria do Educaçao; 

XVII - o FNOE divulgarâ a transferêncla dos 
recursos financeiros destinados ao PNAE na Internet no 
sitio ~Jn_d~. e enviará oorrespondéncia para: 

a) o Conselho de Alimentaç3o Escolar do Estado do 
Amapá/Secretaria de Educação; 

b) a Assembléias LegiSlativas do Estado; 
d)"ao Mnistério Público Estadual: 
e) ao Ministério Público Federal no Estado do Amapá 
XVIII- ao FNOE o ao Estado do Amapá/Secretaria de 

Educaçao, respectivamente. é facultado reaver, 
independentemente de autorização do Estado do 
Amapâ/Secretarla de Educação. Caixas Escolares e/ou 
Conselhos Escolares, os valores Uberados indevidamente, 
mediante solicitação do estorno dos correspondentes 
valores ao agente financeiro ou p<ocedendo aos descontos 
nos repasses futuros; 

XIX • lnedstlndo saldo suficiente nas contas·oorrentes 
em que os recursos foram depositados e nao havendo 
repasses a serem efetuados, o Estado do Amapá/Secretaria de 
Educaçao e os Caixas Escolares e/ou Conselhos Escolares. 
ficarão obrigados a restituir ao FNDE, no prazo de 05 (cinco) 
dia~. a contar do recebimento da notificação, os recursos 
creditados indevidamente. acresclclos de juros e oorreção 
monetâna; . 

XX • quando o montante dos recursos financeiros a 
ser repassado pelo FNOE for lnferlor ao valor ~dente, de 
que trata o inciso XV deslo artigo, deverá a tr;do do 
Amapá/Secretaria de Educaçao e Caixas E s e/ou 
Conselhos Escolares. efetuarem a devolução rsos 
correspondenles a dilerença; 

XXI - o Estado do Amapâ/Secretaria de Educaçao e 
Cai~s Escolares e/ou Conselhos Escolares) que nao 
utilizarem os recursos financeiros repassados à conta do 
PNAE durante o ano letivo, na forma estabelecida nos Incisos I 
a 111 do artigo 17. também dev~ devolvlHOS ao FNOE. 
acrescidos de juros e correçáo monetâria; 

XXII • as devoluçOes do recursos decorrentes de 
repasses efetuados à conta do PNA.E, seja qual for o fato 
gerador, deverao ser efetuadas: 

a) se ooooerem no mesmo exercício em que se deu o 
repasse dos recursos flll3ncelros: 

1 - em qualquer agência dos bancos paroeiros do 
FNOE. cuja re1açao acha-se disponlvel no slllo 
www.!nde oov.b!. por melo de Documento de Crédito 
(DOCJ ru Transferência EtetrOnica Olsponivel (TED). nos 
quais deverao ser indicados a conta corrente n.• 170.500-8, 
agência n' 1607- 1. do Banoo do Brasil. e o cOdioo 
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Identificador n• 1531731.525366666, este ultimo no campo 
correspondente ao "Nome do Oestinatâtio"; ou 

2 - em a9incia$ do Banco do Brasil S.A., mediante a 
utilizaçao da Gula de Recolhimento da Unlao (GRU), 
disponlvel no sl~o elettonico www lnouro.lazeoda.aov br 
(clicar no ink SIAFI e locallz.at "Guia de Reoolhirnento da 
UniAo" e clicar link GRU Simples), na qual deverao ser 
Indicados 66666-1 no campo "Códlgo de Recolhimento", 
153173, no campo "Unidade Gestora', 15253, no campo 
'Gestao' e 212198001, no campo "Número de Roferência"; 

b) se forem referentes a recursos repassados em 
exerclcios anteriores ao da devoluçao: 

1 - em qualquer agência dos bancos parceiros do 
FNDE, cuja relação achvse disponlvel no sitio elettOnico 
www !nele oov br, por meio de Documento de Crédito 
(DOC) ou Transferência EletrOnica Dlsponlvel (TED), nos 
quais deverão ser indicados a conta corrente n.• 170.500-
8, agência n• 1607-1, do Banco do Brasil. e o código 
lden~ftcador n• 1531731525312222, este ultimo no campo 
correspÕndente ao 'Nome do Destinatáno': ou 

2 - em agências do Banco do Brasil SA, mediante a 
utllzaçAo da Guia de Reoolhimento da Uniao (GRU), 
disponlvel no sitio eletrOnico www tesouro faz.l!{lda.!lQl!..b[ 
(clcar no Unk SlAFI e localizar 'Guia de Recolhimento da 
Unlao· e clicar link GRU Simples), na qual deverao ser 
indicados 12222-0, no campo "C6dl90 de Recolhimento", 
153173, no campo 'Unidade Gestora" e 15253, no campo. 

IX· DA PRESTAÇAo DE CONTAS DO PROGRAMA 
Art. 16'. A prestação de contas das Unidade 

Executoras (Caixa Escolar elou Conselho Escolar) para a SEED 
serao oonstituidas de: 

a) Demonsttativo Sintético Anual da Execução Fisico
Financeira do PNAE, na f0111\a do Anexo I, desta Portana: 

b) Relação de pagamentos efetuados com recursos 
do PNAE, na forma do Anexo 11, desta Portalia: 

c) Parecer do Conselho Fiscal da Caixa Escolar e/ou 
Conselho Escolar, na forma do Anexo 111, desta Portana; 

d) Extrato(s) bancárlo(s) da conta ímica e 
especifiCa da movimentação dos recursos do PNAE; 

e) Notas Fiscais referente a aqulslçao dos produtos 
adquiridos com recursos do PNAE; 

O Oflcio da Direção da Escola endereçado ao 
Secrelálio de Educaç.1o, encaminhando a Prestaçao de Contas, 
com entr993 na UCOF/NUPREFISEED. 

§ 1•- As Caixas EsCOlares elaborarao e remeterao a 
Secretaria de Educaçâo/lJnidade de Convênios Federais, a 
prcstaçao de contas dos recursos financeiros recebidos do 
Estado/Secretaria de Educaçao, oliundos do PNAE. até o dia 
30.01.2010. acompanhada da documentaçao listada nas 
letras a, b, c, d, e, f deste artigo, para a comprovação da 
execuçao do Programa: 

§ 2" O valpr a ser lançado corno despesa no 
Demonstrativo Sintético Anual da Execução Flsloo· 
Financeira deve corresponder ao somatório das despesas 
realizadas diretamente pela Unidade Executora, Caixa Escolar, 
exclusivamente na aquisiçllo de gêneros alimenllclos, na forma 
prevista nos artigos , 9" desta rcsoluçao, desde que 
previamente analisadas e aprovadas pela Secretaria de 
Educação do Estado. , 

§ 3° - O Estado do Amapã/Secrelaria deiu~o. 
alrav6s da UCOF/NUPREC/SEED receberi e anal r no 
prazo máximo de sessenta dias as PrestaçOes de C ~ as 
caixas Escolares e se estiver em boa ordem, con id as 
informações, e remeterá ao CAEJAP, acompanha da 

documentação julgada necessária para a compnovaÇaO da 
execução do Programa. 

§ 4° Caso a UCOF/NUPREC/SEEO, detecte alguma 
impropriedade, e ou, imlgularidade. notifocara a Caixa Escolar 
para que no prazo de dez dias, a contar do recebimento da 
Notificaçao apresente as devidas correções e justificativas, com 
embasamento legal, ou apresente comprovante de devoluçao 
dos recursos impugnados, apOs o saneamento das pendências 
a documentação serlí encaminhada ao CAE/AP. 

§5 • O CAE, após análise da prestaçao de contas e 
registro em ata, nos termos do inciso IV do artigo 18, emitirá 
parecer conclusivo acerca da execução do PNAE e o 
encaminhará, no prazo máximo de trinta dias, a 
UCOFINUPREC/SEED, para arquivamento pelo prazo de cinco 
anos a contar da data de aprovação pelo FNDE. 

§ SO O parecer de que ttata o parágrafo anterior, 
deverá apresentar registtos sobre a análise da documentaçao 
recebida do Estado do Amapã/Secrelaría de Educação, sobre 
a execuçllo e aplicaçllo dos recursos financeiros 
recebidos à conta do PNAE, para os alunos matriculados nas 

=~~d:: ~~c~~:asB~:~=~~ as ~lgeq~t~t>!~ 
separadamente. observando o "Roteiro para a Elaboração do 
Parecer Conclusivo do CAE" - Anexo I da Resoluç.1o/ 
FNDEICDIN" 32, de 10 de agosto de 2006. 

§ 7• A UCOF/NUPREC/SEED, ao re<:eber a prestação 
'<le contas do CAE, fará a análise e ado:ará os seguintes 
procedimentos: 

I . na hipótese de concordância com o parecer 
favoràvel do CAE, aprovará a prestaçao de contas; 

11 - na hipótese de discordância com a posiçao 
firmada no parecer do CAE ou, ainda, cd!\1 os dados 
Informados no Dernonsttativo Sintético Anual da Execuç.1o 
Fisico-Financeira, notificar/~ a Caixa Escolar para, no prazo 
de até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento 
da notifiCaÇIO e sob pena do bloqueio dos re~asses financeiros 
à conta do PNAE, apresentar recurso ao FNDE, ou a correção 
da prestaçiiO de contas, desde que aprovada pelo CAE. 

§ 8" Caso seja aprovado o recurso a que se refere o 
inciso 11 do§ 7• deste artigo, a prestaçao de 
contas da Entidade Executora será aprovada pela 
SEED/FNOE. 

§ 9" Caso seja aprovado o recul$0 a que se refere o 
inciso 11 do § 7• deste artigo, as prestações de contas do Caixa 
Escolar e/ou Conselho EsCOlar será aprovadas pela 
SEEDIFNDE 

§ 100 Caso nao seja aprovado o recurso, a pre,;taçao 
de contas do Governo da Caixa Escolar e/ou Conselho Escolar 
nao será aprovada pela SEED/FNDE. que, se for o caso, 
assinalará o prazo de 15 (quinze) dias para a devoluç!lo dos 
valores Impugnados. 

§ 1 1• Na hipÓtese da nao aprovaç.1o da prestaç.1o do 
contas ou da n.1o devolução dos valores impugnados nos 
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prazos assinalados pelo FNDE e Governo do 
Estado/Secretaria de Educaçao , as Entidade Executora ( 
Caixa Escolar e/ou Conselho Esootar) ficar' inadimplente com 
o Programa e terá a Tornada de Contas Especial instaurada em 
desfavor do gestor •esponsável pela irregularidade cometida. 

§ 12" O nao atendimento, com allmen~ escolar 
dos alunos matriculados, nos dias letivos estabelecidos no 
Inciso 11\ do artigo 17 desta Portana, lmpllcar4 reslituiçao aos 
cofres do FNDE • dos valores correspondentes aos dias 
nao atendidos, acrescidos de juros a correçao monetária, 
na forma estabelecida no inciso XXII do artigo 
retromencionado. 

§ 13 Na hipótese prevista no parágrafo antelior, 
constatada quando da análise ftsico-financclra da prestação de 
contas, a Coordenaç.1o-Geral de Contabilidade e 
Acompanhamento de Prestaçao de Contas da Dlretolia 
Financeira do FNDE e a Unidade de Convtnbs Federais do 
Governo do Estado do Amapã!Secretarta de Educaçllo 
lnformarao aos gestores das Entidades Executoras que a 
restituição será realizada mediante desconeo na prOxima parcela 
de recursos a ser repassada, que será proWjenciado peta 

Coordenação-Geral do Programa Nacional de Al~ção 
Escolar, da Diretoria de AçOes Educacionais ~ 
Coordenadonas de Assistência ao Educando e Financei 
SEED, caso nao seja comprovada a regularida 
atendimento, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Art. 19. Na falta de apresentação da p< 
de contas do PNAE nas datas estabelecidas. as · ' 

Executoras ficarao Inadimplentes com o Programa e a 
SEEDIFNDE assinará no prazo de 30 (trinta) dias para a sua . 
apresentação, sob pena de serem instauradas a Tornadas de 
Contas Especiais em desfavor dos gestores responsáveis pela 
omissão. 

Art 20 A EnUdade Executora que nllo apresentar ou 
nao tiver aprovada a prestaçao de contas dos recursos 
financeiros recebidos por motivo de força maior ou caso lor1uito, 
deverá apresentar as devidas justificativas ao FNDE e ao 
GEAISEED. 

§ 1•- Considera-se caso for1ulto a falta ou a n.1o 
apnovaçao, no lodo ou em parte, da prestação de contas, por 
dolo ou culpa do gestor anterior. 

§ 2" - Na falta de apresentação ou da n.1o aprovação 
da prestação de contas por culpa ou dolo dos gestores das 
Entidades Executoras sucedidos, as jusl incativas a que se 
refere o caput deste artigo deverao ser obrigatoliamente 
apresentadas pelos gestores que estiverem no exercício do 
cargo, acompanhadas, necessaliamente, de cópia autenticada 
de Reprasentaçao protocolizada )unto ao respectivo órgllo do 
Ministério Públloo, para adoçao das providência$ civeis e 
aYilinais da sua alçada. 

§ JD • I! de responsabiüdade dos gestores 
sucessores a instruçao da Representaçao com a 
documentaçao minlma para lnstauraçiiO do procedimento, 
devendo conter, obrigaloliamente: 

I - qualqüer documento disponível referente a 
ttansferêocia dos recursos. Inclusive exttatos da conta 
especifica; e · 

11 - relatório das aÇOes empreendidas com os 
recursos transferidos; • 

111 - quallflcação do ex-gestor ou ex-dirigente, 
inclusive com o endereço atualizado, se houver. 

§ 4• A representaçao de que trata o caput deste 
artigo dispensa os atuais gestores das Unidades Executoras 
de apresentarem ao FNDE e ao GENSEED as certidOes de 
acompanhamento do andamento das aÇOes adotadas. 

§ 5° Os procedimentos previstos neste ar1igo aplicam. 
se aos repasses de recursos do PNAE realiZados em data 
anterior a publicação desta Resolução, ressalvadas as 
situações em que a Entidade Executora teve o seu repasse 
restabelecido com base na prescrição de normativos vigentes a 
época. 

X - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA 

Art. 21 A fiScalização da aplicação dos reCUtSOS 
financeiros relativos ao PNAE é da compe~ncia do FNDE 
do Núcleo de PrestaçAo de Contas-NUPRECISEEOIGEA ~ 
TribUnal de Contas da Untao - TCU, do Consetoo' de 
Alimentação Escolar -CAE e Conselho Fiscal das Caixas 
Escolares e/ou Conselhos Escolares, mediante a realizaçllo de 
au:litolias, de inspeçao e de análise dos processos que 
originarem as preslaÇOes de contas. 

§ 1•. O FNDE e o GEA, realizarao nas Entidades 
Executoras, a cada exerclcio fonanceiro, auditagem da 
aplicação dos recursos do PNAE, por sistema de 
amostragem, podendo requisitar documenlos e demais 
elementos que Julgar necessanos, bem corno realizar 
fiScaUzaçllo no local ou. ainda, delegar competência a outro 
Orgao ou entidade estatal para fazê-lo. 

§ 2". Os Orgllos e entidades referidos no caput 
deste artigo poderao celebrar convênios ou acordos, em 
regime de mütua cooperação, para auxiliar e otimizar o contrOle 
doPNAE. 

Art 22. As despesas reaflzadas na execuç.1o do 
PNAE serao comprovadas mediante documentos fiscais 
oliginais ou equivalentes, na forma da leglslaçao 
regulamentar, a qual a EnUdade Executora estiver 
vinculada, devendo os recibos, faturas, notas fiscais e 
quaisquer outros document06 cornprobatórioe serem emitidos 
em nome da Entidade Executora, devidamente IdentifiCados 
com o nome do FNDE e o nome do Programa e arquivados na 
Entidade Executora, )untarnente com o demonstrativo e o 
extrato de que !tala o artigo 16 desta Portaria, pelo prazo de 
05 (cinco) anos, contados da data da aprovação da 

preslaçao de contas anual do FNDE pelo órgllofe~trole 
externo, ficando a dlsposlçao do TCU, do FNDE. d Slst a de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal, Es u e do 
CAE/AP. , 

Xl - DA SUSPENSÃO E DO RESTABE r.1 .NTO 
DOS REPASSES DO PROGRAMA 

Art. 23. O FNDE e o GEAISEED suspenderao o 
repasse dos recursos do PNAE às Entidades Executoras. 
quando ocorrer: 

I - a utilizaçao dos recursos em desacordo com as 
normas estabelecidas para a execuçao do PNAE; 

11 - o n.1o cumpnmonto das disposições contidas no 
artigo 13 desta Portaria; 

IV - da nao apresentação da prestação de contas na 
forma e no orazo estabelecidos no artiQO 16 desta Portalia: 

Art. 24 O restabelecimento do repasse dos 
recursos do PNAE ás Entidades Ex-ecutoras ocorrerá 
quando: 

I - a prastaçao de contas dos reanos recebidos for 
apresentada ao FNDE e/ou ao GENSEED, na forma prevista 
no caput do artigo 18 dessa Portaria; 

11 • ~ as falhas formais ou as Irregularidades 
motivadoras da suspensao do repasse; 

111 - aceitas as justifativas de que trata o art. 20, 
Instaurada a correspondente Tomada de Contas Especial e 
efetuado o registro do gestor falloso na conbl de ativo "Diversos 
Responsáveis' ; 

IV • motivada por decisao judicial, após apreciação 
pela Procurad011a Federal no FNDE. 

§ 1• Ao restabelecer os repasses do PNAE, na forma 
prevista neste artigo, o FNDE. apOs anáMse de cada caso 
especifico, poderá repassar os recursos financeiros do periodo 
referente â inadi~cia. 

§ 2" O GEAISEED e o FNDE naio cornpensarao 
perdas de recursos ocorridas em exerciclos anteriores ao do 
atendimento corrente. 

Art. 25. Implementada quaisquer das condiçoes 
estabelectc:tas no artigo 23. a Entidade Elaecutora poderá 
ainda ter o seu repasse suspenso, motivado peta 
superveniência de nova determlnaçllo juaiclal acerca da 
suspensao dos recursos. 

. XII - DA DENÚNCIA 
Art 26. Qualquer pessoa, flsica ou juódlca, poderá 

apresentar denúncia ao GEA/SEED, FNDE, ao TCU, a 
Conlroladoria-Geral da Uniao. ao Ministério Püblico e 
ao CAEIAP, quanto as irregularidades IdentifiCadas na 
aplicação dos recursos do PNAE. contendo, necessarianw>te: 

I - a e•posiç!lo sumaria do ato ou fato censurável, 
que possibiUte sua perfeita determinação; 

11 -a identiflcaçao do órgllo da Administração PUblica 
e/ou Caixa Escolar/Conselho Escolar, do resporouvel por sua 
prâtica, bem como a data do ocorrido. 

§ 1• Ou2ndo a denúncia for apresentada por pessoa 
flslca, deverao ser fornecidos, além dos etemenlos referidos 
nos InciSO& I e 11 deste artigo, o nome legivet e o 
endereço para encaminhamento das providências adotadas. 

§ 2" Quando o denunciante for petsoa jurídica 
(partido poliUco, associação civil, entidade sindical, entre 
outros), de~erá ser encaminhada cOpia de documento que 
ateste sua constituição jurldica e lomecido, além dos 
elementos referidos nos Incisos I e 11 deste artigo. o endereço 
da sede da representada. 

§ JD OJando a denúncia for apresentada pelo 
Conselho de Alimentaçao Esootar (CAEIAP), deverã ser, 
obrigatoriamente, acompanhada de relatório conclusivo de 
acompanhamento da execução do PNAE, relativo ao período 
da constatação. o qual devera ser assinado pelos membros 
titulares. 

§ 4° Quando a denúncia for apresentada por um dos 
membros do CAEIAP, deverá constar a sua ldentifocaçiiO e 
endereço para encaminhamento das provi~ndas adotadas. 
/ § 5• Flcaá assegurado o sigilo quanto aos dados do 
denunciante. quando solicitado. 

Art. 27. As denúncia$ destinadas ao FNDE 
deverao ser dirigidas a Auditoria Interna do FNDE, no 
seguinte endereço: Sotor Bancálio Sul - OJadra ·o2" - Bloco 
"F' · Ediflcio Áurea- Sala 401 - Brasilia - DF, CEP: 70070-929, 
ou pelo FAJ..A BRASIL, telefone rf' 0800616161 ou, ainda, pelo 
correio eletrOnlco: audit@fnde.gov.br. 

Art 28 - As denúncias destinadas ao GEA!SEED 
deverao ser dirigidas a Secretaria de Estado da Educaçao ~ 
Coordenadoria de Assistência ao Educandoltiilho de 
Alimentação Escolar-CAEJAP, no seguinte ender Av.IF\lb 
096 - Bairro Central - CEP 68.900.000 - Macapâ . A:ci!e: 
(096) 3212-5162 - E-mail: se&dfiílseesl ag go'l.br. 

Art. 29 Sempre que for apresentada denOncia formal 
de irregularidade identificada no uso dos recursos públicos a 
conta do PNAE, a flscatiuçJo do FNDE, do TCU e de todos os 
outros órgãos ou entidades establis envolvidos se~ deflagrada, 
em conjunto ou isoladamente. em relaçlo ao Estado ou a (s) 
Caixa C•J Escolar (es ) e/ou Conselhos Escolares. 

XIII ·DAS OISPOSIÇÓES FINAIS 
Art. 30. As equipes técnicas do PNAE/(MEC/FNDE) e 

PENAE(SEEOICAED/CAE) desenvoiverlo material de apoio 
adequado à cliente~ a &er atendida, bem como cursos de 
capacitação, viundo a melhor operacionalizaçio do 
programa e atuaç!lo do CAE. 

Art. 31 O Estado, em articulaçJo com a Unilo, 
prastar~ assist~nda "'nica as Caixas Escolares e/ou 
Conselhos Escolare5, em especial na area de pesquisa em 
alimentaç&o e nutriç.\o, na aboraçlo de card~pios e na 
execuçAo do PNAE. 

Art. 32. Esta Porta 
sua pubrocação, revogando
conltl\rio. 

JOS~ ADAUTO SA 
Secretlorto de Es 

GEA/SEEllfNDE 

em vigor na d3ta de 
demais disposições em 

ITENCOURT 
a Educacao 

Programa Nacional de Allmentaçlo Escolar- PNAE 
Demonstrativo Sin~tico Anual da Execução Flsico- Finanosira 



Declato sob as 
penas da lei que as 
infonnaçôes prestadas 
são da verdade e 
visam ao atendimento 
do disposto na Medida 
Provisória n• 2.178-36 
de 24de agosto de 
2001 e que a 
documentaçao 
referente à execução 
encontra-se sob 
guarda desta Unidade 
Executora. 

17- LOCAL. DATA. NOME E 
ASSINATURA DOS DIRIGENTES 

Local e Data 

Nome Leglvel do(a).Pre~ do 
Cx. Escolar 

No;:;:;ei.eglvel do(a) TesoureirÓ(a) 
do Cx. Escolar 

(nova rêdaçãÕ dada pela Resoluçao FNDEiCDJN• 21. de 27 de 
maio de 2005, publicado no D.O.U. de 30.05.2005, Seção I. PP. 
14 - 17) 

r FISJCO-FINANCEI 

DEMONSTRATIVO J 
SINTÉTICO ANUAL ·- ANEXO 11 DA EXECUÇÃO 

DO PROGRAMA 
NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - PJijAE 

IDENTIFICAÇÃO ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO 

DO PARECER CONCLUSIVO DO CAE 
UN"iDAOE 119. r .. fUNIC PIO/UF 
CUTORA 

CNPJ _ · _· 121. EXERC~IO 

V!l - PARECER 

22. PARECER CONCLUSIVO DO CAE SOBRE A 
EXECUÇÃO DO PROGRAMA: 
• Fonna de gest.lo: 

• Qual a forma de gestão do PNAE pela Unidade 
Executora? (C..ntralizada/ 
Escolarizadaffercelrizada) 

• Apllcaçao dos recursos financelcos: 
• Qual a modalidade de llcitaç.!lo utilizada para a 

compra dos gêneros alimentlcios adquiridos para 
Programalcontrataçlo de empresa para 
fornecimento de refeições prontas? 

• Qual a periodiddade de compra dos gêneros 
alimentlcios? 

• Os recursos federais repassados ã conta do PNAE 
do aplicados no mercado financeiro? 

(DIÁRIO OFICIÃL) 

• Slo aplicados, no minimo. 70% do montante 
recebido ê conta do PNAE, em aquisição de 
produtos bAslcos (alimentos sem~laborados e/ou 
in natum, p.ex.). 

• Regularizaçlio na distribuiçAo: 
• A quantidade de gên.,ros entregues a escola é 

suficiente para a preparaçlio do cardapio e oferta da 
refeição para todos os alunos benefiCiados? No 
caso da terceirizaçlo, a refeição entregue 6 
suliciente para atender todos os alunos? 

- Qualidade da allmentaçlo oferecida: 
• É realizado controle de qualidade dos g6neros 

adquiridos para a alimentaçlo escolar, conforme 
Termo de Compromisso firmado entre a Unidade 
Executora e a SEED (art. 13 da Portaria n• 
201nOOS..SEED). 

• É aplicado leste de aee~abilidade, com vista a 
verifocar a aceh~o do cardápio pelos alunos? 

• O cardllpio é bem aceao pela maioria 
dos alunos? 

• Relate sobre as atividades do CAE. bem como sobre as 
dificuldades oue. oorventura. lenha enconlrado no 

23. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS: 

D REGULAR NÁO REGULAR D 
VIII -AUTENTICAÇÃO . 

24. AUTENTICAÇ O DO CAE 

Local e Data 

Assinatura do Presidente do CAE ou de seu Rep;esêntanle 
l egal 

Nome Legível do Presidente do CAE ou de seu 
Representante· Legal 

DEMONSTRATIVO 
..-- SINlÍTiCO ANUAL ANEXO 

DA EXECUÇÃO FfSJCO· /1 
FINANCEIRA DO 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO 
L-----------L--=E~S~OLAR_~ PNAE __ L-----~ 

IDENTIFICAÇÃO ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO 

PARECER CONCLUSIVO DO CAE 
18. ENTIDADE 19. MUNICIPÍÓIUF 
EXECUTORA 

V!!_- PARECER 

22. PARECER CONCLUSIVO DO CAE SOBRE A 
EXECUÇÃO DO PROGRAMA: 

23. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS: 

D REGULAR NÁO REGULAR O 
VIII - AUTENTICA Ao 

24. AUTENTICAÇ O DO CAE 

Local e Data 

Assinatura do Presidente do CAE ou de seu RepreS~>ntan tê 
Legal 

- · Nome L~>givel do Preaidentê. do CAE ou de seu 
RepreS~>ntante Legal 

INSTRUÇOES PARA PREENCHIMENTO DO -
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO 

FISICO-FINANCEIRA DO PNAE- ANEXO I 

Antes de preencher o Demonstmllvo, leia atentamente IJS 

insftuç6es a seguir: 
Esta primeira parte deverá ser preenchida exclusivamente 

peta Unidade Executora 

1- ldenlillcaç3o 

OI. Unidade Execulora- (Caixa Escolar) 
Preencher oom o nome completo da Unidade Executora

UE que recebe os recursos nnallCI>iros do PNAE 

02. MunicifpioiiJF 
Preencher com o nome do munlciplo e a sigla da Unidade 

da Federaçao onde a UE esta localizada 

03. CNPJ 
Preencher com o número do Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica, correspondente à UE 

04. Exare/cio 
Preencher o ano correspondente ao exercício a que se 

relero a prestaçao de contas 

11 - Execução Financeiro - Somenle r&eursos transferidos 
do FNDE e repassados através da SEED (em roa1s} 

Nestes campos deverão constar todos os valores 
referentes às receitas decorrentes de aplicações e às despesas 
realizadas com os recursos transferidos do FNDE através da 
SEED à conta do PNAE, destinados ao atendimento dos alunos 
matriculados na pré-escola, ensino fundamental. creches. 
alunos das crechesii>Scolas indigenas e dos alunos 
matriculados em creches/escolas localizadas em areas 
remanescentes de Quilombos. 

Atençlio: Os alunos matriculados em crechaa/escolas 
indfgenaa: e os alunos de creche, pnl .. scola e ensino 
fundamental das escolas localizadas em áreas 
remanescentes de quilombos deverto ser declarad05 nos 
campos especfficos "escolas indig.,nas" e "alunos 
quilombofas", respectivamente. 

05. Saldo do exereicio anterior 
Registrar o saldo exislente na conta corrente. Incluindo-se 

os rendimentos das aplicações financeiras feitas pela UE, se for 
o caso, correspondente ao saldo bancário de 31112 do ano 
anterior ao da prestaçao de contas. 

Obs: O valor informado deverâ ser obrigatoriamente. Igual 
ao saldo financeiro apurado (campo tO) da prestação de contas 
do ano anterior. 

06 - Recvrsos financeiros transferidos pelo FNDE e 
repassados stravcs da SEED 

Registrar o valor co~respondenle · ao montante de 
recursos financ..lros transferidos do FNDE e repassados 
através da SEED no exerclcio a que se refere a prestaçAo de 
contas. 

07- Rendimentos de aplicsçOes financeiras dos recursos 
transferidos pelo FNDE e repassados alrav6s da SEED 

Registrar o valor dos rendimentos decorrentes das 
aplicações dos recursos financeiros transferidos do FNDE e 
recebidos da SEED para o PNAE, no ano a que se refere a 
prestaçao de contas. na forma do Inciso VIII do art. 15 da 
Resoluçao n• 38, de 2310812004. do Conselho Deliberativo do 
FNDE. 

08- Rece~a To/si (5+6+7). 
Informar o somatório do saldo existente no último dia do 

exercício anterior (campo 5), mais os valores transferidos do 
FNDE e recebidos da SEEO para o PNAE (campo 6) e os 
rendimentos obtidos com as aplicações finallCI>iras (campo 7). 

09 - Recursos financeiros lransferidw l~lor· NDE e 
repassados através da SEED, gastos com o qu içAo de 
génoros alimenlicios. 

1(\ 
Informar as despesas deco~rentes da aquisiçAo de 

gêneros allmenllcios, realizadas com recursos recebidos à 
conta do PNAE. inclusive os rendimentos da aplicação 
financeira. se houver. 

10- Saldo Financeiro apurado no exerclcio (&--9) 
Deduzir da receita total (campo 8) os recursos flnance~os 

gastos (campo 9). 

111- Execuçlo Flsica 
Nestes campos deverao constar os dados flsicos 

executados. ou seja, n• de alunos e de n• dias em que a 
alimentaçao foi oferecida, bem como o custo mé<lio da nafeiçAo. 
Devendo os dados ser apresentados discriminadamente. 
conforme o nivel e modalidade de ensino (pré-escola, ensino 
fundamental, creche, creches/escolas indigenas, alunos 
matriculados em creches/escolas localizadas em áreas 
remanescentes de quilombos). de acordo com o valor per 
capitaldia correspondente. 

11 - Total de alunos atendidos 
Informar. nos subitens que oompOem este campo, o total 

de alunos matriculados na que efetlvamenle receberam 
atlmentaçao escolar com recursos ~nanceiros repassados à 
conta do PNAE, durante todo o ano letivo correspondente. 
discriminados por nivellrnodalidade de ensino. 

12- Número do dias atendidos 
Informar o total de dias, do ano letivo, em que se of ... eoeu 

a alimentação escolar. 

13 - Número de refeiçOes servidas 
lnfonnar o total de refeições servidas aos alunos, durante 

lodo o ano letivo (= n• de alunos x n• de dias atendidos x n• de 
refeições diàrias). 

14- Custo médio da refeiçAo 
a) Somar o total de recursos financeiros gastos (campo 9) 

com o total da participação da entidade executora em gêneros 
alimenllcios (campp 15). 

b) Dividir esse total encontrado pelo numero de refeiçOes 
servidas (campo 13). O resultado será igual ao custo médio da 
refeição (campo 14). 

Ou seja: 
Campo 14 = (Campo 9 • Campo 15) I Campo 13 

IV- Participaç:Jo da Unidade Execulora 
Nestes campos deverlio constar 39 despesas rea&.zadas 

com recursos financeiros próprios, alocados pela ue. para o 
atendimento da alimentação escolar aos alunos benefiCiados 
pelo PNAE 



Macaoá 12.05.2009 (DIÁRIO OFICIAL) 

15- Em péneros alimcntfcios. c 
Informar o total de recursos financeiros alocados pela UE 

na aqulsiçao de gêneros aJimenticios, desllnados ao ____________ CPF n• _ __ _ 
atendimento da alimentação escolar dos alunos beneficiados Membro 
pelo PNAE. 

_ __________ CPF n• _ ___ _ 

16- Ovflas Despesos Membro 
Especificar. valOr monetário, outras despesas realizadas, 

como: transporte dos almentos, aquisição de material de 
cantina (utenslios, equipamentos, gàs de cozinha etc): ,----- - ---- - CPF n• ____ _ 
prestaçao de serviços, em caso de tercelrtzaçao: etc. M..Tibro 

V- DecJarsçao 

VI - Autenbcaçao 

17 - Local, data, nome e essinalura do Gestor. Informar 
local e data. 

Assinatura do dirigente da UE (presidente) ou do 
representante legal constituldo. 

Nome leglvel do dirigente da EU ou seu representante 
legal. 

f 8 - Unidade Executora 
Preencher com nome completo da Unidade Exetutortt 

UE a que se refere a prestaçao de. contas. 

19 - UF 

Informar o nome do municiplo e a Unidade da Federação. 

20-CNPJ 
Informar o n• do CNPJ da Unidade Executore. 

21 - Exerclcio 
Informar o exerclcio que se refere a prestaçlo de contas 

analisada pelo CAE. 

VIl-Parecer 

22. Pareçer conclusivo do CAE sobre a execuçlo elo 
Programa 

Neste campo o Conselho de Alimentação Escolar·CAE 
devera elaborar o parecer conclusivo sobre a análise da 
prestação de contas apresentada pela Unidade Executora. Para 
tanto, e necessário que as informaç6es referentes a cada 
nlveVmodalidade de ensino (creche, pré-escola, ensino 
fundamental, creches/escolas indlgenas e creches/escolas 
loealiudas em áreas remanescentes de Quilombos) sejam 
discriminadas separadamente, porém em um único documento. 

Para a elaboração do parecer, o CAE deverá seguir o 
roteiro contido no modelo que acompanha o Demonstrativo 
Sintético Anual da Execuçao Flsico-Financeiro do PNAE. 
podendo acrescentar mais lnformaç6es que julgar relevantes. 

23. ConclusSo da &rnl/ise de prost~o de contes 
Após concluldo o parecer, assinalar a s~uaçto da 

prestaçao de contas, em confonmidade com a análise realizada 
pelo CAE, indicando se a mesma está "regular" ou "não 
regular'. 

VIII- Au/enlícaçiJo 

24. Auten/lcoçilo do CAE 
Informar local e data. 

Assinatura do Presidente do CAE ou de seu 
Representante Legal 

Nome Leglvel do Presidente do CAE ou de aeu 
Representante Legal. 

D
ÕEMONSTRATtVOr- ] SINT~TICO ANUAL ANEXO 

DA EXECUÇÃO FiSICO- 11/ . 
FINANCEIRA DO 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO 
_ ESCOLAR- P.NAE 

IDENTIFICAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PARECER 
CONCLUSIVO DO COHSE~L~H~O!-'F~I'TSC~Ao:;:L"=-;-;"""'=""'":;-;::-

•~NTIDAOE EXECUTo'RA r:NtcfPIOIUF 

f-v. CNPJ J: EXERCJCiõ -

IX-PARECER ------
29. PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO 
FISCAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA: 

Os abaixo assonados, memb<o do CONSELHO 

FISCAL da(o) _ 

__ . depois de examinarem os 

documentos que comp6em a Prestação de Contas 

(Anexos I, IV e V), sAo de parecer 

- - ------.. 

_IAP, __ de--- de __ . 

- _.l, 

Assinatura minima de 213 dos membros. 

DEMONSTRATIVO 
SINT~TICO DA ANEXO 
RELAÇÃO DE IV 

PAGAMENTO(S) ANUAL 
DA EXECUÇÃO FISICO

FINANCEIRA DO 
PROGRAMA NACIONAL 

DE ALIMENTAÇÃO 

L-------~L-~ES~C~O~L~AR~-~P~N~AE~-L--- .... 

~~NTIFICAÇ~Ã~O _________ ~~~~~~~ 
30. ENTIDADE 131. MUNICIPIO/UF 
EXECUTORA 
32. CNPJ 33. 

EXERCICIO 

~- t:!ELACÃO.OE PAGAMENTOS 

P4. N" DE 35. 36. N° DO 37. NOTA 33. 
o• FORNECEDOR I ~~ VALOF 

ORDE,. CREDOR CHEQUE 
I ·N' I·DATA R$ 

>---- ·--· 

f--· .. --

1---t------l~- .. 

1---·. ...------1-- -1---li---1------J 

f-- ·--1----.- --+-----+-- .. ·-
1--~t-------

-
39. VALOR TOTAL .................................................... .. 

~R$!,_ __________ .. 

XI-AUTENTICA~~O~=-:=~;:-;;-------, 
40. AUTENTICAÇÃO DOS DIRIGENTES 

- ------------· 
Local e Data 

Nome Legível do( a) Presidente do Cx. ESCÕJãi 

Nome Legfvel do(a) Tesoureiro(a) do~ 

L,_ _____________ .. 

Anexo IV 

SECRFETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPA 

(Exclusivo para Unidade Executo<a do Estabelecimento de 
Enslno) 

TERMO DE COMPROMISSO 

Eu, --- · 

nacionalidade __ - - - · estado civil _ ----~ 

portador do CPF n• _ , carteira de 

Identidade n• _ expedida pelo/a 

... UF_ _ residento e domiciliado na 

AvJRua -- -·---~ 
n• _ _ • Bairro 

J na cidade de 

_ __ I UF __ , Presidente da Unidade 

Executora (Caixa Escolar) - --- _ 

·- _, no uso 

das atribulçOes legais que me !oram conferidas e sob as 

penalidades da Lei. assumo perante a Secretaria de Estado da 

Educação do Amapâ - SEEOJAP, o compromisso de articular 

com a SEED para confirmar a existência de parceria com a 

Secretaria de Saúde do Estado. PAra r... " a inspoçao 

sanltària dos alimentos ut~izados " > Pro;l' , Nacional de 

Atlrnentaçao Escolar nessa esCOla, conforme • • liSto no capul 

do Art. 11, da RESOLUÇÃOIFHDEICO/N' 32, DE 10 DE 

AGOSTO DE 2001('). 

Pág 10 

Local e Data 

Nome. ãssiriãiüra e carimbo do dirigente da Unidade Executorã 

('). Republicado por ter saldo no DOU de 11.0õ.2006, Seção I, 
pllglna 27, com lncorreçao no original . 

• Relificada pela Resolução n• 33, de 24 de agosto d.. ?Mil 
publicada no D.O.U. de 25.08.06, Seçao I, pâg. 23 

Ncrrn:AÇ,Ao 
Prazo: oe Cdncol .... 

Alllor: SECII!TARIA DE ESTADO DA EDUeAÇAo 
Nollflcodo: DÃRIO QUARESMA DE OliVEIRA 

No quolidade de c.rtn1e Gelai do - de l'mlaçlo do 
CotUt do eonvtnio, criodo I*• Lol n". 1.2:10, Pulllcada"" Dlario Oficial 
n•. 4251 do 2to'H12t01, o:ornurjco o -.aç~o""""' V s .. do Procooao 
do Prt·Tomoda do C0tUt Eapodal, paq _, 1 - do - do 
pi'Htt.t c.onlu MltiWnCft a. 1toc e fatoe Conatanllt 4o COf'l'#lnlo rt". 11:111-.--quo v .... - .... ._....... pola IIIIÜC*;IO 
dos-..... da CAIXA ESCOLAR BOM JARDII, --V. So. 
nollleodo, poq oo d..Oclos - logolt. 1 porllr da dolo da pA)I~ 
- odilal. paq _ .. lridio-da-do e.- dl 
~. ailo Av. Fib rf' Sl8- Cemo, no Sala do-.. PI'OOIOÇao do 
CotUt do C--NtJPREC/SE.ED, ..,.,.,.._ paq ~ 
do PnotoçAo do C:O..blo"" -olllnnlo do--elo. 

""""'· 18 do Abri"" 20011. 

---~~~---
NOTIPICAÇAo 

Praul: os (cln:o) dlaa 

"'*>r: SECR!TAIUA DE ESTADO DA EDUCAÇAO 
Nodlludo: AUilRTO MAR11NI DA SILVA 

No~ do- Gelai do- do ~do 
CotUt do~- pola Lol n".U:IO, ,_no Dlart. Oficial 
... 4HI do -101 . ........nco o -.çeo..,.. v s.. do
do ,.,._Tomado da CotUt Eaoocial. paq -o -llo do d._ do 
Pf'liÂM' COfttu ,...,..,... 1- Moa I fatos CDMI:atllle elo corwtnio n•, 
ttlllnt. oca~~oom quo v-. SeMorta ora • ,..,.,._pelo ao~ic:açao 
doo ,_ da CAIXA ESCOI.M ARIW'EHDIDO, -- V. 
Sa. ................... dallldoo -logolo.. porllr do-.. publcolçto 
- odilol, paro__. ao ~do""'*"' da Soc:motla do Estado da 
E~. silo lw. Filio rf' 118- Corlto, no Solo do N6doo do "N~ do 
CotUI do CorM!nlo- NUPAEC/SEEO, ~ pora OjiiHontaçlo 
elo Pl'ooUçlo do CoMas ou I'Kol- do oUIIIto -·· 

""""'· 11 do Abri do 20011. 

~--~~-
NamcAÇAo 

Pruo. oe (dnco)-

""'IIOr. SECIU!TARIA DI! ESTADO DA EOUÇAÇAo 
Notlllcado: JOAQUIM CARI.OS H. DOS PIIAZER!S 

Na quolidato"" o-a Gelai do-do Preoloçao do 
CotUt do CO<Mtio, cr- pola Lol n". 1no, ~-no Dl6rio Ollclol 
n•. 42Udo 2t/0112e01, ""'""- olnllourac;lo o:cntnoV s .. do
do ,.,._Tomoda de Corus EJpadal, para- a omlodo do-~~ 
~ .-. reftronlto ooo- o lo..,. c-lo do ccr~vfnlo n". 
7WI .. (IIERDIDA FEDERAL), 0CM11o om quo Vosu SeMorla ora o 
,..,.,_ pala opllcoçlo doo ,........ da CAIXA ESCOI.AR MACY 11. 
DI! IIONT'ALVERHE, ...--...,V. S..- .... poq 01 d..odos j 
oleitoo logoi&, a pootr da doúl da publlcaçlo - odilal. paq ~r • 
oo~Adio-*" da Soc:motla do Eslado .. Edoaçlo, silo Av. Fab rf' 118-
C«<ro. r-. SIN do N6doo do P,.IIIÇio do Coras da Convtnio -

• NUPAEC/SEED, ~ paq o~ do l"rtáçço do 
Co-ou roc:-ntodo cUiollo aluoli&ado. 

1Aacop41, 11 de Alri do 20011. 

---~4.~ 
NOllflCAÇAO 

PYNo: 05 (cinco) dlaa 

Aulor: SlCR!TARIA DE ESTADO DA EDUCAÇlo 
Nolllkodo: Ba.QVALDO PIIIEHTEL DE liA TOS 

Na q.-do Gororto Gelai do - do PnlloÇto do 
CCIIUI do C-rõo. - pola Lol n". 1.230, ......_,no Dl6rlc Otlclal 
rt'. 42$1 do-· c:onu'ioo I trcançlo cem V Sa. do ~O 
do ,.,._TOII'IIda do C.... Espada~, pata- o omlodo do d ... r do 
prHtlt ~ ,......,.. aos J&os e r.- C'OMtanU do convtnlo n•. 
ttl/1" (IIERI!NDA FID&RAL), - 1t11 quo V- SOI1horlo oro o 
responsa,_, pola ~~ doo r..,.... da CAIXA ESCOI.AR A1!N18AL 
BAIICtUOS, -rondo-to V. So. - · ponooo dooltdoo
lo!IOit.opoolrdodolodo~--. pora-oo 
Jri<k - do - do E- da Educaçlo, silo Av. Fob .. 118 -
CeniiO, no SIM do Nüdoo do P,.lloçlo do Conlal do Corwenio -
N\JPREC/SEED. tspedalmonll pono o_.nllçlo da Prnloçlo do 
Conlao .. roc-dooUbtlo..,..IIDdo. 

NO'TW'ICAÇAO 
Prazo: os (cinco)-

Au1or. SECReTARIA DE ESTADO DA EllUCAÇAo 
Nolltlcoclo: CAR~ DA SILVA LAZAIIE 
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Contas do Con .. rlo, criada pela LAI n". 1.230, Pullllcada no Diirlo Oficial 
n•, GSI do 21105120N, C>OIIIUt'ico olnalautaçlo conra V 5a. do Proc.ao 
de "*TomJCSa do Conlas Especial, pa-a OJlUrllr a omlslllo do de .. r do 
pr..W contas Nt.Nntes toa .ao. • fato• constante do convtnio n•. 
H511"' IMERENDA fED!RALI, oca.lao orn quo Voou Senhot1a ora a 
res~ pela opaçlo dos ,_..,, da CAIXA ESCOLAR ANA OCAS 
DA COSTA, .--.. V. So. I>OIIIkada. pora os cleYidos o1ei1oa 

legols, o pll1l< da data da JlUI>Ibçto - - · P""' - oo Jridio C«tf11 da Secroo.~ de Esloclo da Eclucaçao, alio Av. Fob n" 96 -
Cenlro, no Saio do Nlldeo do ProNçao ele Conlas do ConvWOo -
NUPRECISEED, upocilllllOI'Q pa-a a_.nbç.lo da Praota;lo de 
Contas ou recolt'Mvn4:o do ~btlo atuUuclo. 

lolocop6, 10 do - do 2009. 

NOTIFICAÇAO 
Prwo: 05 (clnooldlat 

Autor: SECReTARIA DE ESTADO DAEDUCAÇAo 
Notibdo: IIEl.QUIZES PEREIRA DE LIMA 

Na quolldade do GerMe Gor>l do Núcleo do Prollaçao de 
Corúa do CO<!Ytnlo, crleda pola LAI n•. 1.230, .,_.da no Dljrio Ollclal 
n". GSI do 21/osmo., COIYIJrlcG a inllaunlçao conlro v Sa. do Processo 
do -Tomoda ele Conlu EljiOCial, pata- 1 Olnlslllo do dovor do 
prestar c:onUt rcftrentM 101 atol • fitos conal8ntl da ccuwtnio rtt. 
IIMMH IUERENDA I'EDEfiALl, OC80iao om que Voaaa SoMoria ... a 
.._- pelo oplic:8çao doa ,....._ do CAIXA ESCOLAR AI'OHSO 
ARINOS, co-.o V. So. nollllcado, poraoo dovldos ololloo legola 
a portir do dala da publaçlo doJIO odllol, pa-a comparocor oo ~ 
C«tt11 do Secrolatlt do Eotado da Edueoçlo, o;lo Av. Fob ,.. 96- Cenlro, 
na Sola do- ele PfMiaçao do COIII:as de eon.tNo - NUPRECISEEO 
OSI*Ial_... poro .,....,nllçlo da Pr .. laçlo do Conloo ..; 
·--dod6baootualudo. 

~. 10 do Ablt do 200ll. 

~~l~ 
Geren1e do Nilc:leo fp;;;.çao ele Conlas do CoMrlos 

NOTIPICAçAO 
- os (cinco I dias 

Aulor: SECRETARIA DE !STADO DA EDUCAçAo 
Nollflcoda: REGINA BATISTA DE LIMA 

Na qualldodo do Oellt~o Genol do NOdoo ele PreslaçAo do 
C<lrQo do Corwtnlo, Cllado pela Lol n•, 1.230, Publicada no Dlirio Ollclal 
n". G5l do 2110512001, ce>nlllico o lnslançao c:orUa V Sa. do Proceaso 
do "*Tomodo do Corao Etpocial, pera -o omlssio do do .. r do 
ptHtlr contai r•rentu 101 MOI • fatoe cor.tant. do convinlo n•. 
75111"1 IIIERENDA FEDfRAL), ocos!Jo tm quo Vosao SeMoria era a 
~ pela oplic:oçto doe ,.......,.. do CAIXA ESCOL.AR AIIARO 
BRASI.INO D. F. l'lUtO, """'ldetaftdo.M V. Sa. nollflcada, para os 
dovldoo .- looalo. o pllllr do d!Q do publl<açfo - odilol, pa-a 
oompo- ao pr-ctrbll doS~ do EN<Io do Eclucaçlo. oilo Av. 
Fab,.. oe- Conw, na Sola do NUcloo do Pnlolaçao ele Co<Us do CO<Wtrio 
- NUPRECISEED, tapeclal_... pata -nbsio da ProslaÇIG do -
Contos ou rocoiN- do dfbllo llualludo. 

Macal>6. •• do-. e1e zooe. 

~~l.~Qp 
Gtlltnlt do Núcleo r Proot.çao do Conlao do Coowtnloo 

NOTifiCAÇAo 
Prazo: oe lclnco) dlao 

AuW: SECRETARIA DE fSTADO DA EDUCAÇAD 
-cado: FRANCISCO AMANCIO SANTOS 

Na qualidade do ~ Genol do Núcleo ele Proolaçlo ele 
Corlas ele COjWtnio, c:riodo pela Laln". 1.230, Publleada no Dlirlo Ollclal 
n•. G51 do 2L'Osmo., comunico o .,_...,.., -· v S... do Proceuo 
do "*TomJCSa do Contas Etpocial, para tPIU'tl' e omlslllo do dovw do 
preostar COCU1 NflrtntN •oe atos • fa&oa conabnte do convlnlo n•. 
71111tt IMERENDA FEDERAL), ocu1Jo orn quo Vossa Sanhorio oro 1 
rwspon- pelo opi~Qç~o dos ......,... da CAIXA ESCOLAR ARAÇARY 
COIIRtA ALV!S, conolde-M V, So. nollllc:ado, para os dovldoo 
tllllloolegals, a porlir da doia da Jl<lblialçlo - odilal, para comparocer 
oo predio ce~ral do Socretaria de ESiado da EcluQçJo, o11o Av. Fab rt' oe
Corvo. na ~ do Núcleo do Prwsloçlo de Cortao do Corwarlo -
~~~~~..::..=nlaçlo da PNOIIçiO 4o 

c.-doNúcl~~~~ 
NOnFICAçAD 

Prazo: oe (cinco) diaa 

=~~~~~= ~i:~ADO DAEDUCAÇAo 

Na quol~ do Gtrtne Gtrol do Nilc:leo do Preo1açao ele 
Coroas dt Convtnlo, Clllda pela Lal n•. 1.230, Publicado no Dlirto Oflclal 
,.., GSI dt 2110512001, <omurlco a lnelaJraçao coma V So. do Procoaso 
do Pr6-Tomado de Como Eopoclal, paro apnr o omóolllo do do .. , do 
prntlr conW reterem" aos ato. 1 fatol consta"'- do convtnk> n•. 
77111"1 (MERENDA fEDERALI, -oilo om quo Voosa SoMorio 018 1 
reoporúYel pola opl~ doe IKUfSOI do CAIXA ESCOLAR ÁGUA 
BRANCA DO CAJAR~ COI'olldorwlclc V. So. nollfloadll. para os c1eW1oo 
efellosltgala, a parir da dato do publaçlo doo .. odal, para co
.. prtdlo- do Socrelarla do Ea1odo do ~. oito Av. Fob,.. 98-
Cenlro, na Saio do NOc:loo do "'--açao do Conlao do C~No -
NUPRECISEED, -cial- para a-onllçlo dt Plltouçao do 
Conlaa ou rocolllmonto do <Ubllo abulludo. 

NOnFICAçAO 
Prwo: oe ldncol dias 

Aulot: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAçAo 
Noll"cado: IVONEIDE MARIA DA SI. VA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

M~. 10 do Ab1t do 2008. 

-·--t-~h~~ 
NOTIPICAÇAo 

Pmo: oe ldnco) dioo 

. Autor. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAD 
Noliflcoda: CLAUDECIRA BORGU DA CtiUZ 

Na qualidode do ~ Gorai do Núcleo do Pnollaçlo do 
Conlao de ConYfrlo, crleda pela Lol rf'. UH, Publlc:oda no Dlirlo OficiAl 
n•. Gsa da ZII05120N, comunico alnstaonçlo COrir1l V s... do Processo 
ele Pr6·Tomodl do Coteas Eapedol, pa-a """"'a omlaaao do do- .s. 
Plltolar -· ,.,.,.._ - atoo o 1- conslaiM do convtftlo ,.. 
t5211"' (MERENDA FEDEIIALI, oc:aollo om quo Vossa SoMaria .,. ~ res-- pela apllcaçlo doe- da CAIXA ESCOLAR ANTONICO 
DO RIO PilE~, corW<fttondo:.to V. S... nollllc:oda, pa-a os .W.Idoo ot.iloo 
..._ • poN da dOia do pulilíQçao - odiblf, """' -r ao 
pr6cllo c:e- do Secnlal1l do ESiado da Edu<oçlo, oilo Av. Fab rf oe -
Corvo, na Saio do NO<iao do P~ do CorUa do Conviria - -
NUPRECISEEO, ospoôal- paro ~ dt Proo1oçao do 
Contao ou rocolhlrMnlo do d•INio alualludo. 

Ma<at>t. 18 do Abril do 20011. 

4~J:~~ 
Gtroi'Q do Nlldoo Toolaçlo do Conlas ele Conotnlos 

NOnPJCAçAO 
Pr-: OS (dnco) dias 

~~~~=D~E~~T~~~~c;"çAo 

No quolldado do Gn<1lt Gorai do NíJdoo ele PrMWçao do 
Coras ele ConvtNo, c~a pola Lal n'.1.230, Publicado no DW!o Oft<lal 
n". GSI do 211051200t, cornurlca t ~ «>nlro V So. do Prl>cesoo 
de P,...TomJCSa do Como Eapoclal , p1r11 ~pnr a cnlslllo do dowor do -lar··-~ .. nlaa aoa- • --""'do corwtnlo .... 
71511H (MERENDA FEDERAL), 0C801ao om quo Voaaa SaMoria oro o 
~spc>núvol pela opA;Iil doa_,_ do CAIXA ESCOLAR CAI.AFATE, 

- -.e V. St. nollflcado, pera oo deWlos eto1tos leoalo, o por1.1r 
do - do pulillcaçao ...... odbl, para - .. P<*lo ....... do 
s-.caria ele EJiodo do Educoçao, 111o Av. Fab rt' oe - Ce,..,.,, na Saio do 
Núcleo do P~ do Coroao do Corwtrio - NUPRECISEEO 
ospoo:lal,.,... Pllll -nlaçlo da Proslaçlo do COIIIoo ..; 
-do~tlllaludo. 

NÕnFICAçAo 
PIIZD: oe,(clnco) dlaa 

AUtor: S!CtiETARIA DE ESTADO DA EDUCAçAo 
Nollllcodo: MARIA DA CONCEiçAO BARBOSA GONÇALVES 

Na quolldodt do Gt- Gtrol do NOdoo de P-.çoo de 
Conlas do Convtrio, Cilada pela Lol n". 1.230, Publl<od• no Dlirto Ollc:lal 
n•. Glil do 21105121al, comunico o lnstançao a>rira v Sa. do Proca110 
do Pl$-Tomodo ele Corua Eopodol, pllll apurar a omlssW do d ... r do 
prostar conlaa ,-.,. .. , - - o latoo -- do convtnlo ,.. 
71511"' (MERENDA FEDERAL), -alio om que Vos11 SoMor1a ora ~ 
reopono6vel pela ap1icaçao dos lliQnot do CAIXA ESCOLAR 1ARAo DO 
RIO IIRAN~. oonsld- V. Sa. nolillcoda, paro os .W.Idoo o1e1oo 
logala, • portir da data da publlcoçJo - odiltl, pr.l - ... 
pt6cllo <&t*1rl ela So<rollrlt do Eolado da Educoçao, alio Av. Fab rt' ee
C-o. no Saio do Nlldoo do PreoloçJo do Corao do eon.tNo -
NUPRECISEEO, __,.. paro •-onllçlo da Prootaçao do 
Conlaa ou rteollllrrltnlll do cl6bllo aluolludo. 

Mocapt, 10 do Allrl do 2009. 

---~4:.~ 
NDTI'ICAçAo 

p,_, oe lclnco) dlos 

Autor: SECUTARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO 
NoUIIcado: RISETE DO NASCIMENTO BARBOSA GONÇALVES 

Na quelldodo do Gtllttea Gtrol do Núcleo do Prestaçao do 
Conllo do Con,..rlo, c~ pela LAin". 1.230, PubU<acla no Dl6rio Ollc:lal 
n•. GSI do 2110512001, ccmunlco o -.çao conllll V So. do Pnx:eoso 
ele "*Tomoda do Conlu Especial, paro apurar a omlaalo do do- do 
pr"tar conta. refertntal aot 11toe • fitos constante do convln&o n•. 
7 4411111 (MERENDA FEDERAL), OCMiao om quo Voasa Sanhorla ero a 
rooponúvol peta oplcaçlo doa roeursoa do CAIXA ESCOUR BOM JESUS 
DO ARAGUARI, c:onsldolltndo-sa V. SO. tiOIIIcado, para os davldos eleitos 

. logàs, . ""'* da-da~- oclilal, pr.l - eo 
pBdio oerbll da So<rollrlt do Eolado da Eclucaçao, alo Av. Fab rt' 110 -
Conlro, no Sola do Nilc:leo de Prwotaçao do CorUa do COnvtrio -
NUPRECISEED, ~ pa-a -rrtoçao da Pr•IOÇIG do 
Conloo ou rocol- do d._lo -llaNo. 

NOnPJC.foC/!0 
Pmo: os (c:incoÍ dias 

Autor: SECIIfTARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAo 
No~ftoada: ANA GRACII!TE GUIIIARAES IIIIITO 
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Na quolidodo do GtrMo Gorai do NCoclto ele~ do 
Corlaa de Corwtnlo, criada pela LAI n•. 1.230, PUbllcodt no Diário Ollc:lal 
n". 4251 do ZMS/2001, comunico a inalauroçlo coliro v S... do Proc;.eoao 
do Pr6-Tomodo do Cotút Eopoclol, - opurar t--do- do 
pr-r comu,........- alo& o latoo- do _,..nlo ,.., 
103111"' (UEREHDA RDEIIAI.I, ocoolao om quo Vossa -ora o 
no_..a.w pela oplic:8çaodoe noanos dt CAIXA ESCOLARBDNno DO 
APOREIIA, co~ V. Sa. nollllcada, pera oa doWioo
logalo. • por1.lr da data do~- ...... pr.l - .. 
pr"'"' c:enlral da So..-io do Ellodo da EdU<aÇio, llik> Av. Fab n" 110-
Coruo, na Saio do NUdoo do Prataçao do Conlas do Co- -
NUPRECISEED, aspoc:ialmonlt para aprMtnlaçlo do Plltolaçio dt 
Conlao ou recollllmonlo do dfbllo atooallado. 

~o~aca..a. 1 e do Abril do 200G. 

f~·ÚA- I·~~ 
o Pinto Carrilo 

Gtrenlo do Nlldoo oltçio do Cotúl do Co-

NDnPICAÇAO 
Prazo: oe (dnco) dao 

Autor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO 
NoUIIc:a<io: AlTA DE CÁSSIA fARIAS DA SILVA 

Na quollclacle de Gtrtne GtiW do Nlldeo do ~ do 
Corao do eon.tNo, criada pela Ltl n". 1.230, Publicada.,. Du.rto Olldol 
n". GSI do 2110512001, C>OIIIUt'ico a -...çao c:orn v So. do Pnx:eaeo 
do "*Tomoda do Contas Eopeclal, paro """""a -..lo do - da 
PrHt.v contas referentle ... alDI • fatoe conetara elo convtnlo n• 
7.W11H (IIEIWIDA I'EDERAL), ocallo om quo Vo111 Senhollt ora ~ 
""~ pela aplcoçJo dos _,,_ da CAIXA ESCOLAR BELA 
VISTA,--V. Sa. nollllc:odo, parooo-etelooltgalo a 
pottir da doia dt pubiQçlo doJIO odQI, poro --OO!éd!O ~ 
do Socmoria do E.- da EducaÇio, No Av. Filb n" 00- C.- na Sala 
do NCoclto do Plllllaçao do CorUa do Corwen1o - NUPREl:iseeo 
especl...,_ pa-a •-çio da Plltobçao do Conlaa ..; 
rocolhlmonto do d4blto aluolludo. 

Mac.~Pa. 18 do Al>tl de 2008. 

~~J·ck--ft, 
Gerotea do Nt ~~do Conlas do eon..r1oo 

NOTI'ICAçAo 
Prazo: 05 (dnoo) dôat 

Autor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAo 
Notiflcoda: VALDERLENE GUIMAWS DA SILVA 

Na qualidade do GtrMo Genol do Nlldoo do Prellaçlo do 
Corus do CorMnlo, alado,.... Lal n•. 1.2a0, Publicada no Dlirio Ollc:W 
n". 4251 do 2t10S12001, comunico o 1.-raçJD conlra V Sa. do Processo 
do P .... Tomoda do COIII:as Eapeclal, pr.III)I.QIO oralsslo do dovor do 
PrMllr conto rt"ftrtMtt 101 l&ol • fato. COMtaMI do conv&No n•. 
11$711 .. IIIEIIENDA FEDERALI, ocaailo orn quo Vossa Sen11crta ora t 
retpOnsMI pela aplcoçJo doe lliC<nOO do CAIXA ESCOLAR MÁRIO 
QUIRINO DA SILVA, coneldttwldo-sa V. Sa. notlllctdll, pa-a os -
tfo;loo looalo. a pll1l< da doia ela JlUblaçlo - O<llal, pera comporocor 
00 ~ C«tf11 do Soc:ldwla do Esbclo da Educoçao, alio Av. Fab n" 96 -
Conlro, na Saio do Nlldoo do P~l~Nçao do Conlao do Corwt'*> -
NUPRECISEEO, ooptdal- pora a~ da PlltolaçAo do 
Conlao ou llt<olll- do d•bllo all&&llado. 

~o~aca.-.1edo-do2009. 

--.::+~~~ 
NOTU'ICAçAO 

Prazo: oe I cinco) diao 

A&ltor: S!CR!TARIA DE ESTADO DA EDUCAçAo 
NOIIftcado: IIARYI.UCE SOARES BARBOSA 

• Na qualldldo do Geronta GtiW do Núcleo do Prootac;ao do 
Coras de Con,..No, criodo pela Loln". 1.230, Pullllcada no Diirio Olclal 
n•, 4251 do Z1105120N, COOI'<Jr1lco a 1rwtançao -• V S... do Procosao 
do Pr6-TomJCSa do Conlao Especial, pa-a _., o omlaalo do - <M 
prnllr eontu ,.,.,.ntM aoe ato. 1 felol conttanll do convtnlo ,.. 
1U311- IIIERENDA rEDEIIAI.I. o<alllo om quo VOMa Senhoria ara a 
raoponalvol pela apll<açlo doe ...,.._ da CAIXA ESCOI.Nt IIARIA 
~ DE SOUZA E BILYA, oonolcletandCHe V. Sa. nollllcodo, pa-a oa 
- oleilos ltotlt. o partir do dala da Plotibçlo - odilal, pera 
....._..., 10 tridlo C«tt11 ela s.a-lt ela Ellodo do Eclucaçao, elo Av. 
Foi>,.. ee-c.-. no Saio do Núcleo do PNt~açao do Contas do Corwênio 
- NUPRECISEED, npodal- paro -OIItaçlo da Pnrolaçlo do 
Colllao ou rocol- do d6bllo abul-. 

Mocçl, 10 dt Ab1t do 200G. 

$w'·~{t, ~oPlnlo~-
Gtr.-do NOel ,._ltçio do CorUa do CD<Mnioo 

NOTFICAçAo 
Prazo: oe (cinco I dlao 

AuW: SECRETARIA DE ESTADO DA EDutAÇAO 
Notlllc:oda: ROSANI CARDOSO VILH!NA 

No qualidade de Gcrarú Genol do Núcleo do ~ do 
Coro o ele Corwtnlo, criodo pela La1n'. 1.2H, Publlado no Dljflo Oflclal 
rf'. G51 do 2t10512001, <om<.ri<o a inalaur8çllo conra v So. do Procouo 
de Pr6-Tomada do Co,.._ Eapoclol, para apurar o omltlllo do dovor do 
prest.r conta: refer•ntl• aoa atol 1 tacos constante do convtnlo n•. 
1117HIH (MERENDA fEDERAL), ocaailo om quo Vossa Sonhorla ora a 
.....,.._ pela aplic:açao dos ,....._ do CAIXA ESCOLAR IRINEU DA 
GAiolA P.I.ES, co.--oo V. Sa. nollllc:adt, para os dovldol afoitos 
legal o, • palllr do dela do ~ - odilal .. para cornpot1ICOf 10 
P<édlo <onlnll da Socrtlario de Es- do Edueoçlo, o;lo AY. Fab rt' oe -
Cenlto, na Sola do Nlldoo de PtMiaçlo do Contao ele eon.tn1o -
NUPREC/SEEO, oopoclolmotea pr.1 apNOtnlaÇio do ProolaÇio do . 
~.., roc~nto do d6bllo atualludo. 

~. 18doAbltdo200e . 

• Jõrnllt Plnlo ~ . 1~lul.~ 
Gtrotea do N do Preelaçlo do Conlao do eon.tnloo 

NOTifiCAçAo 
Prwo: OS (c:ir<:o)dloo 

Aulor. SECRETARIA DE ESTADO DA EDIICAçAD 
Notill<ado: ~D~I CARDOSO VILHENA 



Maca á 12.05.2009 

No quoll- de Gonw1la GOfll do - de Ptuleçao de • 
Carúo de CO<Mnio. -pela UI .-. t.uo. Publlcodo oo Dl6rio Oficio I 

rf'. 4251 de -·· - o lnola.nçlo COtllra v S.. do """*"' de N -T-de Corcoo Eapodol. """' _., 1 _..., do devor do 
,._ __ •oe-oloMCIMIIràde-n'. 

IUH- tiiEJIEHDA I'IOI!IIA4, - "" ql.e v .... seNioria - 1 
,...,...- polo ~ ... ,_....de CAIXA !SCOI.M -U DA 
GAMA ,AES.- V. Sa. -·· ,..,. 01-
logolo,apollirdedellda~-..,..,.plf8........,_10 
..... lo cenlrll ela Secrelalla de Ellado da Educ8çao, oito Av. Foi> ri' lle -
c-.,, no s. do NOdoo de P-.ç.~o de c..._ do c..-... -
NUPRECISEEO, ............... - ............. da l'rootaçao do 
Conlaoou-do--. 

MICipt. 1& de Al>tll de~-

+~~~ 
GeteiU do~ de I'Notoçlo do Conllo de Conofnlos 

NOTIFIC.o\ÇAO 
Prazo: ~ (cinco) d'-o 

"-'SECRETARIA DE ESTADO DA I!DUCAÇ.\0 
- : MARIA ROBEATA DE OUV!IRA P1CNIÇO 

Na q~ do GINQ Gorol do NOcleo elo PrnlaÇto do 
C.... de Convtrio, - J>N Lll n'. 1.2:10, '•blclcla oo Oürlo Ollclol 
n'. 4:111 • --· oomurloo • -~ oorn V So. do Proceao 
de 1'16-Tomado do c .... Elpolcill, para opurw 1 """'lo do do- do 
ptH1ar cOftln .-.. 101-o,_ •-... do convtftio n'. 
112211181 (IIEIIENOA FEOI!RAI.), oc:ao1Jo wn quo Vooao Senhoril era a 
,....,..... pola oplblçao dos ......,. do CAIXA ESCOLAR 

J.lO.PEQUENO PltlHCII'E, -~~ V. S.. -·· pora 01 
- - loglio • • portir ela d- da publicaçlo - - · -__ ............... ela-cleEIIadodo~ .......... 
F li> rf lle- Ce-. no Solo do Núdoo do P.-çJo de Corao de Convlrio 
- NUPRECISEED, Hj*lll- po111 _...uç1o do ~ do 
CoNn ourocolhilntn1odo d-.. .-. 

NOTIFICAçAo 
Prazo: ~(cinco) .... 

"-'SECRETARIA DE ESTADO DA EOUCAÇAO 
Nollflcodo: ANA MARCIA SLVA BARROS 

Na qualidade do -Goro~ do Noldoo do ~do 
Corl.lo"" Convlnõo. - pela Lol n'. 1no, l'vllllclú no Ol6rio Otlc:lol 
rt". UH de 211115/ZOOI, comunôco a -...ç~o COtCro V Sa. do Procoooo 
dl P~ Tornodo de Coroas Elpocill, P1111 lpont I omloolo do dovor de 
......... ---·--olobll-doc:onwtnlon'. 
N111"' (IIIERI!NDA FEOEitAL). OCIIIao om quo Vo- Somori1 ora e 
.. .,.,....... pela aptcaçlo doo •-do CAIXA I!ICOLAR COARACY 
NUNI!S, conslderando-oo V. S.. notlflcodo. pw:o 01 d.-. -louaio. 
o patlirda cla1;l da ~dullodbl, Pltlcompareco<oo pr'<llc 
'**oi do Socnllallo do Ellado de EducaçAG, oito Av. Fob rf' lle- C..W. 
no Sola do NOdoO do PN~ de C.... do Convlnlo- NUPRECISEED, 
Mpecill"*"" Pll1l ~ de ~ de Contao ou 
-·-d•d-- . 

~. t&deAI>rlldo:zoot. 

NOTIFICAÇAo 
Prazo: 05(c:illoo) cloo 

Autor: SECRETARIA DE ESTADO DA EOUCAçAo 
No1tf1<ado: I<AIMUNOA IIACHeLL COSTA SIL.VA l't!R~IRA 

Na quolidlde do OOranlo Goro~ do Núdoo do Pr-.çao do 
C-de Convi .to, alado pola Lol rt'. tno, -. 110 Dl6rio Oflclol 
ft'. 4251 do ZMS/21101, comuoi<o a -.çao ""*" v sa. do P1llaulo 
de M-Tonwcll de Contao Elpocill, P1111- 1 _.... 4o- de ....-.-.m. ___ o ___ doconvlnlon'. 

IU11MI (IIEAENDA FI!OI!RAI.~ ocasllo oat q~.e V- SoMorla .,. I 
,_.- po1o opllc:açio dos ,__ do CAIXA ESCOLAR IRMA 
SANTINARIOU.-IIV. Sa. -.odo, plf8 01--· 
logalo, o pot1ir do dota do lll.4l>lc:oçlo - ..,.,., poro ..,.,.,....._ 10 
..... io c:.Rrof da Secnollril de Ellodo ela Educlçlo, oito Av. Filb rf 88 - -
c-o. no Sola do NOdoo de Pmtaçlo do Conlll de Conofnlo -
NUPRECISEEO, oopoclol.,..... '*" o-~o do Preo~ de c-... ...-.................. . 

NOTIFtê.AçAo 
Prozo: ~(dnco)d'-o 

Autor: UCRI!TAAIA DI! I!STADO DA EOUCAÇAo 
Nolltlcodo: MONOEL fERREIIIA COLARES 

Na quolldado de C... Goro~ do Núdoo do Pmtaçlo do 
Con11o do C-. Cl1ado pela Lllrt'. 1.2:10, Pu- no Dl6rio Ottdll 
n'. 4251 de 2110512001, """""*"' 1 1n1111nç1c> COI*a V Sa. do Procesoo 
do 1'16-T""'""" do Contas Eapod;ll, para_, o omlalo do devor de 
Pf"tlr contas rm,.ntn aot 1tDt • t.1os coneW* do comlnlo ,.-. 
10111Mt (IIIEREHOA FEOEitAL), OCIIIao om q .. Vo- Sonharia 111 O 
re~ pelo ~ dos - do CAIXA ESCOLAR COELHO 
NETO conoiôerando-M V. Sa. -do, poro OI dooldoo ofoi1oo legaio, I 
portirdo dolo da publ~detle ocllol. poro-10.,...... .,.,..,.. 
do Socmarf> de E alado do Edlaçlo. aito Av. F ob rf M - c.nw. no Sala 
do HOdoo de Prootoçlo do Contoo do c..--. - NUPRECISEEO. 
eopociolmo<ta Pll1l ·~ da ProollçAo de c-. ou 
.....,.hl_ doclébl10 oluo-. 

Maclpt, 16 do Abri CIO~. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

NOTIFICAÇAo -= 05 (cinco) .... 

...._, SECRETARIA O! I!STADO DA !DUCAÇAo -o: IIMIA A~LIA OI ARAÜJO IIAUI!IRO 

HOTIFJCAÇAo 
PfRo:05(c"-)NI 

A-: SECRETARIA O! I!SfADO DAEOUCAÇAO 
Nollllcodo: SIGLFREOO VI!IRA DA SLVA 

...... 1&deAI>rtde~. 

NOTIFICAçAo 
Prazo: 05 (cinool clll 

Aulor: SECRETARIA DI! I!SfADO DA EOUCAçAo 
Nollflcado: SELA MAltA fEAitEIIIA NOGUI!IRA 

Na qualldldt do-Gorei do- do PrMtaçao do 
Corao do Corwtrio, crloda pola Lal ri'. 1.2:10, ,..,_ .... no DIU!o Olldal 
n'. 4251 do ZMSIZOOI, ""'""'*" 1 -raçlo ec>M V Se. do Procuoo 
de M-Tonwcll do Conllo Eopeclol, --1 _....do do- da 
---·-000- I II1De eonslarl1o do- n•, 102A/11tt (MERENDA I'I!OI!RAI.), 0C111ao ""quo Voou SeMor1a 111 a 
-pondvol polo apiCOQio doo roc..- do CAIXA ESCOLAR CliCO 
CHAGAS, ~ V. Sa. oolllkldo, '*" 01 dovldoo ofob 
101111•. • pot1ir do doll do ~ detle ed.,. , Pll1l compareciOf oo 
....... c:erirlll de Soaalorta de Ellodo do Educlçlo, llo Av. Foi> rf lle -
c.rvo. no Sala do N(ldoo do P~ do Corua do ~ -
NUPRECJSei!O. ..,..._. paro .,.,..on~~;~o de ..... llçAo de 
Conlaoourocolol-docléllllootualludo. 

...... 14 de Abri de 2001. 

~Lk~ 
Ge,... do Núdoo dr-de coruo de Convlnõo1 

NOTIFICAÇAo 
Prazo:~ (ànca) .... 

"-'SECRETARIA DI! I!STADO OAEDUCAÇAo 
- : JOELIIA DI! IOUZAOUARTE 

Na qu.,llclodo de Gorolllo Cerol do Húdoo do Pre~~aÇao do 
c.... do CorMrlo, crloda pola Lol rt'. 1no, l'ulolk:acla no Ot6rlo Ollclol 
... 4Uide 21111121101. - o~ COtllra v S.. do p,..,...., 
do P,._Tornodo de Conln Ell*iol. ,_o- o .-.Jo do devor de 
------0--doc:onwtnlon'. 
10411MI (-A FEOEIIAL.), OCIIIao om ~uo Voou- oro o 
,_...... pola apllcoç:lo doo ,_ <la CAIXA I!ICOLAII CASTRO 
ALVI!I,-ooV.S..~.poroOI--IoQIIo.• 

..... da dota dajMIIc8çto--· --.................. ela-do Ellodo do Educoçlo.llitoAv. Foi> rf'M- Cem, no Solo 
do NCI<Ioo de PNotoç1o de ÇorUo de c..--. - NUPREC/SEEO, 
oopedal.- poro op!HOrllaçlo de l'roo~ do Co- ou 
roc-niD do dfllllo ll ...... do. 

~18de-de~. 

-do-~=~~ 

NOTW'ICAÇAO 
Prazo: ~ (cioco) dila 

"-' SI!CRETARIA DE ESTADO DA EDIICAÇAo 
Nolllkacla: AURI!UTA NUNI!S OE SOUZA 

Na~ do- Goro~ do Núdoo do Prootoçlo do 
Corua do CorMrlo.- pola Lol n'. 1.2:10, -·no Ot6rlo Ollclol 
rt'. 4251 do-· camuoi<o a -..çoo-v SI. do P
do M-Tonwcll de Carúo Eopedll, para- a -.to do devor de 
------·--do-nlort" • 
MI/1MI (III!AENOA I'I!OI!ItAL). OCIIilo oon- Voou Semarla .. a 
_..,._ pola ~ doi ,....., do CAIXA ESCOLAR 

COEL-0 ~. -·- V. Sa. -...., pera OI 
- - louail, I portlr do - do jMiblçao - -· P1111 ...,..._ oo prtclocenlrll ú-do Elladodo Educoçto. oito Av. 
Fob ri' lle- Cei*D, no Solo do Noldoo do P-.ç.lo de Conllo de c;_.., 
- NUPRECISEEO • ...,...._ poro ~ do ~lo de 
c:-.. -.. ... do··--· 

Pâ . 12 

Moc:opa,ttdo-do~. 

Gororeodo~~bt:~ 
NOTW'ICAÇAO 

Prazo: 05 (dnoo) dlo1 

A1r1or: IECRETANA DI! ESTADO DA EOUCAçAo 
No11tk:ódo: JOAo MACIEl. AM.UAs 

Na quollclodo do Gerwú Geral do - ... Preollçao elo 
Corú1 do Corwtrlo, cr1od1 pela Ulrt".1.2)t, Publluda no_.. Otlc:lol 
rf'. 4251 do 21111sn.., c"'""rlco 1 -.çAo com V Sa. do Procooao 
de M-T- do C.... Eopeclol, '*"-o .,loolo do dovor do 

.~,·----0-·--do-n'. 
l-n111- (IIIEitENOA I'!OEIIAL,). OCIIlao em quo VOIII S..horia oro o 
,....,...- pola ~~~~~ dos ro<ur101 do CAIXA ESCOlAR CUIANA, 

. oonolclorande><~o V. So. notlflcedo. - oo- elolloo logoio, a porlir 
da dali do ptJbllcaçlo - llitM, poro - 10 .,.... .. ,..,.. do 
s.cro1arlo do Etlldo do Educlçlo, oilo Av. Fob rf IHI- c.nw, M S. do 
Núdoo do PN~ de Conllo de ~ - NUPRECISEED, 
~ Pl"' op!HOrllaçlo Ú p~ de (:oNn OI 
-docMbllo-do. 

loiiCipl. 1& elo Abri de ~. 

4~;o\!;cl~l, 
Goronll do N~ do P-.ç.~o do Coruo de CorMnloo 

NOTlf'ICAçAo 
Prazo:~ (cinco) d'-o 

=~~~==-~AÇAo 

Na quollclodo de GentrN Cerol do Núdoo do Prost.çAG do 
Cortao de~. crlodl polo Lol n'. 1.2JO, ,vbllcado no Di.lrlo Oftclol 
n'. 42H do 2MSIJOM, camurlco o~ ...... V Sa. do l'nlceooo 
do Pf•Tornodo de Cortao Eopeclol, para- o -.lo do- do _.,., ·-,.,.,. .... --o~--do-- ••• 
71111MI (III!IIENDA FEOEIIAL.). - orn quo VOIIO SoMor1a era o 
--Plil apJcaçlo doo ......_do CAIXA EICOLAII C.D.NL TON 
DE SOUZA CORRU. - V. Sa. notlllcacla. poro 01-
-logail, a portlr do dell do pub1ir;8Ç1o dull -· Pll1l-
10 ....... '*"'"'do s-11 do E-ú Ed~. 11o Av. Foi> rf lle
c.nw. no S. do Nllcloo elo PrHtoçto de C.... do Corwtnlo -
NUPRECISEEO. olpOCiolmonll P1111 ~o da ~o de 
Conlao ou roc-nlo do d6bllo lluolluclo. 

~-·f..]:~4;-
NOnrtCAÇAo 

-05 (cinco) d'-o 

"-' SI!CMTARIA DE ESfADO DA EOIICAÇAO 
Not-.: RABIIINDA GRACEHY DE DI..NeRA WIHAS 

Na QU-de~ Goro~ do Núdoo do Pl'~ de 
Co.- do Convi rio, c111do polo Lol rf'. 1no, l'vbllcacla oo DUrio Ollclol 
rt". 4ZN do Z11015121M, comunôco o~ cort1ro V S.. do Procosso 
do P,.. Tornodo do Corú1 Eapodol, para -a oro I- do ..... , de 
~-·"'----0--do-nlort'. 
11~1- tiiERENDA FEOEAAL), oc:aolld'., q .. Voooo Senhor1o ora o 
roopo..- pela ~ dos _, da CAIXA I!SCOL.AR 

. PROGRESSO, - V. S.. - · P1111 OI- ofaitoo 
logaio, o """' da dota ... publlcoçto - ...... ,.... - .. 
~-do- do &lado do EdoaçaG, oito Av. Foi> ri' lle
c.nw. n1 Solo do HOcloo do Pr-.ç.1o de Conloo de Corwtn1o -
NUPRECISEED. ~ para -nllçlo da ~lo do 

~·ou-- do ·--lzado. 
~. 18 de Al>ril do 200V. 

'""' .. :t~lk:~ 
NOnFICAÇAo 

Prozo:05 (ànca) .... 

"-' SI!CRETARIA OE ESTADO OA EOUCAçAo 
-odo: AOSANI CARDOSO VI.HENA 

No..,.._ de- Geral do Núdoo do PINaçlo de 
Coral de~. C11lda pola UI rf'.1.23t, l'ubllcada no OUrlo Oficio I 
n'. 4Hide :IM.,_,...- 1 ~ou'*" V S.. do Procoooo 
de M-Tornodi do Contao Eljledol. poro_, o -olo do-., 4o 
-lar contai-·_ ....... o~- do cOMtnlo rf'. 
12211 Mt (li !RENO A f!OI!RAL), OCIIilo om q .. VOOII Senhor1l .. 1 
-pelo~ cloo .....,_do c-... UC«Nt -U DA 
GAMA ,AfS, -.o V. Sa. - · poro 01 d..tdos
••• • ....., do dota do pulllca;.to - ...... - --.. 
....... - da - do Eolado do Educoçlo. oilo Av. foi> rt' 118 -
c-.,, na Sola do NOcloo do Ptuleçao do Conllo de c..- -
NUPMCISa!D. oopoàol ••lo para ~ 4o P~Mtoçlo do c.- .... ,..·-do-o1uollado. 

Mocop6,18 de Al>rll de 2008. 

O...do-~C<:: 
NOT1FICAÇAO 

Pl'ozo: 05 (cinco) -

Au1ot: SECRETARIA DI! UTADO DA EDUCAÇAo 
N.--: MARIA DA CONCEIÇAo IIAMOSA GONÇALVES 

Na..,.._ de- Go<of olo HOcloo de Preolaçao elo 
Coral de CorMnõo • .- pola Lol rt", 1.Dt, ,_ oo Dl6rlo Oftclol 
n'. UHde - · c:omurob>a~-V Sa. do P,_.oo 
de P,._T_ do Conllo Eopoc:iol, para-I--do devor do 
~----of--do-n'. 
71S/1- (IIII!RI!HOA I'I!OI!RAI.). ocasllo wn quo V--w:o a 
_...... pola Olllblçio doi,...._ do CAIXA I!SCOLAR BAilAO 00 
AIO IIRAHCO, aonolcltrando-M V. S.. -do.,..,. 01 dovldoo ofob 

lagall • • ,.,., da- ... ~--·--10 ~...., o11-de Ellado 4a Educlçlo, llo Av. F li> rt' 118-
Cem, no S. do Núdoo do Preot.ç~o do C.... de eor--. -
N\JPRECISEEO. -- _. - da Proolaclo do 



Macapá,12.05.2009 . 

~. 18 de Abtf de 2008. 

Jamlo ~ç.,.lo ' ~o.. •• :tu 4 (U_;{_p 
Gonorolo do · Prosloçlo do Corios de Collll6rios 

HOTIFICAçAo 
Pnozo: 05 (clnco)dias 

Autor: SECRETARIA DE ESTADO DA I!DUCAÇ.lo 
Notillcado: RISfTE DO NASC*ENTO RODRIGUES SILVA 

No quolidoda de~ Getol CIO -de Prataçao do 
CCnlas de Cotwtrio. criodo pelo Lol rf'. 1.2JI, Pulllcada no D~rlo Olclal 
.... 4251 de 2ti05120U. COftU'ioo oi-~ C0<1Iro V S.. do Pro<eao 
de ...._Tomoda do CoiiiM Eapociol, poro - •-do de- de 
prHtar contas ,.......,... Me lltol e fatoa CDMtanW do ~ n•. 
201111M (MERENDA FEDERAL), ocaollo em quo Voou 5-en 1 
---pela oplicaçlo dos ro<>11101 da ÇAIXA ESCOLAR 110M JESUS 
DO ARAGUARI, consldorordo-oo V. Sa . .... ...,. pot1 C8 d .. ldoo ofoiloo 
legais, o paltir do dob da publcoçao desll odiai, para _..... oo 
prtdio coriral da Socre1aria de Eolodo da E~, silo Av. Fob rf' 96 - -Co-. na Sala do Núdoo da PIW .. çlo de Coria de C<>nvtnõo -
NUPRECISEEO, upoâolmorte pano aptHelllaçlo da "-laçlo de 
Conbs ou rocolhlmMIIo do d6bllo ohoollndo. 

Macapa, 18 do Abril de=· 

NOTIFICAÇAo 
PtaZo: 05 (clrl:o) elos 

Aulor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ.f.O 
Noliflcodo: SEBASTIANA DOS SANTOS GOMES 

Na qulll- do Go,.ra Getal CIO NOdoo de Poosuçao de 
Cortes do Convi rio, criada pelo Lol .... U:ll, Ploblcado no O~o Oficial 
,.., 4251 de 2MIII20N, comu'*'> o~ IXIrMI V S.. do Procoaoo 
do ...._Tonwdl do CoriM Eapedlll, po11-a -..o do d- de 
------•-•on-do.-nlo,... 
17111- (III!RENDA FEOERALJ, ocasllo om que Voou Senhoria .,. a 
raopons- pelo Olliicaçao dos ,_....,, da CAIXA ESCOLAR 
AQUARIQUARA, conaldotand04e V. Sa. nollftcodo, po<O os davtdos 
oloitoo IOQOil, o por1ir da doia da p<d~ desOo odllol, para -•car 
ao pridio coriral do Socretula do e.t.do do E~. alto Av. Fob rt' 96-
C.....,, .- Saio do Nücloo do Prftloçao do CorUo do Convtrio -
NUPRECISEEO. ...,......,._ 1*1 opro-.bçto da PI'Htaçlo do 
Conbo'"' rocolhl-elo débito ahoolludo. 

Macapa. 18 do Abri de 2009. 

ot1~tlf~t .. ~io 
Gorem elo Núd1do P-do Corpo do Convtrios 

NOlli'ICAÇAo 
PJozo: 05 (cinco) dios 

Autor. nCRETARIA DE ESTADO DA !OU CAÇAo 
Noj;ftcada: RITA O! CÁSSIA FARIAS DA SILVA 

~ qualfdode do o.-G.,... do Nolcleo do Prntoçao do 
CorUo de Corwênlo, criada pelo Lol n'. 1.2:10, Publico"- no Dlirio Oficial 
n•. 4251 de ZI/OS/2001, CX>rTlUI'ÓCO o lnslançlo con1r1 v Sa. do Procesoo 
do Pre·Tomada de Contas Espocill. poro apurar a omllslo do dever do 
presbr contu r•ferentae aos Moi t ~OI cOM tanta do oonvlnio n•. 
710111tt (MERfHDA fEDERAl.), oc:aallo em - Voosa Somada era o 
raoi>O'l$tvd pela opllcaçto doo ,_....,, da CAIXA ~OUR IIELA 
VISTA. consldorondo-so V. Sa. nollftcado. pare os dovldoo .-. le9aõ•. o 
partir do doia da J>IA>Iicoçlo- edital, poro comparec:w 10 prtdio Ctft<OI 
da Soaetar1a do Eslado do Educ8çto. oilo Av. Fab rt' 96 - CtrllrO. na Sola 
do NOdoo de Prastaçlo do Cori11 do Collll6rio - NUPREC/SEED, . 
oopodairnorQ para ~lo do Prosbçlo elo Conbo ou 
rocolhm.nto do d6bllo oluol1&odo. 

Mocopl. 18 do Abril de 20011. 

o1,~~Y.t.! &..J& 
Gorem do Núdeof PnoolaÇ3o de Corús de Convtnio• 

N0111'1CAÇ10 
Prazo: 05 (dnco) clu 

Aulo<: SECRETARIA DE ESTADO DA EDU CAçAo 
Notlllcodo: SANDRA IIARIA DEl. CASTILO .. 

llo qualidodo de Gtr.- Gero! do NCrdeo de Pre~ do 
CCnlas do Convtnio. cnodo pelo Lol ,.., 1.2l0, Publicada no Olirio Otlclal 
n'. 4251 de 2010S/2001, CX>rTlUI'ÓCO o lnllouraçao COM V Sa. do Plocouo 
do f>r6. T omodo da CorUo Eapocõol, 1*1 opurot o omlaolo do dever do 
pttt:lat contas ref .... nt.e '" .. o. • latot: cottetante do c;onvfnlo n•. 

' 1123/11tt (MER~NDA FEDERAl). ocaollo em quo Vossa Senhor1a ora a 
responúvtl pela oplicoçlo dos NO\II10I do CAIXA !SCOLAA BELIIIRO 
MACEDO IIEDINA. c:onoldoro- V. Sa. rdii'ICOdo, .,_... 01 dovldoo 
Ofol1oologeio. I partir do da1a do ~ deslo edital, 11013 COIIliO..cer 
oo .,.-osriral da Socmaria de E-do EAlrcoçlo, ol1o1<v. Fab rt' 98-
Corirn. na Saio do Núdoo do Proolaçao de Contas do CO<IYtrio -
NUPREC/SEED. oopocial.,.... para oprooontaçlo do Prootaçlo de 
Co- '"' rocolh'-nto do dõbllo atualizado. 

Macopt, 1 e do Alri de = · 

-·~*~~ 
NOTlfiCAÇ.lo 

Pnozo: 05 (circo) dias 

Aodor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ10 
Nollllcada: NiA GRACIETE GUIIIARAU IIRITO 

Na quolldado do G<lfente Geral dO Nücloo de ProtlaÇio do 
CorUo do Coovtrio, criada pelo Lol,... 1.UO, Publicada no ~o Ollclol 
~. 4251 de 2tl05r.IGN. comunico 1 QlauraçiO conlrl V 5a. dO ProcosiO 
do ...._Tomodo do Colu• Eopodal, pata opurar a omlu1o do - do 
pn~.tar COI'âe ,..,.,..,.. aos atol t fitos c;ons\lntl do convtnlo rf. 
103111MI (MER!NOA FEDERAL), ocaoiao em quo Vouo Senhor1a oro a 
respoft~Wei pelo 8jllicaçto dos rocursoo da CAIXA ESCOLAR BOHITO DO 
APOREMA. conatdetando-ae V. Sa. noUftc.Ma, para os devidos efeitos 

(DIÁRIO OFICIAL) 

• •• .• par1lt da dali ~ ~ ...... odilll, 1*1 - .. 
Jridio- da, See.- de EtDdo da, EdiQÇI<>. lilo Av. Fab rf' 96 -
c-o. .. Sola elo - de Pl'eàçio de C<><Ua de ConYerio -
NUPRECISEEO, ·.._w,.... poro o~çjo • -bçjo de 
CorAoo'"' NCOiblrnoniD do tMbllo atualludo. 

" :;:;:,.l~·l. 
Gl<o'*' elo Núcleo~ PNoúçao do Contao de Convtrioo 

NOT1RCAçAo 
Prazo: 05 (circo) diao 

Aulor: SECRETARIA DE ESTADO DA fDUCAÇ.lo 
-odO: JOEUIA DE SOUZA DUARTE 

Na qual- do -Cerol do Nllcloo do Powabçlo do 
Contas de Convtrio, çóoda pelo Lol,... 1.231, Pulltlcodo no OLirlo Olldal 
.... 4251 do 20101112001, cornuri<o o ~ à>rira V sa. do Procao10 
do ...._Tornado de CorUo .._...., 1*1 opUiar .. omla'slo do clovor do 
PtMtilr cone. refelentn .ao. ...,. • flltol: con~tane. do conY6nlo n•. 
10411- (lleiii!NDA FEDERAL), ocaoito em quo Vosso Sanhor1a era o 
""'''>f'Uvtl paio ljlllc:oçlo doe rec:ur101 da CAIXA ESCOLAR CASTRO 
ALVES. c:onoidor-... V. S.. 110tt11uelo, poroot devidos eloitos logals, a 
par1lt da doto da pullticlçlo - odiai, pata ..,...,....., lO pridio •"""" 
do Seerobrlo do Et1odo do Educaçlo, do Av. Fob n" 8G -Centro, no Sola 
elo Núdao do Pralaçlo da Co<uo do Collll6rio - N\JPRECISEED, 
eopoclalmoftle - o)lrtOtnloçlo da "'-•bçlo do Contu ou 
-elotUblloaluolludo. 

Macapa, 15 do ....... do 20011. 

~~~···-"o 
GoiMo do N~ Powsbçao do Coriu do Collll6rios 

NOT1FICAÇ10 
,_, ~ (dnco) dias 

=:7~l~~~~~=~UCAÇ.f.O 

Na q"*"''e do o.-Gtr>i do Nirc:loo do Pnosuçao do 
CoriH do Convtnio, criodo pela Lol n'. 1.230, Pubuc.do no Oürlo Ollclol 
n'. 4251 do 2t101112001, COIIlUI'ko o I~..,..,. V Sa. do Pro<eao 
do Prll-Tomado da Corta& E.spoclal, pera - a omltdo do d..,.,. do 
prestar contas , • ...,._ .101 atos t f a toe conNnte do convtnlo n•, 
H1111tt (IIEREHDA FEDERAl), ocasllo em que Vo ... SoMoria era a raopo..- pelo Oj1llcoçlo doe ,_,... da CAIXA ESCOLAR C\IBAHA, 
oonaldorar.ro.ao V. Sa. nod!lcada, poro os cloWioo oleilooloOall. o portirdo 
dlla do ~ - edillll, para ...,_...,. 10 pttdio conbal do 
~rio do Eatodo dO E~. lllo Av. Fob rf' 8G- Corao, na Sala do 
Núdoo do Prestaçto do Colus de Cor-... - NUPRECISEED. 
os-.- PifO opN-.taçio da PrMbçlo do Contas .,.. 
recolhimento do d6bMo atualudo. 

Mllco~. 1 e do Abril de 2009. 

--~.»:M::~. 
HOTtfiCAçAo 

Prazo: 05 (clnl:o)-

AIIIOr. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ.lo 
Notifico do: EDIVALDO FERREtftA DOS SANTOS 

Na qualidade de Goro'*' Gorai do Nelcloo de Prwslaçao do 
CoiiiM do Conviria, aliodo pelo Lol ~. 1.UO, Publcado no Dlúio Oltdal 
rf'. 4251 do 2W01121)0&,- 1 ~ COfllrO V S.. do ProcoaiO 
do Pr6-Tomodo do Co<uo !apoc:illl, poro ljllnr a omlulo de - do 
ptHtar contu ""'"*' aos •tot t fltoa: constante do çonvtnJo n•. 
IHI1- (IIERI!NOA fEDERAl), ocoollo tm quo Vasoa Sonharia ora a 
raopo ....... pelo 11'1~ doe ,...,.... do CAIXA ESCOLAR FURO DO 
IIAILIQUE, contldorwndo-so V. 5a. nollllcodo, poro oo dovldoo oleiloo 
legall. 1 por1ir da doto do publlcoçto - odilof, poro ..,_..... oo 
pnlcio conlral do SocmW de Ealado da Educaçao. alto Av. Fab rf' 96 -
CtrW, na Sola do Nücloo do Proolaçao de COIIIU do Cc>nvMio -
NUPREC/SEEO, espodlllrnonle paro 1...-nbçlo da PrHtoçlo do 
Cantas'"' NColhlmonto elo d6- atuollzado. 

Macapa. 18 do Abril da 2001. 

~·Lu/~ 
Gt"''*' do N~ ;.":"_.do Convtnioo 

NOTtfiCAçAo 
Prai:o: 05 (cinco) dias 

Aulor: SECRnARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ.lo 
-.:SEU MAR.\ F!RREIRA NOGUEIRA 

No qulllldodo do Gt<ento Geral do NUcfoo de PrntaçAo de 
Corus do Convtnlo. criada ptla Lei,.., 1.UO, PubMcoda no Dlirio Otlclal 
.... 4251 de 2111512001, conu>lco 1 ~ 00111111 V Sa. CIO Procoaoo 
de ...._Tornada do Contas Espociol, pano opurar a orioolo do dtvtr do 
pro- conlu ,.,._ - - I fotoo COIISWú do -nfO n•, 
1024111tt (MERENDA fEDERAL). ocoollo em que Voosa SoMaria ora a 
roo~ pela apli<:açio dos NCU11ot da CAIXA UCOLAR CINCO 
CHAGAS, consldo<Oftdo.ot V. Sa. nollflcada, poro os davtdoo niloo 
legais, a ~ da dar. !fo poArllceçla dollll edital, pata _, oo 
pt6dio corúol da -r1a do Eslado da E~, silo Av. fab rf' 96 -
Cervo. "' Sola do Núdoo do Prwsbçao do CorUo do Comrtrio -
NUPRECISEeD, upocialmorilt pano ..,.....ntaçJo da "-bçjo do -
CorAoo .. -•dodiblloaluatludo. 

Macapà, 18 do Alui do 200!1. 

NO TI' I CAçAo 
Prazo: 05 (cinco) dlos • 

Autor: SECR!TARIA DE ESTADO DA !DUCAÇ.lo 
Notlflcodo: ARJNI! WA.JANA APAVJ 

Na ~ do Ge<enlo Glf1ll do Nirc:loo de Prestao;ao do 
CorUo do Co......,, criado pela Lol n•. 1.2:10, P..,llcado no Dlirio Otlclot 
n•. 4251 do 2010SI2001. CX>rTlUI'ÓCO 1 inolançlo- V So. elo Procotoo 
de Pr6-Tomada de Contao Eopocial, 1*1-1 omlodo elo do- do 
o,..tar contas r.ctRntn:_a_ot 1t0t t fatot conetante do conWnlo n' . 
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~.18elo.Abrlldo2008. 

G«.m.doN~~~ 
NOTIFICAçAo 

1'1-ozo: ~(cinco) d'-
Meor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ.lo 
--:MANOEl FERREIRA COLARES 

Na qualidade do Gtraril Gorai do Nedoo do Plwstaçao de 
Corias do Coovtrio, crioda pela Lot rt'. 1.2:10, Publicada no Olit1o 011e1at 
,.., 4251 ~ 2M512001. comrnlco a -.açto conln1 V S.. do Processo 
do Pr6-Tonwdl do Corúl Espedal, poro apunor a-- elo dtvtr do 
,..W cotüt reterenen aos atoe • tatoe conaWU elo conwtnlo rt1'. 
10111"1 (III!REHOA FEDERAL), ..- em quo Vo111 Sen1>or1a ora a raopo,_ pelo lj)IQçao dos ,_,... elo CAIXA ESCOLAR COELHO 
NETO. corwi-V. S... notiftcada. pano os dovlcloo nl1os togals, a 
partir do·dob da pui>llcaçao ... odllal, pen con-c>orKtr .. p'*<llo comol 
do Secreloria do E.,.CIO do Edu~. alio Av. Fab rf' 96 - Cerlnl . .-Sala 
do Nücloo do Prfttaçlo de Corils do Convtrio - N\JPRECISEED. 
upodalmorQ poro opro~o da P~lo do Con1H ou 
roco- do dibllo otvoliudo. 

~. 16 do Aboli do 200!1. 

NOTIFtcAçAo 
Prazo: 05 (cinco) dias 

..-,SECReTARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ.f.O 
Noüllcodo: UMIEIJNO PALHETA l.oaATO 

~qual- do Gora• Ge~ do NUcfoo do Prolbçao de 
Coros do Collll6rio, criada pelo Lol ,.., 1.230, Publloacla no O" rio Oficio I 
n'. 4251 do HIDS/2001, comurico a~mtançao co- v Sa. do Proc:eoso 
do Pr6-Tornada do Contao Eopoclaf, poro.,..,.., a -•lo do clovor do 
,..tar conta. r.W.ntu aoe Moe t fatos constiMe do convfnlo n•. 
101/1- (MERENDA FEDERAL). - em quo V0111 SoniiOIII tro a 
roaponsávol pel• aplcoçâo doa roanos "- CAIXA ESCOLAR 
C.O.P.PROf' ROSA MARIA A. TOURIUNHO, consldorond .... V. Sa. 
nollfk.odo, poro os devldoa ofoiloo legais, a partir do dag da publlcaçao 
dosle edllol, pata c:omporocor ao lridio conrlll do Socrocorla de Ellado da 
Educaçao, silo l<v. F.., rf' 96- Corcro. na S.Oa do Nücloo do p,..,.çao do 
Cortao de Convtrio - N\JI'flEC/SEED, o-"''monto pata oprooll'lloçlo 
da "-bçlo do ConUa ou rocolhlmento do dibllo .tua-. 

~. 1e do Abril de :!008. 

~~~·&. 
Gororio do N1 de-~ elo COIU& de Corwtn1os 

HOlli'ICAçAo 
Prazo: 05 (Cinco) diao 

Autor: SECRETARIA DE ESTADO DA !DUCAÇ.f.O 
Notlf'oeada: lUtZ OTAVIO FERREIRA TOSTES 

Na qualidade do G.- Glf1ll do Núcleo do Prestoçlo do 
Contas do ConveRo, aliodo pela Lol ~. 1.UO, Publlcoda no Otillo Oliclot 
n'. 4251 do 2010512001, comurico a inotauroçao - v Sa. do Proc:ooao 
do Pré-Tomada de Cont.a Eapedlll, poro ""'""r o omisolo do dovor do 
PfHtlr conta. rtfwrentas .a. etoe t falos constante do convtnlo n•. 
7tll11tt (M!RI!HDA FEDERAL), ocasllo om que VOIII SoMor1a ora o 
............ paio ~ dOI rOQQOo ~ CAIXA ESCOlAR c.D G.E 
AVERTINO RAMOS, c:onsldoronclo-ao V. $& -. pera os ~ 
oleilos looait, I paltr do doia da J>IA>Ik:açao - edital poro """"'''f8CO 
ao lridio contr.ll ~Soe-. do e..- do EclucaçAo, aia Av. Fob rt' 18-
Ctnlro. ra Sala do Nú<loo do Pre~ de COIU& do Convtrio -
NUPRECISEEO, tspecialmoru pora opro-.,lo do Prwstaç~o de 
Contn CM.t reco&hlm•nto do d.W.O atu.aU.zado. 

HOTlfiCAçAo 
Prwo: 05 (clnco)diat 

Autor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAçAo 
Nollfk.odo: JOSÉ PEREIRA SACRAMENTO 

~qualidade do Gtr.- Gorai do NUdoo do Pnosuçao do 
Coria do C<>nvtnõo, atG pela Lol ... 1.230, P1obtlcada no Dlir1o Otlclol 
,.., 4251 do :rt115121101, conu>1co olrwlouraçlo contra V S.. do Ptocouo 
de ...._Tomoda dfi Corios Especial, poro - o ........., do dtvtr de 
prwtar contai ,...........,. aos atol 1 t•tot constante do convtnlo n•. 
711111tt (M!REHDA FEDERAl.), oco~OO em que V0010 Sorlhor1a era a 
100ponsao.ei peloll'llcaçlo dos rocunos da CAIXA ESCOLAR C.OJIL TON 
DE SOUZA CORRt.\. conolclerande>-so V. 5a. nolillcaelo, pora 01 davidoo 
oleiW legais, o paltir da dali da pulil~ - odilol. pora comparecer 
10 pr6dlo oeNII da Sectetada do E- da Educoçao, o11o Av. F.., rt' ee 
c-o. ra Sala do Nlldoo do Prestaçao do CorUo do Conv6nio -
NUPRECJSEeo. ospodalmo'*' pa<O aprooontoçlo da Prootoçao do 
Co<ús ou rocotl>tmonto do dibKo atuatludo. 

-· 18 do Abri do 200!1. 

~~ti;-- t-o 
Gerente do NOdoo r Pow&laÇio de Co<us do Converlos 

NOTIFICAÇ.lo 
PnllO: ~ (cinco) diao 

Au!Dr. SECRETARIA DE ESTADO OAEDUCAÇAO 
Nollltcoda: MARIA CIIERNEI BRITO DE MIRANDA 

Na qualidade de GerllriO Geral do NOdeo de Pres!açlo da 
~or-tas da Convlrio. cr1ada pela Ltl n•. 1.2:10, PubOcoda no Dlirlo Oftclal . 



Macaoá 12.05.2009 
rt', USI do-· tom~nlco a~..,..,. V Sa. do Pn>cMoo
dt ~Tomada de Corus Eopedal. pata apon< a omlsslo do -do 
~ .-. ---- t fwlos conota.U do conrinlo n•. 
lU/i- (IEREHDA FEDEitAI.}, ocaolao tm quo Vo- SeMorla ora a 
,_..- pü ~ dot •-• da C.-DCA Eseouul 
CACHOUtA DO RIO PfDRfiRA. --V. S. ·nollllcado, pora 
oo cloYidoo oloilot legal o, o .,-da d .. da publlcoçAo deote edital , pwa 
..._ao~- do Secrelal1a de e..- da Ed~o, do Av. 
Fali rf' Ge- Centlo, na Saio de- de PN...,do CooUs de Convtfllo 
- NUPREC/SEED, espoclolmenle pwa a-o-lo da -~~~ do 
c:onaaou rKOINmontodod..,lo-. 

~. 10 da Allrt da 2008. 

~-~~.:::::: 
NOTFICAÇ.\D 

Prezo: 06 (dnco)cll.aa 

AIM<: !SeCRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO 
--: ROSIHEIOESAR.III!NTO OOIII!S 

Na q-"" OorwW Gorai do-da~ do 
Ccrioa do CorMrio, criada Dela Lal n•. UM, Publkoda "" l*rto Otldal 
n•. UU do H/0!12001, cona.rico a lnlloo.raçAo ccrn V S.. do Processo 
elo ~Tornada do Ccrioa Eopodol, pata apurar a """"•ao do dovor do 
,........ contu ............. ao. Moa • fMol conetantlt do convlnio n". 
7UI1- (IIEREitDA FEDERAL}, ... aõao tm quo Voosa Senhoria ora a 
...,._.. pü apicaçao doi....,..., da CAIXA ESCOLAR CALMA TE, 
- .. v. S.. --· pata .. - oloill>c logail,. pe~ 

da - da p<A>IiooçAo - -· pata com- ao pr6dlo - da S....-ia da E- da Educeçto, o11o Av. F ai> r1' 10- eo,-.,, 01 S ... do 
- da Pmtaçao da Corus do Convlr>o - NUPREC/SEEO, 
ospodaimonlo pwa ..,._,ao da P,...to;Jo do Contu ou 
...-lo do d'biloolllalludo. 

MICOP*. 10 da Al>l1l da 2000. 

--f~#-:-!:_ 
NOnFJCAçAO 

"-"' 06 (cinco) dia 

Aueor. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO 
Nollllcidl: JO"' DE ARAilJO DA SILVA 

Na~ de Ge111,... Gorol do N6deo de~ de 
Corus da Co,.,.., cr1acla pela Lal n•. 1.230, Poblcada no Olklo Oficial 
n•. 4251 do Zllt512001, CX>IT1IIrico a insla<lroçlo ""'*a V S.. do Pnx:aSio 
do ~Tomada do Coruo Eopeçlal, poro ap.nr a -loalo do dever dt 
,..W contas rtf.,..,.... aoe lllol: • t.to. cONtai* do convinlo rf. 
143111M, ocao1ao em quo v.-s..._.,. a ~~~~ ptto ap~caç~o 
doi ........,. da CAIXA Eseouul IIAIUA 00 CARMO VIANA DOS 
ANJOs. ~ .. v. Sa. noclllUdo . .,... oo -o• e!do•legoit. 
a partir d<l dala da putiaçlo .,..,. - · 1*0 .,..__ ao P<*io 
cen1r11 d<l Sec:ralario do Eolado da EdutiÇJo, alo Av. Fab r1' G8 - Cenlto, 
na Sala do Núcloo do Pnlllaçao do Cortas da~- NUPREC/SEED, 
Hj>OCiolmo,.. para .,.......caçao d<l ProstoçJo do Contoa ou 
,_..,.do d•bllo 11111tlludo. 

Macapa, 16 do Abr~ do 20011. 

~u~ohL<;:!::.. 
NOTlFICAçAO 

Pnzo: 06 (cinco) dia 

Aullor: SECRETARIA DE ESTADO DAEDUCAÇAo 
Nodllcodo: IIARY LUCE SOARES IARIIOSA 

Na q11.311dado da GelwM Geral do-dt Pnll1açao .. 
Cor-.ao do Convlrio, çrlalla ptlll..al rt'. 1.230, Publc:ada no DUor1o Ollclol 
n•. USI do 2M!/2001, eomunlco o -oçto oorlla V S.. do PfOCUIO 
da ~Torntda da Corus Eopedal, poro o,..., a ...tulo do d.w< do 
prKtlt Con&ll r.flttWnllts ao& ato& t fltot CO ...... do COft'tfnio n•. Ml/1-. ocaoiao om quo Voua Stnhorll.,.a ._..a..t pela~ 
doi rea.rsot d<l C.-DCA ESCOUR JOU DE SOUZA E SLVA. _,,V. Sa. -··pata oo dtvldot -logalo, a partir 

da -"" p.mllcaçao- -· pata~ .. p- ........ "" Stcnlarla do Ellado dt Educeçto, tiiO Av. Fal> r1' M- Coren>, na ~do 
Núcleo da Pro.aaçao da eo.... do Convtnoo - NUPRECISEEO, 
etj)tdO!monle pero --~ da -loçJo dt COntoo ou 
-dotUblloalllalludo. 

Mac:ai». 10 de Allrt do 2000. 

~~L.&-.~ 
Gor"""' do Núcleo"~ da Conludo ConvtM>s 

NOnrtCAÇAo 
- 05 (c:incol dia 

Aldor. SECRfTARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAo 
Nolllluda: RONAN ANTONIO VIANA H~ DA 

No qualidade do ~- Geral do Núcleo de Pmlaçao do 
Corta• de ConviM>. eriado pela Lolrt'. t.z:IO, Publicado no Dlúlo Ollclal 
n' . 42$1 do 211/0512001, ç...,nico a lnolluroÇaO c:ontro V S.. do Processo 
do P,.-Tomada de Co<caa Eopodol, pwa oponr o omloalo do - do 
pttttar comu tdereftt:ls ao. 1toe • f•MI COfll'tanl* do convtnJo n-. 
10211ttt (IIERENDA FEDERAL}, ocaoiao om quo Vosoa Senhoria tr1 a 
rtspOraMll pela ~ dOI ...,..._ da CAIXA ESCOlAR 
C.E.RAIMUNDO N.D.ROORIOUES, oonoidtr- V. S.. nollftcacla, 

~ o• devidot - legolo, • partir da dl\0 da putilcaçao - tdilll. 
pora """"'"'"cer ao pr*lio c:trm1 do Sa.cr..,rit da Ellado da fduç.oçto, 
SdO Av Fab r1' 98 - Cenllo. na Sala do llúdao do -çlo do~ da -
Convlnõo - NUPRECISEED, oopod- pata o_...uçao do 
Pn•loçlo do ConLII"" recolhl.-.to do ~61111ollualaado. 

ÍtoTF1CAÇAo 
- : OS (cln::o)<ho 

Aulo<: SECM:TARIA DE ESTADO DA EDUCAçAO 
H -.do: ORI.ANDO DA SLVA DUAR~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Noqualloledo da Ge.wnll Geral do Núcleo do PlellaÇto do 
eo.-ca. dt c:on.trõo. c:riada pela L oi rt', 1 .2)0, ""*ad• no Dlir1o Ollclal 
... -do~.-.~ c:onltl v Sa. do Procesao 
da ~Tomtcla da Conlas Eopodol, pata.,..., a omlta&o do- do 
_...-- 000 ..... o, .... -· do conrinlo rf, 
1SSV1Mt (Mfiii!HOA FEOEitAI.), ocasl .. tm quo Voua Senhoria .,. a 
reoponúvol pelo opliçaçao doi .....,_ da CAIXA ESCOLAR C.D.O.E DE 
SANTANA, oonoldtrlndo-te V. S.. nolll1çado, pata ot devtdoo elelos 

logoio. o porlir da - da publlo:açao dette -· pwa comporacer ao 
pNdio Cllr'Uol da Secr....,. do Eolado da Edu<açlo, olo Av. Fab r1' G8 -
C.liro, no Solo do Núcleo da "'-"1açço da c..-..o do Convlrlo -
NUPRECISEEO, oopodalmonle ~ ~ lia l'no.u.çlo do 

Contos ou rec:olh_do_ - -

Macapt, 18 da Allrt do 2008. 

~--.:r-~~~ 
NOTIFICAÇAO 

Pro<o: o~ (cinco} dlao 

Autor: SECRETARIA DE ESTADO DA fDUCAÇAo 
Notificado: BERNAROIHO NOGUEIRA DOS SANTOS 

Ma~ da- Gorai do Nlldeoda Praataçlo da 
Contos do Convtnio, alada ptto Loln'. 1.2<10, Pulolleada no Dlir1o Oflc:lol 
rt'. 4151 do 2.-.-. comunico o lnolluroÇaO oo""" V S.. do Proc:01so 
do ~Tomada da Conlao Eapeclal, '*" -r o ...... ao do dovor do 
,..m, CMtu rafeNntaa aoe 111M • tMo• cOMtanlle do COftYtnlo ,.., 
100:111- (IIERE- RDEJW.), - ... quo v .... Sa.nh011a ... I 
,.opc>nMuol pü oplo:açao doo noouraoa do C...xA ESCOLAR EVERALDO 
VASCONCELOS, oonoiderandoosa V. Sa. notlllceda. para 01 devldot 

-· legais, a ~ do daQ "" publlo:açao doo1e -· pata oe>rnj>OreQir ao pr6dio ceiVII do~ da Ellado d<l Edueaç~G, 1i1D Av. Fali r1' 116-
Conlro, no Sala do Núcleo do Praatoçlo dt Conlao de c:on.trOo -
NUPRECISEEO, ttpodalmorto p.,. -""'""'o da ~o do 
c-a .. ,__...,lo do "blo aloalludo. 

~'-~L~G. 
Gere .... do Nvda Prwlaçlo da eo... .. do Convenlot 

HOTFICAçAO 
l'wml:06(c:inoo)diat 

Alllor: !leCRI!TARIA DE ESTADO DA fDUCAÇAO 
Hollllcodo: LEOBINO AUII!IDA DOS SAHTOS 

No quo!- do Gtr.u Gorai do- do Praotoçlo do 
Contos da Co.....,, criada pela LAirt'. UM, Pullllcidl "" !*rio otlc:lol 
n•. 4151 do 21111!12M1, cona.rico alnlloo.raçao c:or11a V S.. do Pn>ceuo 
do ~Tomoda da eo.... EOj)tC ... 1*1 opurar o -lsslo do -do 
pnstar •--·aos-o-ç-do ç- rt'. 
INI1- (IIERENDA fEOERAL), 0<M11o trn quo v .... Se.._ ora o 
.._... ... pela~ dot _, d<l C...xA ESCOUR BOSQUE, oonoid- V. 5a. Mlilkado, p l .. 00 do>ldol tfollos logoio, I por1ir 
da - da putiicoçlo da,.. edltll, '*' ....__r ao Jridio ..,..,. da 
Secrotoria da Eotodo da Eduçoçlo, lllo Av. Fab r1' ge- Cerito, no Sola do 
N6deo da PratlaçAo da Co- do CorwtM> - NUPRECISEED, 
aopodol,_ pata .,..._,lo do p,..u.çao do Contu ou 
reool'"-elo d~o alllalludo. 

Macapt, 18 da Allrt da 2000. 

-1~ú.t-<, 
GtrwM do Nv da ~da Ccrioa do Convtrb 

NOTFICAÇAo 
Pnzo: 06 (c:lnoo)dla 

A.-: SECRfTARIA DI! I!STADO DA EDUCAÇAO 
-llcidl: IIAYIIUHDA ONEJDE QUARESMA 

No ..-da da~ Gorai do-do PrMIIÇio da 
Conlat de Convtri<>. alada pela Lol rt'. t .z:IO, Publicada "" !*rio otlc:lal 
n•. 4161 do 2110-. camunlco o lnolauriiÇio oon1r1 V Sa. do Pnx:auo 
de ~Tcmedo do Contos Ell*lol. ~.,....,a -lta&o do_, do 
-tor •-Nlol'l-- - t ,_ .--do convtnlo rt'. "711"'· .......... quo voa .. Senhorla ............... pelloplcaçlo 
doi noouraoa do CAIXA fSCOLAR FRANQUIHHO DO BAILIQUI!, 
- .. v. S.. nollllcado, pataoocloYidoo-logals, oporli-da 
-da ~ dallo tditol, pwa --ao jridlo '**" da 
SectNrio da E- do Educeçto, 111o Av. F ai> r1' 118- Conlro, na StJa do 
,_. da ~ da Conlao do Convtn1o - NUPRECISEEO, 
oopod- ~ _.maçlo do Plfttaçao do Contoa ou 
....,.,.momo do-aiUalluclo. 

o-Mdo~-~bk:~-· 
NOTFICAÇAo 

Pruo: 06 (cinco) .... 

Autor. SECRETARIA DE ESTADO DA fDUCAÇAO 
Nodflcado: ALVINO QUARfSMA 

Nl quoldado do Gertnto Gorai do NUclto do Pnlttçlo da 
Contao do Convtnio. Cilada pela Lol n•. 1.2)11, Publicada no Dlt~o Ollclal 
o•. 4251 do - · oornunlco • inllouroçao c.o<*a v S.. do Procooao 
da Pr._Tomada do Contos Ell*lol. ,_ opurtr o ornlaalo do- dt 

prMtar contu - - - t ,_ c-tonto do con- rt'. IM/ti"·- M1 quo Voou SoMarlatrO I,.._........ pelo apicaçao 
doi- da CAIXA ESCOUR I'IIANCO OIIAHDE. -V. 
Sa. _ ... _.,... .. --...... por1ir da -do publioaç.\o 

- - ocl1al, 1*1--ao jridlo- ciO Sa.cr_. do &18do da 
EducaÇio, o11o Av. Fal> n'118 - Ctr*o, na Sais dO IIUcleo do l'rollloç6o do 
Corus de Convtn1o- NU'RECISEED, _,_ 1*1 .,...-ç&o 
da-to~do Contoaau rec:-k>do-•IU-. 

NOTFICAÇAO 
Pnlzo: oe (dnoolda• 

A111or. !leateTAIUA DI! I!STADO DA eDUCAçAO 
NoMeado: AMALIA AMOitAS TAVORA 
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No quolloledo do~ Geral do Hllcloo do PralaçJo da 
Conlal do CO-. c:riad<l ptto Lal n•. t.UO, P.wtcMa roo- otlc:lol 
n•, 4251 do H/0!12001, """""'*"' a 1no1anç1o c:or11a V S.. do "-se 
do ~Tomada do Contos Especi.ll, potll-r o ornlsolo do dovor do 

prMtar ·- - . ........ - ·-..... do çonvtnto ... IU/1Mt, oeao1ao tm quoVooaaSenh011aora ora"""""'"' pela~ 
doo I'IQiriOI da CAIXA ESCOUR JJ. nA IIADAU!NA, ~ .. 
V. S.. notilloeda, ~· 01 dovldot efollol legalo, a pa~w "" d.ala da 
pullllo:açao---poro~ ao ptcllo ..,.,.. da Sec:retoria de 
Estodo do Edueoçlo. silo Av. Fab r1' G8 - C....,, na Saio do Nlltleo da 
~ da Como do Convido - NUPRECISEED, ospecJalmo.-.. paoo 
·-~ao da Prastaçao do Contu ou ,.oollllmonlo do """" - · 

Macopl, 1& do Al>r1l do 2001. 

___ ,.q:.Jf.4:.V;;!;:_ 
NOnPICAÇAO 

Prazo: 05 (cinco) dla• 

Autor: IECRET ARIA DE ESTADO DA EDUCAçAO 
Nollfteado: IEHEDITÓ ~VES DI! SOUZA 

Na q-dt Get.- Gorai do Núcleo do PreQçao do 
Ccrioa do eon.tnio,- ptto ........ 1..UO, , .... -."" Di6rto Olk:lol 
o•. 4251 do -•· CX>IT1IIrico alnolal.nçao c:o- v S.. do -.o 
da Pr•TOINda de~ E..,..W. 1*1 -r o omlsslo do dovor do 
,.,.elbr contM f'l'flft.._ •oe atoa • fMoe çonetanta do c.onvtn1o n-. 
IJ4/1tM, O<Ullr> om quo Voua S..._ 0<110 IWifiOnúuol pola opic:aÇAo 
dot .....- da CAIXA Eseouul JJ. nA OIIEIDE, oonoidan1ndo10 V. 

_ S.. nollfloodo, ~ o•devidoo oleiiOotegall, a ~da-dtputiiçaçao 
- odilll , pwa- ao pr6djo- da Staeiar1a da e...do do 
Eduo:açlo, oilo Av. F ai> rf' ge- C.nlto, na Sala do NOdto da Pru1açlo do 
Con1M da C.,.nio - NUPRECISEED. oopodalmtMe poro ..,..._çlo 
da P<HUçao dt Coobs ou rocolhirlloftlo do ..... .., otuolludo. 

a-tedo:J;~M:.~~ 
NOTI'ICAÇAO 

Prozo: 06 (dnco)dla 

Ali"": !leCMTARIA DE ESTADO DA fDUCAÇAO 
Hollllooda: HOZEHILDA MARIA CORDOVL ffltReiRA 

No qualidade do Gemú Ger.ol do N6deo da~ do 
Contas da Co,....., <Jlada pela Lal n•. t.2H, Publlcad<l Mlli6rlo Olk:lol 
n•. 4251 do 2t/0!12001, comwic:o a inolançao corara V S.. do Pnx:a11o 
do ~Tomada do Contos Eopeçlal. J*1 apur11r o~ do- do 
,..tlr conta: tefenntn a01 Mos • fiiOa tonetante elo con...., rr. 
Mt/1-. oooalao omquo Voosa Senhorla era o .woporúwl pülljlilc;oçao 
dolre<urooo da CAIXA ESCOlAR FAGUNDES VAREtA,---.. 
v. Se • .-.-. paro 01 dovidoo -· legais, a palllr da - do 
pu~ duto tdilol, paoa ~ao pr6dlo cenlrol ""SeaD1a dt 
Eltodo da ~. do Av. Fab r1' 116 - Centlo. na Saio do NúciiO dt 
Pn..., do Co.uo de c:on.trOo - NUPRECISEED. ~ para 
~o da ~lo do Contos au r--nlo do ....,.o 
alllalludo. 

llac:apa, 18 da Allrt dt 2008. 

NOTIFICAçAO 
Pnzo: 06 (cinco) dia• 

Alll.ot: SECRETARIA Df ESTADO DAEDUCAÇAo 
Notificado: JOS~ HUHES OA lllt.VA 

No quolldtdo da Ger.- Gtr1ll do ,_. da Pnll1açao do 
Co.-..1 do Con-. çllado pü Lolrt'. t.UII, l'ullllcada no Dlirlo OCiclol 
.... 4251 do 21111512001. -a lno1ançlo- v Sa. do -
da ~Torntda do Contos Eopedol. para- • ornlsslo do dovor dt prollarcorúl---·--..... - ... 11:1/lMI, -em quo VOIN SoMar1a ... a.._- pU opiçaçlo 
dot ........,. do C...xA eSCOLAR FOZ DO RIO IIAZAOAo VELHO, 
oonol- V. Sa. notllloado, poro oo - - logail. o ptJti< 

da - da publlcaçao de:IIO - · poro - ao pr*lio ""'*"' da - · da Eltodo da Edueaç~G, do Av. Fab rt 118 - Coren>. na Saio do 
N6deo de Prootoç1o da Corus da Convlnlo - NUPRECISEEO, 
oopodal- para ._..uçlo do P<Mtaçlo ~t Contao 0<1 
reeo ...... nlo do dMNio aluliUuclo. 

NOTFICAÇ,\o 
Prazo: 05 (clroo)-

Auto<: S!CReTARtA Df I!STADO DA lDUCAçA() 
Nollkado: WAUIILI!l NePOMUC!NO CAMIIRAIA 

No quolidtda do GelwM Gorai do Núcleo do Pnll1açao dt 
Ccrioa do~. aiada pü Laln'. 1.2.11, ,._da no Olklo OCiclal 

rt'. 4151 do - · oornun1co a lnolluroÇaO contra V Sa. dO -.o 
da P,.._ T- do Contao Eopedal,--o -.ao elo dovor do _.., ____ ofo .... ...-do-n'. 

7W1-....... om quo V01oa Senllorta ora a-~ pü ~ 
doo....,... dt CAIXA ESCOUR PAZEIIDA ltAIIUDO,
V. 5a. -a. J*1 OI - - logoio, a i** d<i - da 
plbllc:oçto da ... - I*•-.. ~-da- do 
Ellado do Educaçlo. oilo Av. Fab r1' G8 - C-. na S ... do Núcleo da 
Prntaçao do Contos do Conv6rio - NUPRECISEED. tlfiOCII!mtnll pwa 
~~~-~ da Prostaçlo dt Contu ou rocolhl- do -.......... 

.......... 18 do Allrt do 2001. 

a-MdoN~~~':-. 



Maca ã 12.05.2009 

NOnFICAÇAo 
Prazo: 05 (circo) cios 

Autor. SECRETARIA DE ESTADO DA EDU CAçAo 
Notilk:oclo: JDst HUNf.S DA SILVA 

MacapA, 18 do Abtl do 2009. 

-~,~~!..~~':~ 
MOTFICAç.lo 

"'""9' 05 (cinCO) dias 

Aulor. SeCRETARIA Df fSTADO DA EDUCAÇAo 
Holltlcoda: HILMA IIIACIIADO 

Na quolidodo do Gerwnle Gelai do NUd«< de Pros1DÇIIo de 
Co!Ca do CoMrlo. cl1odo pelo lAI rt'. 1.l30, Pul>lkodo no DIU1o otlclal . 
rt'. (251 de 2M!51200&, comunico o ~ c:oNo V Sa. do Proc4uo 
do ...._Tomada do CorOa Espoàol. por11-o--do- do 
iftSW contas..-..-- o 1a1oo •-do-- '11'. 
104111tt, ocosl!lo ""'""' Vouo SonhoriltN o.....,.. .. pela......., 
dot recurtoo da CAIXA ESCOLAR FAZENDA MODELO DO APOREMA; 
consldoranclo-.. V. So. nollll<ado. pala OI - oloiloa logoil, o plrir da 
c1a1a do p<il>llcaçiO - edllll, por11 - ao pltclio .....,.. da 
$ocreto1io do Eslado da~. 11D Av. Foi> tf' 118- c.nn>, ,. Sola do 
- de Pn..taç:io do CO<Cas do Convtftlo - NUPREC/SEEO, 
npedll.- pwa ~ do P,..I>Çio do Conlao •• -·cUIMio-· 

Mocopa, 16 do Alx1l do :ZOOS. 

~~..:rJ:k.~ 
NOTI'ICAçAo 

Ptazo: 05 (<inco) dias 

Au1or. SECRETARIA Df ESTADO DA EDUCAÇAo 
Hoülltado: ANA AUXI.IADORA MIRANDA DOS SANTOS 

Na qullldado de Goterllt Gelai do-do Pm1açlo do 
c..-do CotMria. alodo pelo Lei .... 1.230, -- no DIW1o Óllc:lol 
,.., 4UI do 2t10$12001, comncoo ~""'*"V Sa. do Prac:ouo 
do PN·Tomocla do eo.IM E~. por~~ opurer o omloolo do - do 
Pf"tlt ~• refrenn'" aoe .toa 1 fliiOI constante elo COft'Wtnlo n•. 
IU/1'",oceoiao- qui VOOII Sonhoril IA O,_-polo oplcaçlo 
doo-.- da CAIXA ESCOl.AR JESU$ DE HAZARt. -
V. So. noiJIIcodo, ...,. oo - ololcos legais. o poolt do dlú da 
publi<açlo doslo odltOI, pata-.. pr6dlo-da-de 
e- da Eduaçao. silo Av. Fob rf 118 - <:etft. na Sola do NUd«< de 
Pru<oç1o do Contu do CorMrlo - HUPRECISEED, espoàol- P1"' 
_.gçao da l'rosi>Çio do Contao ou rocollll- do d61ollo 
........ do. 

loqQpA, 11 de Abtl elo 2001. 

"-fu 1.11 . .. t? 
Jenile 1'1'*> J~ 

Gelwôe do No)d PlalaÇio de Co!Qo de Convtrlot 

NOT1f1CAÇI.o 
Prazo: 05 (drcol ela& 

Au1or: SECRETARIA Df !STADO DA EOUCAç.lo 
Notilk:aclo: AHGELA MARIA DE MATO$ ClfiRA 

No quolôdode do Got.u Gotll do Nedoo de Ptostaçlo de 
Co<Qs do Cotw6nio. alodo pelo Lol n•. 1.230. P\llllc:edo no D1ú1o Otlc~ 
n•. usa • ,.,._, comunico o~- v Sa. do p,_.. 
de PN·To..- de CooU0 ~. pono- I -lo do -do _.., ___ oloaol--doconvtnloa'. 

14111tM, oc.os~ om que v .... Somollo- o ,..ponotwol polo .,Pbçao 
doe reanot 1111 CAIXA ISCOI.AR LUCIIIIAR AMORAS DfL CASTLO. 
conskle,.,.,..... V. So. .......... pilO OI dovido .. ,.lloolegoio. I.,.... de 

- do ~- - · potl --.. ..- ...... da -de EJieda do E<llcaçlo, 11D Av. foi> rf 1M!- Certln>. no S. do 
Hedeo do Ptos1açlo do ConiN de ~ - NUPRECISEEO, 
oopecialmonlo ~ op~ do l'rHbçlo de. Conloo 111 
NColh_do_ol.........,. 

........ 18 do Abl1l de 200t. 

~!Jt:-.1-
Gotenlo do Hedeo~~ de c..-do Co<wtrios 

NOnFICAçAo 
P,....OO(ch:c)<IOI 

AoiOr. SECRETARIA Df ESTADO DA EDUCAÇAo 
Hodllcodo: JARBAS Df SOUZA MOIITEIRO 

Na quolldode de Got.u Ger.ll do Hlldoo de P"'oi>Çio de 
CotQs do tonY6rlo. criada pela Lei n'. U30, Publicado no D1ir1o Óllc:lol 
'11'. ~ do 2M!~. comunico • -..açao -v So. do p,_.. 
do PN·Tomoda de CorUs E.,...W, pa~a - o .... elo do dnw do 
poHW con1oo ,..,... .... --I folGO ........... do ....... nlo n', 
12511'".-"", .. v .... So-.,.. ,__ polo .plcaçlo 
doi ,....,_ da CNXA !SCOUR J.L MA! ~ c:onoldo<lodHa 
v So. oodllcodo ponl .. - - losail • • ~· do - do .,;.c,.icáçlo-.di&.l. potl_ .. ~-da -do 
Ellodo do Educaçao. oi1o Av. Fob tf' 118 - Cenllo, no Saia do Nlldoo do 
PmlaÇIG do Conloo do Cotwtnío - NUPREÇJSEED. eopedalmonlo porll 
._-çao do Prootaçlo do CoooiH ou ....,_ dlo -

ollaaiiDdo. 

Maéapa. 11 do Al>lll de Z0011. 

Ge~do~~ic::.~o~ 

(DiÁRIO OFICIAL) 

HOTI'ICAÇAo 
Pro>o: os (c;lrr;o) cllu 

A.-: SI:CRETARIA DE ESTADO DA !OUCAÇlo 
Hotillcoclo: VALOERUHE ClliloiARAES DA SILVA 

Na quoliclode de GotMa Conl do Nlldoodo P,.eol.,çlo de 
CotQo do CoMnio, atode pela lAI rf'. 1 no, Publl<.oola no D16r1o ot1cb1 
rt'. 4251 do-·-. -.çoo- v Sa. do Proc4uo 
do -Tomodo de ColtM Etpeciol, pnapurw a omlsolo"do- do pn--,.,._- otoo olo1ol conolonlo do e-nio n'. 
150/1tM, oceolao em quo VOOII Semollo.,. o rooponotrvol polo oplbçao 
dos rea.noo da CAIXA ESCOLAR IIARio QUIIIHO DA SILVA. 
- .... v . So.-lkMa.potloo--logals, opootirda 
data do pulilic:oçao - ocilol. porll ..._..., 00 lri<!lo COICIII da 
Socmorlo do Ellodo da Eclucaçlo. silo Av. Foi> tf' 1M! - CerVo. no Sola do 
No)deo do ~ de Cora. do Corwtr1õo - NUPRECISEEO, 
es~ poro op...-.çlo <h P,..laçlo do Co~ "" . --·d--

Moto~ 18 doAM de 20011. 

---,~~. 
NOTI11CAç.lo 

Prazo: 05 (dnco) Cht 

Autor: SECIII!TARIAO! ESTADO DA!DUCAÇ}.O 
Holllleodo: RAIMUNOA GRACEHY DE OLIVEIRA VINKAS 

Na quolidodo do ~ Gelai do HOdoo de PrulaÇAo de 
Corns do C..,..nio, atoclo polo Lol rt'. 1.230, Publicado no Ollr1o otlcllll 
rf'. GSI do 11/05/aOI, - alnstoutaçao conlro V Sa. do Plooosso 
do -Tomada do Colúl E..-;.1, pot1 opu<ar a DfniulO do diWf do 

preotor .. - --... -.--0 do convtnlo "'· 15111"'· oc:alilo om que v ... Soohorio ara o raspo .... wol pelo~ 
doi -.- do CAIXA ESCOLAR PMlCRESSO. consklotanclc>M V. Se. 

- -· pala .. - .. - •••• pelllr dll - dll publicoç3o 
- -· pn com- oo pr6dio ClfVil da Sooolarlo de Eolodo ela 
EMaçao. silo AY. Fab rf 1M! - Cer*o. no SoU do NOdoo do Prastaçao do 
c..- de eo...trOo- NUPRECISEED. ~ p:wa o-on1oçlo 
do Proolaçlo do tomas .. -o do <Mbllo oN.alludo. 

Mac1p0, 18 do Alri de 200t. 

~-~~ 
NOTI'ICAÇAO 

Ptazo: 05 (Qnc:o)-

Aulor: SECII!TARIA DI! !STADO DA !ouCAÇAo 
No1ltlcoda: !ONA MARIA OE O. PAHTOJA 

No quoli4odo do Golenle Gota! do -do "'-1açço de 
CotQo do Convlrio, at.ao pelo Lei rt'. U30, Pul>ll<ada no Dlitlo Oficial 
rt'. tlSI • ZMSIZOII, coroutic:o a inoloutaçlo cotlra V So. do PtocHoo 
do -Tomodo do eorus e_.. • ...,. apurw a -.ao do do- do 
prHior C- rofwNniH - - OI- COMionle do convfnlo n'. 
11211'". ocoo*> em quo VOOA Sonl'<>l1a- • Nlponotwol pelo oPicaçlo 
dos 11CUt101 do CAIXA ESCOLAR IIUTH DE ALMEIDA BttERRA. 
~V. $o. nodlkeda. pata OS--··· I por1i1 da 

- do pulillcaçlo - - · pAN --00 pr6dio CO- do -de Eslado da E~. tllo Av. Fab tf' 118- Cer*o, no Sala do 
No)dao do ~ de Conloo do Corw6nlo - NUPRECISEEO. 
oapoc:io(_.. pr.o -olaÇAo do Pt.oloçto do Conlot ou 
tKolh-dod--. 

Macopi, 11 de Abtl do :zoos. 

-~-~tJ:~ 
IIOTifiCAÇAo 

-05 (<inco)cbt 

Au1or: IECIIETARIA D!! !STADO DA EDUCAçAo 
Nolllleodo: OOETE IARIIOSO Al.IIUQUERQUE 

Na quolidodo de c;.,.... Gota! do -de Plwlaoçlo ... 
Conloo do c ....... a1oda polo IAI rt', 1o2M, Pu-no l*llo Oflclol 
rt'.- do 2111612101.-. -.çao ...-v So. do"'
de -Tomodo do Conloo ~. por~~-• -.ao do- do , ... ~a~-·---·"'·-·- .... 11011-.---... Voou-.... ,. __ pelo~ 
doi ,__ do CNXA ESCOLAII REINALDO DAMASCENO, --V, $o.--· potl OI dovtdoo ololfoo ... I pol1lr 
da-elo~--· potl- .. ..- ...... ela 
-de E- do E4uc:açlo. silo Av. Flb tf' 118- c.nn>. no Sola do H-. do Pra1aç1o do Conloo de eor...o~o - NUPRECISEED. 
~ pAN I~ ela l'rosiOÇio do ConiU OU 
--do d61ollo obro-o. 

~ 1GdeAbrtdo200t . 

NOlW'iCAÇAo 
-05(dnco)diao 

Aulot: SECRETARIA DE UTADO DA E0UCAÇAo 
-.: EUCtLID fEIIIWIIA MALCHER 

• Na qUIIIclado de C... Gota~ do Nolcloo de PtooQçao do 
CotQo de CorMrlo • ..-polo Lol rt'. 1.230, Pulllcado no DUrôo Olc:~ 
'11'. 4251 tio 2MSIJOOI. comunico ol-.açto ""'*"V So. do P
do -To..- do CotQo EJ90dol, pa11- o omlulo do drnl do _..,_...,. ___ ot--..doconMftlort'. 

...,.,, ocaolloom que v .... Somollo .a a,.....,...,.. poli "'lkaçao 
doe .-.- da CAIXA IESCOlAR a.\o IIEHEliDO. oonoldoro- V. 
$o. - · poniOI- -Siogolo. a pol1lr do dolo do publôcaçao 
- ldlll, p;n~r oopltcllo-da-de Et~do 
~. alo Av. Foi> rf 118- Corào, na Sola do Nlldeo do PNOioçao de 
CorUs do Corw6nlo - NUPRECISEEO. ~pala aPfOMftloçlo 
do Prnlaçlo de Contas ou -n1o do dfbllo o~Ua~lz;odo. 

MacapA. 11 de Abril de 20011. 

G«oriedo~~~~~~rloo 

NOn,ICAçAo 
Prazo: 05 (cinco) cllu 

-. SECIII!TARIA De ESTADO DA ED\JCAÇAO 
H--.: MARIA D!! LOURDES SAHCHU VUI.cAo 

Pág. 15 

Na QllOidedo do Got.u Gota~ do Nolcloo do Pralaçlo de 
CotQõ de C.,..nlo. crioda pelo Lol rt'. 1.230, PuiJUcada no Dlitlo otlclol 
"'· 4251 do 2Ml51200&. """""""' a -.çlo -v SL do p,__. 
de Prt-Tomoda de ConiN Eopedol, - •- a omllslo do- do 
pr•tw conta ,.,..,..,._ 10• Mos • bto8 c:onatara do convhkt n•. 
1113111111. - em que Voooo Semollo- o roopc>rÚYII pelo aplbçao 
doo reano1 da CAIXA ESCOLAR SAGRADO COAAÇ}.O DE JESUS. 
-.v. Sa. - · pala os dovõdoo ololcoslogols, o parti~ 
eladolodo~--. --oopttdloc:ornielo 
s-olaria do Ellodo do Edutaçao ..... Av. Foi> tf' 118 - C.-o. na Sola do 
Noldeo do PreslaÇAo de Colao do c:orr.tnio - NUPRECISEED, 
..,..,..,__ ~ ~ da PleSioçlo de CoftiM ou -·d--. 

Motapa. 11 cio Abri de 20011. 

NOTI'ICAç.lo 
-OS(dle)cioo 

Au1ot: SECIU!TARIA DE ESTADO DA !DUCAÇlO 
Notillc:ocla: EDNA CRISTINA DE SOUZA IRAHDAo 

Na qualidode do Goranle Gelai do - do Preo1açao do 
Coriao de Convtnio, crioda pelo Lol 11'.1.230, Publicado no Dlirlo Oficial 
"'· 4Z51 elo 2Ml51200& . ..,....,.. ~-v So. do p,_.. 
de Prt-TomMia do Co<Qs ~. ponoapuroro-- do- tio _..,-101---,,_ .. -do ·-lo rt'. 
11411 .... - om quoV-SeMorla.,. o-~ pelo apicaçao 
dot .......,. da CAIXA ESCOLAR liA TECA. oo-11 V. So. 
nOIIfttoda. pala os dovtdoo- leQOb. o portir do dlú da publócaçao 

- - · potl..,...,.,_ .. pltcllo- do s.o-. de e.-do 
Educaçlo. IID Av. Foi> rf 118- C.VO, no Sola do Nedoo de Plwlaoçlo de 
Conlas do eor...rlo - NUPREC/SEEO, ~-poraop~ 
da P..si>Çio do Contn ou IKOIIWmonlo do-ai-. 

~ 18 do Abtl de 200t. 

-~~~~~ 
ttamCAÇlO 

-os (dnool dias 

Au1or: SECRETARIA O! !STADO DA !DUCAÇAo 
Hollkldo: HAZARt FERREIRA LOPES 

Na quoAdado ela Got.u Gonl do-de~ de 
CotQo de c-.-pela Lol n.'. 1.231, ....._. no Dlirlo Oflc~ 
lf'. - ... 2t1115120N. comunico o -.çoo -v So. do -
de -Tomodo de C0tCas Etpodal, pot1 1-I -elo do- do 
~ oonlao ,.,."""" ... atDe o latoe cono10nlo do comtnlo n'. 
17311-. ocooilo om que V0111 Somollo 0110 rospoNOvol polo opllcaçlo 
dot,.,.,... ela CAIXA fSCOLAII TIA MARINHA. ...-,.-V. So. 

-·· por11 OI dovldoo - logaio, I porll do dala da pulil'rcaçlo 
- d--.~-oopr6clo-da-doE-do 

Educoçto, silo Av. Fob rf 98- c.nn>. no Sola do -de Ptotloç*l do 
CorOa de c:orr.tnio - N\JPRECISEED. ospodalmotllo pata ~ 
da ""I>Çio ... Conloo ... -do ddbl1o ~lzodo. 

Mocop6, 18 do -de 2001. 

--~-1"-~f.t:-!: .. 
HOTIFICAÇAo 

Plolzo:OS(c:lnoo)-

Autor. SECRETARIA O! fSTADO DA EDUCAÇlO 
-ado: IIENEOITO ALVES Df SOUZA 

Na ~o ... Got.u Gota! do-de p..-çao de 
COiàs de~. alodo pelo Lol n•. 1.230, ,._eda no DUIIo Oficial 
rt'.-do-.-•1-..çao""'*"VSo. doProc:uoo 
do~,- de Colúl ~. ponl-. omloolo ... - ... 
~----·--··-lo•'· 
112tl1-. - - ... v .... - - o -- pelo oPicaçf1o doo ,.,.,... ela CAIXA IESCOlAR J.L "!IA ONUIE, 
oonaldoro-V. So. no-. poNOS --logolt. opor1ilela 

data de putllaç.o - - · pr.l - .. pNdlo - · da -de EJieda de Edutaçao. ollo Av. F"" tf' 118 - c-, ,. Sola do 
- de l'lalaçao de eor- do . eon.trio - ~élsEED. 
~ ~ Ofl~ do Proolaçlo do - ou --·d--. 

Mac:api. 11 de- cll200t. 

NOl11'1CAÇAo 
-OS(ch:c)-

,._, SECMTARIA DE ESTADO DA EDU CAÇAo 
Nolllcoclo: MARIA NEU HOHATO 

Na qull- ... Got.u Gonl do-de Praloçlo .S. 
COIUo elo~ • .,.- pelo IAI rf'. UJI, P..-o no Oltllo otlclol 
n•.4Z51•-. -·~oot*aVS..dop,_.. 
do ~Tomado do eor- Etpoc:loL pala -~ I omluio do - do 
preotor ...... ,...,._ - ·- • - ---do-- rf'. 
71211"'. oc:aoilo om que v .... Senhorio •a a ~wol pelo Ollkoçao 
doo A>CU1101 do CAIXA ESCOUR JDSt CORDEIRO, - V. 
Se.-·· pala OI- oloiloolevoia. I por'~~ ela data dll putllaç.o 
- - · potl tom()INC* .. ..--do~· do El1ado ela E~ . ... Av. Fab rt' 118- c.nn>. no Sola do NOdeo do f'ltolaçAo de 
Contao de Corr.trio- NUPRECISEED. ~ pon OPf~o 
da Proolaçlo do Contao ou 1KOIIIImonto dod6bllo oloolludo. 

Mocapa. 18de Abrt do :zooe. 

~doNW~$j#::.~Mnoo 



Maca á 12.05.2009 

NOnFtcAçAo 
Pnozo: 05 (çinoo) dias 

Autor: SECRUAJIIA DE ESTADO DA EOUCAÇJ.o 
N--: IIARCIA IIO$A MIRANDA CORD!JRO 

No qualidade ele Gererte Genol do NUCI<Io de Preotao;llo da 
CorUo do Cotwenlo. alado pü Lol rf'. 1.ll30, Pllbll<ada no Dlãrlo Olklal 
a'. ~Sido__., comunico a -.reçto conlla v Sa. 6o ,.,_..., 
da 1'1+-T...- do Colta Espadol, pa<a - 1 --do ..._ do 
, __ .-..- 1100 •--• do·- rf'. 
17111-. oc:asiloom- Vos'" Saflhoril•a a-- IIÜ ~ 
doa - do CAIXA ESCOLAR J0St NARCISO, conolderando-"' V. 
sa. - . JW•ood-efoltoolaPo,o pottirda-da~ 
- - · .,.. _ .. prtdóo cenlral da-de Es1alo do 
EU:açlo, ... Aw. Flll rf' 118- Ce!M>, na SOla do NUCI<Io da ~o de 
Conlu de COfwtrjo- NUPRECISEEO, espocialrNuu pota opt ... nlaçlo 
do "'"loç6o do Contao ou NCOIIIInlo-do cUIIIIo alllallddo. 

NOTFICAÇJ.o 
Prazo:Oii(cil'co)diao 

Ao1of: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCI.ÇAO 
Noc-: ADEHIL TON TOLOSA DE SII.VA 

Na qualidade da Getonle Geral do Núcloo da ~de 
Conlu do COfwtrjo, crlada pü Lei rf'. 1.230, ,.....lkada no Dlú1o Oficial 
rf'. 4H1 do 2Mtli/ZOOI, comunico a lnolauraçiO corm V Sa. do P..,..uo 
ele Pito Tomada do Cclt'Gs E~. - -a -olo do dowr do 
ptOOial' contas----o,_ cOMIMI!t do .-n1o n•. 
t7111 .... -amquoVoaoaSI-anto_....,.pola~ 
dos r-..- da CAIU I!SCOUR J0Ao TtODORO FOft~. 
- .. V, Sa. noiiiiAdo, P1"' 01- -togolo, a plltlr 

da - da pul>licaçao ...... -· .,.,. --.. lridlo oonlroi da -da Elllclo da EU:açlo, llloAv. Foll rf' 118- Confro, no Sala do 
N0c1oo de p,_.., de Co1ta ele CO<wtnlo - NUPRECISEEO, 
~ pn o~ do P~ da C..US CMI 
-do--. 

~. 16 da 1\1>111 ele 2009. 

~Jfc.J.&-Lo -do Núcloo ~Ptosl.oçaO de eor-do~ 

NOTRAÇJ.o 
Prazo: 05 (çinoo) dias 

A111Dr. SE~ARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAo 
-acla: JOJ.o NEVES SL VA 

Na qualidade do Gettnle Geroi do Núc1oo da Ptootaçlo de 
Conlu da Convtrio. crlada pela Lei a'. 1.130, Pvlollcada no Dür1o Otlclal 
rf'. usa do 2Msn-. c:omu..., • inoiMnÇio co""' v Sa. do Proc:Hoo 
de P!t-Tomodl de Conl• Eopacõol,--a--do- dto 
pNMer c;ontas reteteflln .- _. .. • f•toe con.tan&.e do çonvtnlo n•. 
tOS111tlt. OCMllo em quo Vossa - ora a _..- pela 
op1ic»çao dos .-1101 da Pllfl'!ll\IAA IIUHICII'AL Dli OW'OQUE. 
eonoiclot-.o v. Sa.IICIIIfAda . ..... - -loglls.. par1lr da 

dali da pul>liclçlo - - · - _, .. prtdlo - da -de ENclo do E~. oito Av. Foll rf' 118- c.m.. na Sala do 
N0c1oo ele PrH18Ç1o de Cot>lol ele Cotwtnlo - NUPRf.CISE!O, 
espodaltnotilo .... ·~ ... p~ da Conlao 011 

--do--· 

Maclpe , 16 de Atlrll de 2009. 

~00~1it:~~ 
NOTFlCAÇJ.o 

Prazo:Oii(cil'co)dloo 

A111Dr. SECRElARIA DE ESTADO DA EOUCAÇAo 
12 Noti&ado: IIARLY CARDOSO GOMES 

No quolldado do Gerente G.rwl do Núcloo da Prestaçto de 
tartu de Cotwtnlo. cNila pela l.eln". 1.ll30, P-.. no Dlitio Otlclal 
n•. csa c1e - · ........,. -.çao-. v sa. do Procaaoo 
de 1'1+-Tomodo do CotCaa Eopadol, pa<a-o-. .. do- do ,...,_ ____ o--doc-rf'. 

7M/1 ... , <aoilo..,queVoouStnhorlo .. o_..- pela opicoçlo 
doa ,_,... ela CAIU ESCOLAI! lll VIO EUTO DE LIMA SANTOS, 
conoiclerlndc>o V. Sa. ftac~Acado, ,_. os - - ~eea~o. o partir 
ela dolo da publicaçao- -· ... --.. pt'clio- da 
s.c..1a11a da E~ ela E~. olo A•. Flil rf'll8 - cnto. rw Sala do 
- de Ptoalaçto de CorUI do Cotwtnlo - NUMECISEEO, 
oopocial.-e p;110 o.,.--ao da P,.11açto dto Contai ou 
rocolhlmonlo do dtbllo llualludo. 

foúcapa, 16 de Abri da 2009. 

-~4~14=::.. 
NOTIFICAÇJ.o 

Pr:uo. os (clnoo) dias 

I 
A<ltor: secqETAAIA DE ESTADO DA EDUCAÇlO 
No M cad• JQÁO NEVES SilVA 

NJ q'.J,JIIdado 6o Geret*! Geral do Núd.o d• Prestaç30 de 
, ,.,., 11 .... - ll""'6rio ct • .;ia ptlla Lei n'". 1.230. Publicada no OUrlo OfteiJI 

.., • .f2'U dt 29.'0512001, comunico a instaura~ contra V sa. do Proceuo 
• r-: ... -.. Tom3da de Contas Especilll, parw avurar a omlni o do dever de 

I p..,., :.;a, coutn JtftreotH aos JIOS • t1to1 eons tanl• do t:onvtnlo n•. 
c e_ltttft ocasllO em ave Vossa Sonhoril era f responsávet pcb 

'~ ... ocw;."lo d<-1 ,..,.,_ da PREFEIT\JAA UUNICIPAL DE CALÇOENE, 
\'0...-ft~'l..io-ta V Sa noti11cacb, para os do~dos ereltos ~ais.. • partit da 
d~ d.J oubii~:.O dMte editei. parn ~er ao p*"<Sio cerua1 d• 
SaCie•~ de E\l.ldo da Educ:açto. •íto Av. F3b rf' 96 - Co rUo. ~ Sala do 
Nv<Joo de Pre~3o de COr<ao de COIW6nlo - NUPRECISEED, 
esr- aln181'Ce pat:~ .apresenb ç.to da PrHtJçlo de Contn c u 
,.,o'l\tmenlo do dtbfto atUlh ado. 

Macap4. 16 de AIMI de 2009. 

A~!!:!P 
Geremo do NUcleo A PtoaiiÇIO de Contas ele COtwénlo< 

(DIÁRIO OFICIAL) 

NO TI' !CAÇAO 
Pnuo: 05 (cinco) dias 

!"-=~~~~:e~:,s~~EDUCAÇ.lO 

Na qual-elo~ Getoldo- elo Ptooial;llo de 
Cc1t'Gs de Conllllnlo, criado pela L4l n•. 1.2:JO,I'ubll<ada no Dlãrlo Oftc:lol 
n". usa do 2Msnooa. cornunloo a 1~ COrln v Sa. do P-.o 
de P ... T...- do Colúl Eapoclal, Pllll- a -...o do d ... r da 
P~Mtar contas r.-.ntes ao. Moa 1 ta-.:. conltanle do convft\lo ... 
7UI1tlt, oc:as11o .. quo v..., Somot1a.,. • rnponsiWII pela opiclçlo 
doa,........ ela CAIXA ESCOLAR LOBO D'ALMA. - .. V. sa. 
nollflcado, paro os dowidoo - tooalo. o 1)0<1ir da dota do pub1ócaç1o 
- ocilal, .,.,. ...._, .. pr6cllo-dos-. da eae.do ela 
Eck.Qçao. lilo Aw. Fob rf' 116 - Confro, na Sala do Núcloo da ~ele 
Colt.'ls da Convttnlo - NUPRECISEED, oopoci;Jimo!U Pita aprHonloçlo 
da PrHI.Içlo do Contos ou -nco do d4bllo ablollaldo. 

Uocap6, 16 de Alri do 200!1. 

---~~~--
NOTI'ICAÇI.O 

Prazo: 05 (ánco) di01 

AUOOr: SECRfTARIA DE ESTADO DA EDUCA(;Ao 
liollllc:ado: .lOÚ RIIIAIIAR DOS SANTO$ 

Na qual- ele Gerer<o Geral do Núcleo de PnN1açto ele 
CorUo do Cotwtnlo. Clllda pela UI n•. t.2;JO, ,.....kada no DUtlo Otlclol 
a'. usa do 2110513001 • ......nc:o a lnllauraçiO COftnl V Sa. do Ptocoooo 
da P!t-T...- de Conlao E1podal, paro- o -•lo do dowr da 
pt"fttar conDI ttferentea aoa Mos • fatol con&.tanle do CORYtn6o tf, 
11711tlt, ocaolao om quo Voou Somot1a era o~ pela opliclçlo 
doo ........,, ela CAIXA EtCOI.AR I.IIIRAMENTO DO IIAILJQUE, 
c:oAiidaranoiHI v. Sa. -·poro .. - -.oloQIII •• P'llllrda 
dolo da ..-çao deoto edbl. pora comJWIOOt ao prtdo - de 
saa.11t1a do EIIOdo da Educaçlo, olo Av. Foll rf' 08- Corcro, no Saio do 
Núcloo do Ptollaçlo de Coma& do COI\Ytnlo - NUMECISEED. 
ospoclal- poro _.uçlo da l'nolaçlo do Contn ou 
--do dlllllo...Widdo. 

Mac.p6, 16 de Abri da 2009. 

-oo~d!fg::_ 
NO'IlFICA(;Ao 

Prazo: 05 (cil'co) dloo 

Autor: SECRtTARIA DE ESTADO DA fDUCAç.lO 
- : IZABEL DA LUl P1MEH'Ia 

No qualidade de~ Genol do Núcloo de Ptoolac;lo do 
ConiOI de C-. crioda pelal.el rt'. 1.230, Pvbll<ada no Dlitlo Oftclal 
n•. usa do Z1106120GI. ç-nco a -.çao "'"""v s a. do..._..., 
de 1'1+-T- ele Conlu Espadol, paro - o ......... do ~..., dto 
,_--,.,-. 000 - o latos -1!!: 4o convtnlo a'. 
t1111ttt, oc:asiloamquo Voou Sonl'cria!!!IIIHOOnolvol pela~ 
- -.noo da CAIXA ESCOLM U.OOA DO$ INDIOS, ~ 
V. SI. -ldo, ,.. OI devidos elei10I logoil, a potÜt da dolo da 
pui>IQçllo - ldQI, paro .,.,.,_.,.. .. pt'cllo - ela Slc:rolario de 
ENdo ela EclucaçAo, liOo Aw. Foll rf' 118 - Contro, no S;ola do Núcloo do 
Prooloçlo de CorNs ele Conwtnlo - NVPRECISEEO, aapoc:lalnaú ,_. 
lptH~Io do p,.otaçlo da Contao ou r.colhl-nlo do dêbMo 
atu1Uudo. 

~ 16 "" Abri da 2008. 

~~~ 
Ge- do NOC:tooriiÇIO de CorUs elo CotMnlol 

N011FICA(;Ao 
Prazo: 05 (cil'co)-

_, KCRf.TARIA IDE ESTADO DA EDUCAÇAO 
Nollllc:ado: ANA IIARIA ALVES DAS NEYI!S 

Na~ do Getonle Geral do-do~ do 
COIUI de Cotwenlo, criada pelo Lei rt'. 1.230, Publicada no DUt1o Oficial 
n•. 4ZSI do 2MS/2001, comunico a -.çto corm V SI. do -..o 
de -T- de Contao Eopoc:lal, pn ..... a -1n1o do clovof do 
_,.,----··--do·-··· 
11111-• ........,.., quo v--.. o_...... pela 0111caç;1o 
doa -. do CAIXA ESCOLAR LeANDIIO PI.ÂaOO FEIUWRA. 
-V. $a..--.... OI devidos -logalo. O portlrcla 

doia da publiclçlo - -· .,.. - .. pt6clo canlral do Socre1orla da E111c1o da EdUUçlo,liOo Aw. Foll rf' 118- Confro, no Sala do 
Núc1oo de ~ do CorUs do Cotwtnlo - NIJPREC/SeED, 

-~~~- - ... ~ da -.çao da Conlao ou ...... -do dt- aluolludo. 

Macap4. 16 de Abri da 2009. 

~00-ffébt::~ 
NOTifiCAÇAO 

Pnozo: 05 (cil'co) dias 

Aulor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
NotiR<aclo: HOSENO OlNEIRA DA SILVA 

No quo~- do Geretilo Geral do NUCI<Io de PreslaÇllo do 
CorUo de ConYenlo, criado pela Lol rt'. t.li<IO, l'ulillcacio no D11rio Ollclal 
ft•. uso de 2"5120oa. ~ a ônltalnçlo CX>Rra V Sa. do Plooeaoo 
de M ·Tomod> de Corto• Especial, para apuiW o omlnlo do- da 
pr .. b r eot"bt ref&"re r:.ks aos e tos • fatos consllnle do convtftlo n•. 
NDI1Ht, ocasiao em quo Vosu Senhoril •• • ,..poraavo~ pol.a apic:açllo 
dos '"""""' do CAIXA ESCOlAR LEIOE DOS SANTOS, - ardo-se 
v. Sa. nollfoeado, para os devidos - lagais, a portir do dotl do 
~ clos<4 .. .tal. p .. c:orrc>_.. oo lridlo cenlral da-elo 
Eslodo da Educ:OÇ30. oiiO Av. Fab rf' 90 - Contro. na Sala do NOdeo do 
P~Jial;3o de Con1as de Convtnlo - NUPRECISEEO, NP_,... 1>01'1 
aptMentaçao da Preu.açio de Contas ou rec~Nato do débito 
1tua1iz:ado. 

NO'II~ICAÇJ.o 
Prazo: 05 (cinco) dias 

Aulor: SECRf.TARIA DE ESTADO DA EDUCAçAo 
Nolllli:Mia: S•OfiE YtVEHTE DIAS 
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Na quoliclade de Gorenie Geral do Núcleo do Preataçao de 
c ...... de c-.- pela ui a'.1.ll30, ........... no Dlitio Ollclal 
n•. ~SI do Z110512001, CO<nJftlco o -.çao-v Sa. do -..o 
de 1'1+-Tomoda do C0rUo &podai, para 8pUIW o -.ao do- do prw-- .... ,..... --.---do .-tnto ... 08111-. ocooilo em quo v- SIIIIIOtla,ora o_,.,.. .... po1.a epicaçao 
doa recut10o da CAIXA ESCOLAR TANCREDO Al.llellA NEVES. -......so. .. v . sa. - · ·,.... .. - ...... loQalo. • pettWdo 
dolo ela ~-Odbl, --aolridlo- da 
saa.11t1a de e.udo da EducaçiO, ... Aw. Fali rf' 118- Cororo, no Sala do 
Núc1oo de PtoSIIÇIO de COnt.lo do Cotwtnlo - MJPRECISEEO, 
~ para -nllçlo do l'roollçlo do Conlaa ou 
-nlododo-alllallzaclo. 

t.laclp6. 18 de Alltt elo 20011. 

--..:f~M::~ 
NOTIFICAÇ.lO 

Prazo: 015 (cil'co)-

Autor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAçAo 
Nocllll:odo: ANGI!LO D! SÁ DUAR~ 

Naqualidldode~G.rwldoNúcloode~ do 
Conlu de Cotwtnlo. cNila pela Lei rf'. 1.ll30, Pllbll<odo no Dilltlo O!l<lal 
rf'. 4HI do 2IIDI/2001, comunico o lno1aonçlo ""'*-V SI. do Procasso 
de P,._T_ de Cclt'Gs Eapoclal, --a ........ do clovof do 
ptH1ar--aos-•--do-n•. 
101ZI1tlt, ......, .., quo voaoa s.mono ""' a -*""' pela 
Ol>llc8l;lo 6ot-da CAIXA ESCOLNt JOá RIBAitiAR PESTANA. 

- · oonaldonlndo1o v. sa. notificado, .,.. os - - legais. a portir 
da d ... da~--· .... - .. pr6dlo- da 
Slcnlaria de Elllclo da Edo.c:oçlo, olo Av. Fali rf' 116-c.-, N Silo do 
Núcloo de ~ do Cont.ll elo COtMolio - NUPREC/SeED, 
~ para ..,...onlaçlo do ''"1açlo dto Cordao ou 
...-dod--

Macop6, 16 ele Alltt de 20011. 

..... 1'1 .. ~- ~. • ) • 
. ~c.-.U-t .. ~ 

C......do Núcloo ~deeor-deCorwtnloo 

' EDITAL DE CITAÇI.O 
Prazo: os (cWlcl) dias 

T<HN.S. de Com.s bpec.Jal 61 C•lx• Eacotar s.ao lllt~ ::;; Ãeul 
Ptoe:o .. o rf'. 200$17414 
AuiOr: SECRfT AR IA DE ESTADO !!t. éÕUCAÇAO 
Cl1ado: JOSt UBIRACI CI.S'IILO RAMOS 

Na QUaliclado do Ptosidorco da C-solo ele Tomada do 
Contao Eopoclal criada pela Portoria rt' 12012009 - SEEO, ~ no 
Olatio Ol'oáol rf' 4438 de 1711l2120011, c:omunico o inslalnçlo conlra V Sa. 
do ~o do Tomedl de ConW EIP8deJ, pe-r. ~· po .. iv•la 
lfftgulartcudH t a omJI&Io do denr de prnYt OOftt.U dOI eonvontos 
n•. 0t3511- (controtaçlo ele pooooal). 1121/1"1 ('"rwnda.fAe), 
Ut011ttt (manulonçlo 2" Nf>o), ' 2tltttt (contraCoçlo do poaooal), 
H2111" (PII!J, ttt/1"' (01.-.,AI!), 1c5)11m (manut.onçAo), 
21112000 (conwtnlo únk:o). ccoallo em quo Voooa samoroo ero • 
tMponaltwol poli oplcaç4o - rocurooa da CAIXA eSCOLAR SJ.o 
IIIGUE~ DO FLEXAL. pot -- ll'.aalmerú .., tocollrutlo o ~ - ·-..v. sa. c~~oc~o . .,.,. .. -.. cloilosloQOoo. a 
partir da dolo do publicaçlo dto11 Odi:ol, pora -- oopNcio oolir• 
do Saaellrio do Elllclo da EducaçiO, sl1o Av. Fali rl" ll6- c-... no S ala 
do N(lcloo do Ptollaçllo de ConiOI. Hpod- JW• •-onloçAo da 
P reat,tçlo de Contas ou reconhtdmento do d•bl&o atuelirado · 

~~tt, 
EDITAL D! CITAÇ.lO 
Pruo: 05 (cil'co) dloo 

T-odo do Conlu Eopoclol do Cal .. Escolar Slo lltguoldo Fteul. 
Procoooo n". 20011741' 
Autor: SECRETARIA DE ESTADO OA EDUCAÇJ.o 
Cllado: JANDIR UBIAACI CASTilO AAIIOS 

Noquoliclodode-daC-IIIOdaTomadado 
Contao Espoclal <riada ~ Portaria rf'. 12012009 - SEED. ~ no 
OWirio OfiCial n' 4456 do 1710212009, ......nc:o al-.çao ""*a V Sa. do 
"'-100 de T- da CorUI Eopocial, - - pooa lvoll 
l,.guuor1da- o a -- dlo do- do ptHW contao-·
n•. 16l111tN (Metoflda.ÇAE), 1U111... ~lo-- luvlaQ, 
214111tN (roanutonçlo locleral) . ...-- quo Voooa s.mor;, .. o 
,....,...... pela op1iQç1o dOI IIC..wl do CAIXA ESCOLAR SÁO 
IIGUI!L DO FL.EXAL. pot enco'*•·se - Ml local_ incor1o a llto 
oal>ódo oonoidoronoi<>-M V. Sa. CHado, pa<a oo - eiOHos tooa~S. • 
pottir da dolo da~- edilal • .,.. ......,_ .. ~canlral 
da Soaotllla da E- da Eeuc.açlo, olo Av. Fab ,. 96 - Can!n>. na Saio 
do Núcloo de Ptollaçlo do Cotúl, es'*'""'** pora aptHontaçlo do 
PrMioç6o do CO<IIAO ou rocon-tmon1o 6o dal>l1o atual tudo. 

Mac~J>', ;!g do""' ele 20011. 

~~ 
EDITAL O! CtTAÇ.lO 
Prazo: 05 (cin<O) dloo 

Tomade de ConUa &pecl.al da Caiu EKOiar Sete )Utal. 
Pt"''CftSS n•. 200117418 
Aulot: SECRETARIA DE ESTADO DA t!DUCAÇ.\0 
CHado: JOSIAS DO PILAR PACHECO FREITAS 

Na quaidade oo Pno.-..to do Comlulo do Tomacla do 
conou e special criada pelo Pot1a1l n• 123120ClQ - SEED. publ~ ,.,. 
Di.tno orao~ ,.,. 44311 de 17/0212009. comunico • onsla\l'açllo CDI'UO v So. 
do Prooeuo da Tornocle de Con1u Especial, pera OP\B' p011lwolo 
lrttQu&ar'ld.ldet • 1 Ofnlado do dever dt ptHtar e:ontu do. convtftlos 
n•. 2$212002 convtnlo únko-~rdalt. ft712002 (Vansporte tKOiar· 
pon:lal), 13112002 (ll'anopot11 ascolor-<1&11, 2.W2003 (eon...,to 
únk:-laQ, 7UI200J tmoronclo lodarol~. K!l/200, (lraMporto 
01e ot&r pardal), oc:asilo om que V0110 SorW>tio ,,. a rosponolvel pela 
opliclçlo dOI rocunoo da CAIXA ESCOLNt SE'Tt ILHAS. ;>« oneon1rat· 
M -- om locallnoollo e n6o aobidO, conoide<rode>-sa V. Sa. Citado. 
.,.. oa -. -~ ~ego~o, a ,..., da - c1a pUIIItaçlo dol1o odut. 
JWI - ao pr6clo ..,..,.1 dl Soaw11rio de Estodo do Eduooçlo, 
~Av~. - eanw. na Sala do-~ Pro!laçllo de CorUs. 

-.., 1-



Macaoá 12.05.2009 

espeoafme-rr.e pr~ta 1prnenUçlo d• Pres~o CS. Contas ou 
reconMtimtnto do d'bfto •t~lndo. 

Macapá. 29 de abril do 2009 

~~;~J~\o 
0J .... ;,..IId.,. 

EDITAL DE CITAÇAO 
Ptazo: 05 (tnco) dias 

To mada de Contas E•PKJ•I da Caiu EscolAr S.tellha.a. 
Proc.esso n•. 20oenc11 
Autor: SECRETARIA DE ESTADO DA ED\JCAÇÃO 
Cl1.1do: EDMILSON LUIZ DA CONCEIÇÃO 

Na qualodade de Pres~e da Coml11lo dt Tomada de 
Con .. s Esptclol a •oda t:><1a P011Ario n' 12312009 - SEEO. publicado no 
O~o Of.Oal n' «38 dt 1710212009. comunoco o m1;u.oaçio coovo v So. 
do Processo de Tomada de Corus Elpedal, para apurar possJn ls 
lrregulartdadN • a omluao do !Hv.r dt Pft'ltlr c:ontu dos con~Joa 
n•. 26V2002 (conv•nlo único pardll), 78712002 (lransporta oscolar
pan:lal), 83812002 jtrenapor1• nc.olar-p.trçlal). ocaaiio em que Vosse 
Senhoria era a l e&ponsável pel' apUeaçAo dOI fecu'SOS da CAIXA 
ESCOLAR SETE ILHAS. por enc:ot'àllr·S& ttualmonlt em local Incerto t 
não sabldo, conslderando-u v . Sa. Cttado, para 01 devidos efeitos legais,:. 
parUr da data da public::eçâo deste e-diUI, pwe comparecer ao prtd!o central 
da SecreUria de EstadO da Educaçao, sHo Av. Fab n• 96- Centro. r.a S~ 
do Núc!eo da Pres:açáo de Co~U$. especialmfl\lt para apresent.atlo d a 
Prnt.çlo de Contu ou reconh.clmento d o d'blto atuafludo. 

M"""Pé. 29 de abril de 2009. 

EDITAl DE CITAÇÃO 
Ptau>: os (àncol d.as 

Tomad• de Contas Especial di CaJu Escol1r lplxuna Grand~. 
Processo n•. 2o09n422 
Autor. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
CIUdo: MAR/LENA fiGUEIRA GOUVEIA MACHADO 

Na q~lidade de Presidente da Comlnlo de Tomada de 
Contas. Especl~l cri~ pe:a Poc1•ia n• 12412009 - S~ED. publicad3 no 
Ol.irio OOCaJ n• 4438 de 17102/2009, comunico a instauraçio e:YI(ta V Sa. 
do Pnx.es.so <So Tc.m..d1 de ConW Espedal, para &pla"ar poutvell 
lrregutar1dadn t a omlsdo do d•vw dt presiar cont.n do conv6nlo n•. 
045/l001 (convenlo Onk:o, petçt.l) • . oc.aslào em Que Vossa Senhor~ t re 
t rHponóãvd pela apticaçAo dos rec..-.oo do CAIXA ESCOLAR IPIXUNA 
GRANDE, por enc:ontrar-se 3lualmen:e em local lnceno e noto sabkto, 
consk1erancb-n V. Sa. Cttld•. pat<~ os devidos ereHoa legai$. a partir da 
cSata da publteaçlo deste e:ditôll, para compateeer ao pr6dlo centr.:sl da 
seaeUtia de E.stA<Io d1 Eck.Jcaçio. silo Av. F~b n• 96 - Cerv.to. na Sala dO 
Nüdeo de Presta~ de Contai. es;ecialmen1e ~<1 aprHentlçlo da 
Pr.ataç.Jo de Contas ou reconheclm.nto do d6btto atualizado 

EDITAL OE CITAC~O 
Prazo: OS (dnc<>) dias 

Tomada de Contas Esptcbl da Calxa Elcolltlplxuna Grandt. 
Ptoces..o n•. 200917422 
Aulor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
Clltdo: IACI PEDRO NASCIMENTO 

Na qualldldo de Pre$ldonte d1 ComJuao de Tomad~ de 
Contas Espoclsl aiada pdo Potlali.'l n• 12412009 - SEEO, P<Jblicacb no 
Di*io Oliool n• ~438 dt 1710212009. c:orr..n.co o lnstalr.IÇ!o conlr.i V St. 
do PI'QOM.So de Tomada de C«rtu Etpedt l. para ep~.Wat possfvels 
lmgularidad•s t 1 omlssio ôo dever de pr"tar cont.lt dos çonvtntos 
n•. 019tn001 llndtnluçJo trabalhtste. parçlal), 04512002 (convenio 
Ctnlco.. parclaij. ocuilo tm que Vossa SCnhoftt era a respooHvel pela 
op!lcoçlo doa roc..- da CAIXA ESCOLAR IPIXUNA GRANDE, por 
encx»ntrw'·M ,..UIItntfte em k:lcallncerto e nao sabido, con&iderando-so v. 
So. Clltdo. poro os devidos eletlollegois, a pa1ir da d.,. da publ~ 
de>le odiiJI. pera ecmpoiOC« ao prtd/o aontral do Soaetoria de Estodo do 
Educaçio. sil<> Av. Fab n' 96- Centro, na Sala do Núcleo de Prestaçâo de 
Cortas. es.P8cla'menct pan. t~presentaç~o da Prtstaçlo de Contai ou 
roconhtc:lmonlo do dfbllo a!Ualludo 

I.! a~. 29 de obri do 2009. 

-1~~L~to 
v rr PresJdcnte 

fDITAI. DE CITAÇÃO 
Prazo: 05 (ci'ICO) dies 

TOIUcU d• Contu Es~eJal da Celu Enolar Pioneiro. 
Processo n•. 200W7427 
Aulor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO 
Clltdo: CLOTILOE GONÇALVES DOS SAHTOS 

Na qualidade de Presidente da Coml .. ao de Tomada de 
Conloa Eapoclal aiodo pela Pon..-ia n• 11612009 - SEEO. puo<lc.da no 
DlltK> Oficial n• 4438 dt 1710212009, co"""'lco a ln&touraçAo conlr.l V Sa 
dO Processo de Tomada de Coolas Especial. para apurar pcsslvtls 
lnegularicadla t a omlaS-ao do dewr de prtaâr contu doa conv&nlos 
n'. 42312003 (lronopoltit tstolor pordsl). ocaoJao em que Vosso Stnho<1.1 
ora a re~vol pela 1~ dos rocura01 do CAIXA ESCOLAR 
PkJnelro, p« eneomar-se atualmente em klcal ~ e ~o sabldo. 
eonlidlrando-se V Sa. Citada. PIR os devk!M efeitos legal~. a partir da 
dlla do publbçlo dtoto ed~.al. pora comparecer ao p~;o ce~al da 
Secretati.t de estado da EducaçAo, sito Av. Feb n• 96- Centro, Rôill Sala do 
NÜdeO de Prest.tçio do Con1u. especlalmenle para apresentaçlo da 
Preataçlo de Cont.u ou ..-conhecimento do d•blto atua ttzado. 

Mocapá. 29 dt obr~ de 2009 

EDITAl DE CITAÇAO 
Prazo: os (cinco) dia o 

TorMdai ~~ Contn Especial dl ~Jxa Escolar PIOMiro. 
Processo n'. 200117427 
Autor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
Clt.sdo: ESTER CHAVES DE SOUZA 

Na quahdaclo de Presidente da Cominao de Tomada dt 
Contai Eap.elal aiada pela Portaria n• 11612009 - SEEO. pub~leada no 
rnkio Or.cial n' é-43é de 1710212009, comunleo a IMtouraçto contr:a v Sa . 
do Proc:osao de Tomada de Contas Eapec:ial, pata aputat posslvcls 

(DIÁRIO OFICIAL) 

lnegularidadn o a omluSO do dever de pnatar contn doe co•v&nJoa 
n•. 42312003 (transporte HCohir parcLal), ocasiio om que Vossa SetQ::Jf'ie 
era t rosponsávol pela a~ dos recursos da CAIXA ESCOLAR 
Ptonelro. por tncontr.,--se atualmotM em local Wt110 e nAo stbKio, 
cont<lorando-st V. St. Clltda. pora os dovldos llltKos logtls, a penlr da 
data dai p1.1bkaçlo dtrte edital. par3 comp..eer ao pttdb cenual da 
Seaetaria de Ealado da Educ:açio, do Av. Fab n• 95 - Centro. na Sala do 
NUdeo de Preataçlio dt Contas. especialmente ~ra aprasentaçJo da 
Prettaçlo de Contai ou Nconheclrn.nto do cHbflo atualtudo. 

Mocapt, 29 de abril de 2009. 

EDITAL OE CITAÇAO 
Prazo: 05 (encoJ di .. 

Tomada de Contas Espec.lll da Caixa Escorar Evll.hlo Pedro de Lima 
F arTeira. 
Processo rf'. 200817433 
Aulor: SECRfTARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
CI!Odo: LUCIV~LDO CAUlEIRA Vll.ELA 

Na qi..OIIdade de Prniderte da CornJnlo da Tomada dt 
Contas Eapeclal cri.lda pela Portaria n• 1 UJ2009 - SEEO, pubCicadJ no 
Di6rio OfK:ial n' 4-438 de 17KYJJ2009. torrU1Ico I IMIOIXoçolo con1r.1 V Sa. 
do Processo de TOI'I'\aCb de COntta Espeçiaf, para ap..nr poativela 
lrrtgUl.aridada a 1 o"'lnlo do dever de prHta:r contn 6os c:onvfnloa 
n•. 1&aDJ19!JB (merenda f t dorall termo edJUyo). oc;asf.&) em que Vos.sa 
Senhoria era o raapontãvet po1a ap5c:açAo doa recursos da CAIXA 
ESCOLAR EVtlAsiO PfDRO OE LIMA FERREIRA. por encomror-so 
atualmente em IOCIII hano t nao sabiáo, consklctando-ae v . Sa. Citado. 
para os devidos oreitot legais. a parti' da data da pubi~CaÇAQ C'estc edital, 
para comparecer ~o pródlo cerital diJ SecreltVI.1 de Calado da Educaç3o, 
aito Av. fab n' 96 - Coolto . no Sala do Nllcleo do PreSiaçâo de Contas, 
especialmente para apresentlçlo da Prnt.lç<lo de Contas ou 
reconhecimento do d~to etuallUdo. 

M~. 29 dt al>ril de 2009. 

EDITAL OE ClT AÇÃO 
Ptazo: 05 (enco) dias 

Tomada de Contas Esp.cl•l da Cab:a Eac.ollr EVIIblo Pedro de Uma 
Ferreira. 
Proceno ,.., 2009/7433 
Autor. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO 
Clilldo: DAL VA CORREA DE FARIAS 

Na qualidade de Presidente da Com lado de Tomada OI 
Con!U Espoc:lol atodt pela Porlaria n' 11412009 - SEED. pub~eada no 
OiWio Ofcial n' 4-438 0t 1710212009. comunico o õn....._..açAo contro V So. 
do Proc:euo dt Tomoda de Corcoo Especial. poro OÇUtW possl vtls 
lrregutaridadtt e a omiN&o do dewr de prestar c.ontaa doa c.on.tnlos 
n•. $1312000 tmer.ndl federal), 7J812000 (retc.lsk contratual), taenooo 
(con..,enkJ Clnlco), 2oen:oo1 (conwnlo linlco), S.912001 (met9Rda 
l odorol), 22112002 (convonlo únk;o), IOV2002 (moronda ltdtrol), 
11612003 (cORvtnlo único), 6181l003 (meronda fedoral), 21112004 
(convento Onlco/ pan:loq, lot/2004 (morondo 1odoroU pan:lal), a«/2004 
(transpontl p.arc ltl, ~trlfJut o t.rmo de cancelamento), 97712004 
(tran•portel p.~rc~JJ). oeasi.Ao em que Votaa Senhoria era a respoo.lável 
,_~,a aplte3çAo dos recursos da CAIXA ESCOLAR (VILÁSK> PliORO DE 
LIMA FERREIRA. por - -se tl\lalrnonlt em local incerto e nlo 
sobldo, oonoiclo<ando-st 1/. So. Cllado, para os devidos eleitos legais. a 
pr.i" cU dala da publiQçlo d'Ãe edital, para cornpr.;nur ao préd;o ctntral 
da Seaetaria de Ettado da Educaçào. sJto Av. F;b rf 96 - Ceolro, na Sala 
do Nildeo de Pres.taç4o de Con(N, especill\mtrte Pilrl apresonUçJo da 
Ptutaçlo da Conta• ou reconheclrnfl1to do d'blto atuaUz.ado. 

Moca~ . 29 de abril do 2009 

1~1J.Ltn~.L 
llePinloC ~ 
Preslderte 

EDITAl DE CITAÇAO 
Prazo· 05 (encoJ diu 

Tomad• dt Contas EspKial d.t Cal.-a Eac:oiar Antonico do Rio Preto. 
ProcNto n•. 200II74:U 
Auto<: SECRETARIA DE ESTADO DA EDIJCAÇ.I.O 
Cl1tdo: ROSéliA DO SOCORRO P. CASTElO 

Na qulidode de PrnideRc da Comlnlo do Tomtdt do 
Conl.1s Especial tr\adt pela Pon.ia n• 1131200!1 - SEED. publicado no 
Ot.álto dftci.el n• 4438 de 1710212009, COITII.I'lico a lnst~uraç.ao contra V Sa 
do Processo de Tomada de Corat Eapecill, pata tp!.dr pontwls 
lrregul.artdadH • 1 omLsslo do dever dt preatar contat dos convenlos 
n•. 51012000 trnettnda ftderaJ), N312000 (convenlo Unlco), 20612001 
(merenda federal), 64712<101 (mer•nd• federal), 21at2D02 (convenlo 
Onlco). 5ttll002 (moronda 1odoral), 10112002 (ltansporto). 2UI20U 
(convenlo ünk:o), <42012003 (ttJnsporte l, 11&'2003 (tneRn<U federal), 
$4&12003 (t,..nspoN), 83714:004 (ttanaportt). oc.alllo em que Vou~ 
Senh011:1 era a respondvel pe!a aplic.açio dos recursos da CAJXA 
ESCOLA.R AHTONICO DO RIO PRETO. pot enc::orr.rw-se atualmente em 
&oca:~ incerto t n4o sabido. considerando-li V. Sa. Clta.da, para os devidos 
efeitos legais, ~ pat1ir da data da p.JblK:.çjo deata edital, para comparecer 
ao prédkl ~ da Secretaria de Eatado da Edut8C(io, si1o Av. Fab n- 96-
Cercro. na Sata do Núdeo de PrestáçAo dt Contas. especitlmente para 
aprHentaçlo da PrestaçJo de Conus ou raconhtclmenlo do d'blto 
atualizado. 

Uaapi. 29 éo a!>r~ de 2009. 

1~L~lp Presidente . 

EDITAL DE CITAÇAO 
Prazo: 05 (cinco) dia• 

To mada da! Contaa Eepeclll da Caixa Escolar Anloniço do Rio Preto. 
Processo n'. 200117434 
Autor. SECRETARIA DE ESTADO DA EOUCAÇAO 
CIU do: CLEONILDA DE MOURA FERREIRA 

Na qualldado de Presiden:e da Coml .. 6o do To medo do 
Contas Especial criada peta Portari1 ~ 11312009 - SEEO. publica~a no 
Diário OfiCJal rf' 4438 de 1710212009, eomuntco a instauração contra V Sa 
do Proceuo <f• TOI"''\r.da da Contai E.spec:ial. para apurar pontvels 
lrr.gulalidadea • a o miado do dever de prestar contas doa c.onvtnlos 
n•. 61411998 (merenda H t.lduat). 178411998 (mat.rtal pennanent•). 
81911991 (tonlri1.1Çio ptlloal) , 234511Ha (manultnçlo GEA). ocosiâo 
em que Vossa Senhol1a ora a respoodvel pela ap&ic:aç'o dos recursos dt 
CAIXA "ESCOLAR ANTOHICO DO RIO PRETO. pot enconUar•se 
lllualmenlo em local 1nt<rt0 e n4o .. bldo, considerando-se V. Sa. Cilada. 
pora os de~dos e/ollos legais. a pariir da dota da publicaç.Ao date ed.tal. 
para c.omJ)3rec:er ao pr6dio centr3' da Secretaria de Estado dD Edueaç~o. 
aito Av. Fab n• G6 - Centro. na Sala do Nl)çJeo de Prtsta~ <ft Contas. 
especialmente pll'l aprutntaçJo da Prtttlçio de Contai ou 
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,.conhecimento do dtb1to atuaSirado. 

Macopá. 29 de abril de 2009. 

EDITAL OE CITAÇAO 
Prazo: 05 (CintO) dia& 

Tomada dt Contas Eapectal da Caixa Eeeotar C~rmo do Mac.acoarl. 
Procuso n'. 2oot/7423 
Autor: SECRETA RIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO 
Cl .. da: EDILENE DO SOCORRO LOUREIRO PICANÇO 

Na qualidade de Pr'e$K:Iente da Comlad.o d• Tomada dt 
Contos Especlol criada pela POI\aria n' 12512009 - SEED. pu!>lieado no 
Diirio Of>dal n' 4-438 de 17/0212008. too1.nco a ln.._tçio con1ra v sa. 
do Ptoce•so de T~da de Con'.aa Espedal, pata apurw poeslvefs 
lrregularidadea • 1 omlssJo do dever de .,...,u.r contas dos condnlos . 
n•. 05112007 (con .. nlo ~nlco), 31412007 (morondt· 'AE), ocasl6o em que 
Vossa Senhotta eta a rttpOnsi!lvet peta apCM:açio doi reoxsos da CAIXA 
ESCOLAR CARMO DO MACACOARI, por ontonlrtr·IO atualmente em 
local incerto e nto sabido. conaiderando-se V. sa Citada, pera oa devkSos 
efeitos legais, a penir da data da pubkaç.ao dello edital. par;, comparecer 
10 pr«1io c:.en\ral ela Seo-etaria de Estado da Edueaç.So, ailo A..,. F•b ,. 96-
Centro. na Sala do Núcleo Ce Pre~ de CotUI, especietmen1e para 
apresentaçlo da PrtstaçJo de Contas ou reconheelmtnto do d'bito 
atua Iludo. 

Maeapi, 29 de abril de 2009. 

-L\* c L~ o Ptosidenle 

EDITAL DECITAÇAO 
Ptazo: 05 (cn:o) d,.. 

Toma~ d• Contu Eapecla1 da Caixa Es.c:oltr Evll,lkJ Pedro dt Uma 
hrrolra, 
Procosso n•. 200tn433 
Autor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
Cllado: Sll.MA ROORIOUfS MENDES 

Na quaUdade de Presldento ela Cominao de Tomada de 
Contas EtpKt~ ai:IGa pela Por1a-ta n• 11412008 - SEEO. public.ada no 
Oi6rio OfK:ial n• «Je de 1710212009. tomi..W15co a instauraçto contra V Sa. 
do Prcx:esso de Tomada de Conlas Especial, pera a:uar pou,vele 
lrl'egutar1dadat • a om1uAo do dever de prestar contas dos conv6nlo1 
n•. 219211997 (merende estadual), 128SI1n7 (conttataçlo ~~~o•IJ, 
80511881 (contrataçlo pe11oal), :M4811ttl (m&n\rtlnÇlO gea), 
1&8011998 (merenda l adorol), 1756111U (mtltrial pormononlo), 686/1918 
(mttenda federal), 1711/tttt (mtrend• fedtr81). 27&11881 (contrataçto 
penoal}, 856t1m (termo aditivo). ocasiJo em que Voua Senhoria «a a 
rtspon-'""' pela apl.caçio doS reanos da CAIXA ESCOLAR EVII..ÀSIO 
PEDRO DE UMA FERRfiRA. por enconlror-se ""'almonlt em loctl"-lo 
• nAo sabido. conliderand~lt V. Sa. Citada, p.ta os dfNidot efeitos tegait, 
a partir da data da pubbcaç3o deste edital. para compattc8f ao pr6cho 
central da Socta\.Vil de Estado da Educaçlo, sito Av. Fab ri' 96 ~ Centro 
na Sala CIO JWdeo de Pres1a;:io de Contas, e spe-dalrnenle P•• 
aprestnLtç.lo da Prt~tao;Jo dt Contai ou recoohec.lmtnto do d•bfto 
atuallz.ado. 

llacapi. 29 de obrlt de 2009. 

EDITAL DE CITAÇAO 
Prazo: 05 (cinco) dias 

Tomada de Contat Etptel1l da C•in Esco~r Pedro Teixeira. 
Processo n• . .2009f741S 
Au1or. SECRETARIA DE ESTADO DA EDU CAÇAO 
Cll1da: DEUSA COSTA BARBOSA 

Na quaUdade <5e Presidet'U da Cominao de Torn.da de 
ConiiS Espttlol aiodo ptlo Porlona n' 12112009 - SEEO. publicodo no 

• Oi.,., Of.cial n• 4-438 de 1710212009. com..o11co o lnslauroçolc co~o V Sa. 
do Proc.euo de Tomada de Conlaa Espeçial, para apufat posatve1a 
lrregular1dadts • a omlssao do d•ver dt prntar contas dos con..,tnlos 
n•. 27V20D2 (eonvtn~ únlco-parcl•l). ocasl6o em que Vossa Senhofie 
era a r"ponúvel pelo apllcaç6o doa racursoo do CAIXA ESCOLA R 
PEDRO TEIXEIRA, pot tn<ONrlr·SO IIUIIrnenle em local Incerto e NO 
ubldo. considerando-se V. Sa. C l10dt. para 01 dtvidoo eloi!Ds logo ... • 
partir da daUI da pubt~ deatt edital, pwa COIJl'wec« ao prédio centr31 
da S6cretaua de Est~ da Educaç:.o, silo Av Flb n• 96- Centro, na S~a 
do NUdeo de PrNtaÇào de Cor..lits, esptclalmenSe ~· aptHenta~lo da 
Prestaçl o de Con\as ou reconhecimento do d4blto • tualiudo 

Macopá, 29 de abril de 2009. 

~~~.~ o - PresldetWe 

NOnFICAÇAO 
Prozo: OS (ànco) dias 

Autor. SECRETARIA DE ESTADO OA EllucAçAO 
Nollllcado: UNDOMAR CABRAl ROORIGUE.! ~ 

Na qual(dade da Gonlnlo Gtrol do Núdto de Pres'~ Ot 
Cortao do C<>nWnio. atada pelo Ltl n'. 1.230, PubllcO<a no Dlirlo ortclol 
n'. 4258 do 2110512008. comunico o insta~nç6o co~o V So. do Processo 
de P,.TCI1'UM1a de Contas Espedal, para apuar e omlldo do dewr de 
prest.ar contu referentH ao. atos • fatos constante do c.onv6nlo r('. 
97tlla99. ocaaiio om que Vosso Senho~a era t responsávtl peia oplicaçâo 
dos recunos do CAIXA ESCOLAR KUMARUIIÃ. considerando-se V. St. 
notJOcada, par~ oa devidos efeitos Jogais, 1 parUr de data da publicação 
deste edital. pata oompwecer ao pr6dlo central de Seaetaria de Estado da 
Educaçio, silo Av. Fab n' 96 - Centro, na Saio do ~de P"'llaçAo de 
Cortas do ConWnlo - NUPRECJSEED, eopo.;.menlt ptra eptonnloçlo 
CS. Prlstaçlo de Contu ou ,.colhlmento do d•blto atut ltudo. 

~·~t.~~ 
~e do NOdeo .rr:::~ de Conlu dt Co-:ic• 

NOTIFICAÇAO 
Pruo: 05 (dnco) dia o 

Aulor: SECRETARIA OE ESTADO DA EDUCAÇAO 
NoUficado: EDMÁRIA OE AZEVEDO UMA 

Na qualidade de Gerente Geral do Núcleo de Prestaç.to de 
Contos do C<>nvtnlo. atada pela L• l n•. 1.230. Publlcoda no Olirlo Ollcl.ll 



Maca á 12.05.2009 
n". 4251 do zt/05/ZODt. c:onulk:o o ._oçao -v Sa do Proaluo 
do .,..._Tomodo do COIUI Espoc;lol. pano- o omloalo elo do,..r do 
prett.r ç.ontu rwft,..nto a.oa atoa t fatoc constante do convbfo n•. 
101S/1tll, ocas!Ao om quo VOOfO Sonhorlo oro o rolj)O(IS*vel polo 
~dos roanos do CAIXA ESCOlAR MARIA ANGtUCA PEREIRA 
GOES, c:cnskl<r11f1do.H V. Sa. notllleodo, poro 01 do-Moa- Jegolo, o 
por1lr do dN da publl<açAD dol1a odilol, poro ccmporocor oo prodio ceolrol 
do Soerur1a de Estodo do E~. lllo Av. Fob n" 96- Centro, no Solo 
do N(ldeo de l't'estoç.lo do Contos do Conv6nio - NUPRECISEEO. 
"petialmente para apre11nbÇlo da PrHtaç.lo dt Conl.ls ou 
fWco&hlmtnio do débito atuaUudo. 

Mocopt. 16 do Abril do 2009. 

NOTlfiCAÇAO 
Pr110: 05 (cón<:o) dlu 

Autor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO 
Notllk:ado: JARBAS DE SOUZA MONTEIRO 

No quolidode do Geronle Gorol do NUeleo do Promçfo do 
Cotus do~- aiodo '*"Lo! n". 1.230, Publicada no Oll~o Ofldol 
n". 4251 do 2110512001, "''""""" o lnalolnçlo conn v SL do PtoeeSso 
dl Pr6-T om.cla de COnlü E..,.aat. ~ , ,.,... 1 o"'•• alo do dev.r d• 
preat&l' c::ontn r.r~ toe atDe 1 ti'IOa cons\ant. 4o convtn.lo n-. 
111111tH. oc:olilo em quo Vouo SoMorio oro o respondvol pelo 
lj)llcaçto doa '""""'' do CAIXA ESCOLAR J. I. MJ.E AHGEUCA 
OONidorilftdo.H V. Sa. notlfkldl , poro OI dovldoa oloilooiegMJ, I pa.1;, dO 
dN do pubUcaçAo dooto odkll, pano ccmporoce< oo ~lo cellltol da 
Secrewia de Estaôo ct. Edutaçio, sito A". Ftb n• OS- Centro na Sala do 
Núcleo do Prestoçlo do Contot dt Cornl6nio - NVPRECISEED 
.. pocialmente pora oprnontaçlo do Proolaçlo do Contao ~ 
ttc:Oihlmtnto do d..,..o atualizado. 

MKopoi. 16 do Abril de 2009 

(Desenvolvimento Ruraf 

José de Rlbamar Oliveira Quintas 

PORTARIA 
N.'\0112009-SOR 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL. usando 
das atnbuiÇ<les que ~e são conferidas pelo Art 123, Inciso " da CoostiiU:çOO 
do Eslado do Amapa e atendendo ao Memo. N'. 041/D9.CODER/SDR de 
29.0( 2009 

RESOLVE: 

Designar. GABRIEL MELO PINHEIRO, Cllcfe da Unidade de 
Deserwoiv>menJD Local no lÃStrito do Maruan<nn, MlnicipJO de Macapâ. 
COS· I, para viajar da sede de sua alribuições. alé o AssenlaneniD 
Anauer~::... ~\Jnit"io de Sant;na, a rm de preslar assessoramento 
téOIÍa> i UOliS.lnt.Ya. na 01'9illilaçê0 do ProjeiO d çao ~tegrada· 
PPI. no pe<iodo do 30.04 é 02.05.2009. 

P ORTARIA 
N.' 102/2009-SOR 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOlVIMENTO RURAL usando 
das .~,t.J ... "'Os q.Je ~são oonilrldas pelo ArL 123. lnaso A da c;o,;sliuiçao 
do Esl<l!lo do Amapá e a:endendo ao ~1emo N'. 004.o9-lf'OR/CERISDR aa 
2604.2009 o 

RESOL VE: 

Designar ~"'}!CO ANTONIO BORGES LOURINHO, Gerente de NiJcleo de 
Pro,etos de !lcsenvo~ID Rural, CDS-2, para viajar alé o Muncip:O de 
Placuriba. a M1 de ~aballar a sislemal~çiQ dos documcr\10& gerados nas 
reuniOes de Planqame.>b de AçOes, a peruària do ~\Jolclpio. no perlodo de 
29 04 é 02.05.2009. 

PORTARIA 
N.' IOl/2009-SDR 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL usando 
das a~illuições que lle são conferidas pelo ArL 123, Inciso 11 da Coostituiçao 
do ~s!ado do Amapà e a:endendo ao Momo. N'. 0211()9.GASG.'NAFISOR de 
3004.2009 

RESOLVE. 

Des.gnar o fu,ciona..., JOsE RAIMUNDO DOS SANTOS QUEIROZ. 
OCiipan:e ao c.;rgo de Mr:IOI'.s!a de Veiculos 1errcstres. do Quadro de 
Pessoal do ex-Tui!C<ro Federal do Amapá, para vi<l)ar até o Município de 
Mil.lagJo, condunndo o veiQ;Io NISSAN FRONTIER. placa NEY - 7720, c:om 
tecnrcos da Socrctana de Eslado do Desenvolvimento Rural. nos dias OI e 
02 05.2009. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

P ORTA RI A 
H.' 10U2009-SDR 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL usando 
das alribuiçOes que lle sao conlcrldas pelo M. 123, lncrso 11 da c.,;.lituiçao 
do Eslado do Amap.â e atendendo ao Mcmo N'. 004.00-GPCRJSDR de 
05.05 2009. 

RESOL VE: 

Desognar. OLAVO OINIZ DE SALES BASTOS FILHO, Gerenle de Pro;etçs 
de ~atrt;smo Rural. COS-2 e ISMAEL FORTUNA TO CANTANHEDE 
BRAGA. Assessor Técnô~. de P~ramas Eslralégítcs, Artra.iaçao e 
~açao. CDS-2. para V~a~are:n ale o MunteiCJIO de T<>1arugalzrnho. a fim 
de part.ociJ)arern e assessorarem Assemblêia Gefal da Ccopera'.Na dos 
l'rodulores Ru<ais da Collln!a do Cedro · COOPACC. no periOOo de oa à 
10.05.2009. 

P ORTARIA 
N.• 105/20011.SDR 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL usando 
oas altibuiçOes que lle são conleridas pek> M 123. Inciso ~ da ~luiçao 
do ES1ado do Amapã e atendendo ao Memo N'. 02JI09·GASGINAFISDR de 
06.05 2009. 

RE SOLV E: 

Designar o funcionario JOsE RAIMUNDO DOS SANTOS QUEIROZ. 
ocupante do caryo de Motorista de Veiculas Terrestres, do <Nadro de 
Pe$$0al do ex-Terrilrlrio Federal do A~. para Yiaj.Y alé o l.lmicilio de 
T arlarugallW.o. conoozindo o veiaAo NISSAN FRONTIER. placa NEY -
7720. c:om técniCOS da Secre!.Yta de Estado do Oesenvavinento Rural. no 
perõodo de 06 11 10.05.2009. 

PO RTA RIA 
N.' 10612009-SOR 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL. usmdo 
das a:nbo:çOos que t .e s~o conferidas pelo Arl 123, Inciso 11 da Conslitlliçao 
do Estado do Amapl e atEndendo ao Memo. N' 04!lm-GABISOR de 
06.05.2009 

RESO LV E: 

Designa~ o funcionàro ANTONio JOS~ DE SOUZA LOPES, Motor~Ja do 
Seaet.'lrio, COI-2, para viajar alé o '-\rnicipio de Amapa, r:ooduzindo o 
veiculo plclr-<Jp L 200, placa NEM - 0348, com o Secrelãrio de Eslado do 
OesenYOivincnto Rurli, nos dias oa • 09.05. . 

@etrap 
Rodolfo Fernandes da Silva Torres 

tli!JVJQ DQ I ' IERMQ AI)ITIVQ 
~TQ lf. OO!aOOJ. 

OI - INSTRUMENTO PRINCIJ'AL: 

EXTRATO DO r lERMO ADmVO AO CONTRATO N. ' 
001/2003 - SETRAP. 

01 - PARTE DO L"'STRUMENTO PRINCIPAL: 
• ) CONTRATANTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRA!'õSPORTES -
SETRAP. 

b) CONTRATADA 
SD CONSULTORIA E ENGENI IARIA LTDA.. 

CLÁLISUL\ J'RIMEIJ!.A - DO VALOR E DA DOTAÇÁO 
ORÇAMENTARIA: Do atual valor do contrato, de RS 1.104.803,77 
(Dois milhOes, duuntos e q111tro mil, oitocentos c trts ruis e setenta e 
sete centavos). scrj 4,l;;R~ o valor de RS 5411.748,95 
(Quinhentos e um mil setecentos e quarenta e oito reais e noveola e 
cinco ceolavos). Por consccuinte. o novo valor do contrato p&ssa para 
RS Z. 706.552,71 (Dois milbOes, SC(CCenlos e seiJ n:aiJ, q•inhentos e 
einqllenta e doiJ reais c selcnla e dois centavoc), devendo as despesas 
decorrentes de o presente Tenno Aditivo correr i coola do Programa: 
2,.711.016J - lmplementaçlo do Sistema de Transporte do Estado; 
Açlo: 1171 - Paviment.çlo e CoiiStnlçlo de Rodoviu Fcderois e 
Estaduais; Ekmcnto de Desposo: «9t.SI - Obras e lrutalaçOes e 
Fonte de Recurso: OIOJ (Transfertnciu de Convtnios- TC). 

CLÁUSULA SEGimDA - DO FUNDAMEilo'TO LEGAL: O 
presente Tenno ICm como. fundamento lcpl o disposto no ArL 65, 
l aciso 11 d1 Lei a'. 1.666/9) c soas olkraçOts poslrrlorca. 

OJ - DATA DE ASSINATURA DA AVENÇA PRINCTPAL: 
14 dt fevereiro dclOOl. 
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[Segurança :=J) 
Aldo Alves F.;..er_r.:_el.:.ra;;;_~----~ :=-_) 

Portaria n•. 019/2009 

O SEÇRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PUBLICA, usando das atribu_ções que lhe sao 
conferidas pelo Decreto 2.92212007. de 09 de julho de 2007 
e. lendo em vista o contido no Oficio 12A/2009 PRODEMAP 
de 14 de abril de 2009 e nos processos; 
28820.000. 72512003; 28820.000.20212003; 
28820.000. 729/2003; 28820.000.48512003; 
28820.000.732/2003 e 28820.000.72212003 

RESOLVE: 
Art. 1° Constituir a Comisslo de Tomada de Conta 

Especial da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança 
Publica, composta pelos membros: 

Roberto Parentins dos Santos 
Alberto Ronald Pereira da CrtJZ 
Adervan Frans Gulmarles Mira 

Ambos pertencentes do Quadro de Pessoal Civil do GEA 
para sob a presidência do t • ou no seu impedimenl~ 
subs!Huldo pelo 2° e no impedimento deste subslluldo pelo 
3°. apurar posslvels irregularidades e cobrar Prestações de 
Contas dos Convênios: 013102 -11 Festa do Povo de Deus; 
007/2002 - Vidas em Desafio; 017/2002 - Circuito de Arte 
Protagonlsmo Juvenil; 00512002 - Convençlo Estadual 
dos Ministérios das Igrejas Ev~ngéllcas; 006/2002 -
Construçao da Sede Social da ASSEGUP e 01012002 -
Prevençlo Contra as Drogas. 

Art. :ZO O Presidente podera convocar qualquer 
servidor desta Secretaria para assessora a Comissão de 
Tomada de Conta Especial, caso seja neces~rio. 

Art. 3• Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias 
para conclusao dos trabalhos d~ Comissl o. podendo o 
mesmo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias. 

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicaçao. 

Dê-se ciência. publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretario. em Macap~. 06/0512009. 

Aldo Alves Fer ira 
Secretário de Estado da Justiça e Segurança Públi:!...__ 

@ê!lcla e Tecnologia 

Aristóteles Viana Fernandes ) 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃOISETEC 
JUSTIFICATIVA- H" 006/200V- CPUSETEC

DISPENSA DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO N' 35.000.07512001- SETEC. 
FUNDAMEKTO lEGAl. - artigo 25. CiljllJI. Lei 8.666193 e suas a1eraç0e$ 
posteriores. 

OBJETO: Conlratar;Ao de lécnloo pet11 lllet1der manute~ 
emergencial do sistema hídrico da Vila do SUWljú 

FAVORECIDO: Jldriano Btaga de Araújo 

VALOR GLOBAL: RS 5.100,00 (Cinço m~ t tcat reais). 

Senhor Secretario: 
SubmeJemos a elevada apreciação de Vossa 

Excelênâa a presenle Jusliflcativa de Inexigibilidade do 
proc.dimeniO licül6rio para efello de rallflca~o e 
atJtorlza~o do valor supra citado. em I;Jvor de Jadriano 
Braga de Araújo. téa\loo em Eletrolécnica, com o objetivo em 
ca~ler emergencial para realiZ.ar um Cllelcup em todo sistema 
hldrico da V~a do Sucurijú, bem como. realiZ.ar a manutenção 
corretiva emergencial nos inve<SQfes do sistema, uma vez que 
os mesmos estao apresentandO problemas. com duraçao de 90 
(rlOIIellla) dias, no perlodo de D110512009 a 3010712009, no 
Munlclpío de Alna~AP. na Localidade da Vila do Sucurijú. 

Com Isso a Administraçao pretende propiciar aos 
c:ornlrilario& um accrnpanhamenlo para a segurança das 
InStalações e soluçOes t6cnicas definltvas, bem como, 
prolonga a vida ulil dos equipamentos na Vola do Sucurijú. 

A razao da es(X)Iha do adjudlcalârio deveu-se ao talo 
do oomuoitãrio Jadriano Braga de Araújo, ser Técnico em 
EletrOié<:tllca, com eJII)eriência em Elaboraçao de projetos 
elêlllooa; Execuçao. supervisao, inspeçao e controle em 
serviços de manutançao de maquinas e equipamentos em 
sistemas automatizados; Execuçao, supervisao e manutençao 
de sistemas de enetgla reno~veis, bem como atende as 
necessidades da Administraçao Pública, considerando que o 
mesmo ê conhecedor e paltidpanle do projeto sucuriju. 

A rnlizaçao da despe5a encontra lundamenlo no 
artigo 25, da Lei n'. 8.666193. in verbis: 10 inexlglvel a llcitaçao 
quando houver Inviabilidade de compeuçao, em especial:" 
destaquei. 

Sendo o referido valOr contratado 6 o mesmo valor 
dos seMços pte~tado na manutençao pelo referido téa\loo no 
perlodo de ootubroldezembro de 2008 este guarda 
consonAnda com os praticados no me~ .. 



Maca á 12.05.2009 

P:Jias razoes acima expostas. vlsanóo saJvàguardar 
os interessas d<l Administraçao Pública, em rumprimento ao 
Art. 26 da Lei Federal n'. 8.666.93, em especial, ao parâgtafo 
Onlco, inciso 11 e 111, rogo a Vossa Excelência se digne ralficar a 
~ justificativa e determine sua publicaçao no Diârio 
Oficial do Estado para que produza seus efeitos legais. a.· 6 de maoo de 2009. 

ll'luiM!IIIi. ()Mriulo-., ~ 
~~ 

~ustria e Comércio 

Sebastião Rosa Máximo __ _ _ _) 

CANCELAMENTO DE RESERVA DE ~REA 

Em decorrênda do nlo cumprimento do prazo de 
validade da DECLARAÇ.f.O DE RESERVA DE ÁREA 
expedida em 1 5 de Mlemblo de 2005, bem como do n~ · 
atendimento à NOTA DE CHAMADA publicada no Diério 
OfiCial N" 4480, P. 11, de 22JO.IJD9, com circulaçao em 
28/0412009 e considerando o le()( do Parecer Jurfdlco n" 
008/ASSEJURISEICOM e Parecer T6cnlco n' 0312009-
0AOI-OOUSEICOM, docunentos juntados ao prooesso, 
fica cancelada a RESERVA DE AREA correspondente aos 
Lotes 10 e 11, da Quadra J-1 , Rua 11 (projetada) e Lote n' 
5-A, da Quadra B, Rua 02, localizados no Dis1rito Industrial 
de Macapa e Santana, todos constantes do Processo n• 
5.000297106, em nome de FAMA - FÁBRICA DE 
MOLDURAS DO AMAP~ LTDA, CNPJIMF n' 
02.108.13410001·56. 

~ . .. . --···-- ·-- ·- -----·--- - -
Meio-Ambiente _] 
Paulo Sérgio Sampaio Figueira ( Interino~--

.~ .. llk~lo l'i'.l 7 

O s-ctá-io de F.tlado do Meio Alllbiontc, no 
uso du atribuiç&. <tUC lhe tio oonfc:ridu pdu M1iJO 2' da Lei n' 
Oll8, de23 de dezembro de 1?96. 

RF.SOI.VE: 

:-lotifioar o Sr. ValdÜ' PiaboÜ'o Mcnco, rooidoate na R .. l.m110uloda 
Conoeiçio, 5.11, lnJio-o 11, munioípio do MaotpA, Etl>do do Amopi, 
,..- no pnzn de 0.1 (cinoo) diu, o contw da doia do public"91<> doot& 
notif10oçlo, aprescntor N ale81'QÕOI fioait, refcm>tc >0 proocsso n' 
~000.391 !2()()9. 

Ma .. pá, OI dt maio dt 1009 

Pau'~~-ta 
SocRür~~

0

.S:~~~!~bicDlc 
NuiiRc"filo N". 18 

O Scorcdrio de Eswlo do Meio Ambiente, no 
uso das atribuiçôc:. que lhe: aio çonferidlll.t pelo artigo zt da lei n(> 
0318, de 2J de dezembro do 1996. 

RE SOLVI-:: 

~oliftc• o Sr. J-:udimar da Coneeiçlo. residente na Rua M.-ia du 
Gnoç&t Picanço, 2372, Novu Horizonte, monicipio de Mecopã. ~.otado 
do Amapi. para no pruo du OS (dnco) tlild, 11 c:onlar da dat1 da 
ruhlica~n ~ta notificeçlo. ~puenltr'· as Alee•ç.ôcs finl is, referente 
JU prucl:no n• 4000.364'2009. 

O Sccrd itio de .. ~do do Meio Ambiente, no 
uso das atrihuiy&t que lhe s!o too!crida.t pdo artjgo 2' U. Lci n• 
03l8,dc23dedczcmbrodc l996. 

foiARIO OFICiAÓ 

RE SO!.VE: 

Notifio• o Sr. C".acius Edu.-do da Sih"l Cutro. r••idtnlo na Alameda 
Menbaixo, Iardim I, DIUnicípin do M~~<IIJIA. Etl.<du do AIDJpA, para 
no praz.o de 0.1 (cinco) di .. , e cont• de deu da public"''IO desta 
notífoooçlo, tpn:IU!ta' • ele~~ 6oais, ref.,..nlo 10 proccuo n" 
32000 .12.1812009. 

M-~Mdo k~ 
PauloS si 

SO)retit-io 1--:lltado ·o Ambimto 

Nullfi<OfiloN' . :ZO 

O SccmMrio de Etl.tdo do Meio Ambia>le, no 
uo dao etribuiQ6cs que: lbc tio ooefcricloo pelo ertiso 2' da Lei o• 
0318, do 23 de dezcmbro de 1996. 

RESOLV E: 

Nolifi•• n St. o.loric:o Brito Toloso, retidcnte na Rua Padre 
lltrtnlomeu ele Gutn~lo, lnfrecro I, muoiclpio de ~iaotpi. f..todo do 
Amapâ, pwe oo pnzo de 0.1 (cinoo) diu, o cootw de date da 
publi<"91<> data nntifi<"ilo, ..,.tenr. • ..... 96co 6ntia, ... r.,.cnte 
10 prooo•o •• 32000-122112001. 

!Autarquias Estaduais! 
. •. 1 

~R~~-=============~] 
Robérlo Alelxo Anselmo Nobre J 

ERRATA 

Referente ao Contrato n•. 02012009, celebrado entre a AgériCia 
de Desenvolvimento do AmapéJAOAP o a empresa DPJ 
ARQUITETOS ASSOCIADOS SIS L TDA, publicado no Diárto de 
n•. 4486, circulado em 07(05109 de maio de 2009. 

Rebfoque-se. 

Onde se 16: Contrato n• 02012009 

Leia-se: Contrato n' 001/2009 

MacapA-AP, 11 d9 maio de 2009. 

Sociedades de Economia Mista 

~~~~;-==~====~-- ~ 
Joslmar Peixoto de Souza 

l - 
I 

AVISO DE LICITAÇÁO 

TOMADA DE PllEÇOS N' OOJ/2009 -CUCI::A. 

A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, 
8tra• ts de sua Comisslo de Licítaçilo, comunica às firmas 
intcrCSSIIdas. que cstar6 rco lílllndo lícítiiÇilo na modalidade 
TOMADA Dé PREÇOS, tipo Mcnnr prrço, Exccuçlo Indireta, nu 
regime de empreitada por preço global, no horirio c forma a seguir 
relacionado com base no que dispõe a L<i n' 8.666193. alterada pela 
Lei 8.H83194. para oonlru~Wyilo de empresa, ohjctivandu a exccuçl!o 
do serviço de ampliac;Ao da Rede de Distribuiç:lo Urbana - RDU -
MacapA - Rairros Santa Rita, Jesus de Nazaré c Buritizal • ProjetO< 
n' 037, 067,070/09 c 301 c 304i08-DENIOT. 

Abtrtun: 2610512009 
llora: 09;00h 
Local: Sala da Conris.w de Licitaçlo da CF .A, sito na Av Padre 
Júlio Maria l.omh•erd. 1900 ·Santa Rita· Moc•p~·AI'. 

OBS: F.dital <umplclo podcri ser ootido graluilanrentc na sala da 
Coml~<:lo, no endereço acima citado. em arquivo digital, cuja mídia 
dcvcrli ser fonrccída pelo interessado ou poder~ ser «>lici tado seu 
c.nca.minhamento atravt< de fax ou e-tu.!,!!. 

Macopà, 11/0512009. 

Dt:LCIRt:Nt: l'EREIRA t.Ãt: BRANOI 
PRESIDENTE CL 

PORTARIA N" 062/0Q-PREICEA 
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AVISOI>t-: LICITAÇÃO 

TOMADA DE PRf.ÇOS N' 00412009 -C f ./Cr.A. 

A Çompanhoa de l:lctri<:idadc do Amspa - CEA, 
atravts de sua ComissA<> de Licítaçlo, con1unica ts firmas 
intcrcsstrdas, que estaró rcolinndo licitaçilo na modalidade 
TOMAI)A 11E PRF.ÇOS. tipo Menor preço. Exccuçllo Indireta, no 
regime de empreitada por pn:ço global, nu horário c furma a seguir 
rchrcionallu com base no qU< dispO.: a Lcí n• 8.666193. allcrada pela 
Lei 8.883194, para contrataçlo de empteSA, objetivando 1 cxecuçAo 
do suviço de amplioçlo e rcfomra da Rede de Distribuiçlo Rural -
ROR • Macap:l Ferreira Gomes c Pracuúbo • ProjetM n' 212107, 
2R2, 303 c 34ll/08, 033, 035, 045. 046, 112 c 290109-DENIDT. 

Abtrlura: 26105/2009 
Hora: l5:00h 
Local: Sala da ConríssAo de Lícitaçlo da CEA, sito na A1•. Padre 
Júlio Maria Lomboerd. 1900- Santa Rila - Macapi-AP 

011.'>: Edi!al oompletn podcri ser obtido graluitamo:nlc na sela da 
Comissao, no en~ço acima cilado, em arquí>o digital, cuja mldia 
dcvcr6 S<:< fomc>cida pelo ioten:s..OO ou podcri ser solicitado sc:u 
encaminhamento atrav~s de fax ou C·mail. 

MacapA, 11/0512009. 

Dlii.CIRF.NF. PEREIRA I.Aif BRANCH 
PRESIDENTE CL 

PORTARIA N" 062109-PREICEA 

AVISODE liCITAÇÀO 

TOM."DA DE PREÇOS :oi' eGY2089 -CUCEA. 

i\ Companhia de F.ldricidadc do Am:~pi - CEA, 
através de sua Cumisslo de licílaÇiO, comunica és finnas 
intcttSsadas, que cstari realí.ando licitaçlu na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, lipo Menor preço, Exccuçlo lndin:la, no 
regime de empreitada por preço a)ooal, no hOiifio c forma a seguir 
relacionado cnm hll<C M que diSjiOe ~ l~í n• 1.666193, alterada polo 
Lei 8.883/94, para contralliÇio de empresa. objetivando 1 exccuçan 
do serviço de ampliaçAo e rcbma da Rede de Distribuiçlo Urbana -
RDII - Macapj- Aairro Pantanal- Projeto n• 218/07-DEN/DT. 

,\btrtun: 27/0512009 
Hora: 09:00h 
Local: Sala da Comisslo <k Licilac;lo da CEA. sito na A>. Padn: 
Julio Maria Lomboerd, 1900- Santa Rita- Macapi-AP. 

OBS: Edital completo poder• ser obtido eratuítanrentc na sali da 
CMrisslo, no endereço acima citado, em arquivo digital, cuja mldia 
dcveri ser fnrnccidt pelo interessado ou podcri ser solicitado sc:u 
encaminhamento através ele r .. ou e-mail. 

Maca~6. 11105/2009. 

DliLCIREIIiE PEREIRA LAU BRANCII 
PRESIDENTE CL 

PORTARIA N' 062109-PREICEA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA Df. PRF.ÇOS N' 00612009 -CUCEA. 

i\ Conrpanhia de Elwieidade do Amap~ - CF.A, 
através de sua Comisslo de Lícitac;llo, comunica à.< firma.< 
interessadas, que estará .,alizandn li<:itac;:lo na modalidade: 
TOMAOA DF. PREÇOS. tipo Mcnbr preço, Exccuçao Indireta, no 
regime de cmprcilada por prtço global, no horirio c forma a seguir 
n:l•cionado com base no que dispO.: a Lei n• 8.666193, alterada pelo 
Lei H.883N4, para contratação de empresa, objetivando a exccuçao 
do scr~iço de ampliaç:lo da Rede de Distrihuiç:lo Urbana - ROU -
Porto Gronde- Rairm Corta . Projeto n• 001/09-0EN/OT. 

Abertura: 27/05/2009 
llon: 15:00h 
Local: Sala da L'omissao de Licítaçilo de CEA. sito no 1\V. Padre 
Júlio Moría Lombaerd. 1900 -Santa Rita- Mocopfl-AP. 

OBS: Edital completo poderá sc:r obtido gratuitamente no sala ela 
Comissao, no endereço acim:~ ci13do, em arquivo digilltl, cuja mídia 
dcvcr.i ser fornecida polo ínJcrt:>"Sado ou poderá ser solicitado seu 
encaminhamento atrav~ d( (:,:ou c-.mail. 

Mocapâ, ll/0512009. 

- -DliLCIRENE PEREIRA L.All RRANCII 
PRESIDENTE CL 

PORTARIA N' 062109-I'RE/ÇEA 

~--------------------------------------------~------------------------------~J 
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A VISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS ;;• 007/lOG9 .CUC.EA. 

A Companhia de Eletricidade elo Arnopà • CEA, 
auavés de sua Conussao de l.icitaçto, comunica *' firmas 
inu:rcssadas. que estari real izando lici toçloo na modalidade 
TOMADA DE I'REÇOS, lipo Menor preço, E .. cuçlo Indireta. no 
regime de cn§· 'tadlÍ por preço global, no horilio c forma a seguir 
relacionado c · no que dispõe a Lei n• 8.666193, alterada pela 
l.d R.883194. ~ ontrataçlo de empresa. objetivando a exccuçlo 
do scrv•ÇU;d< amphaçAo e rerorma d• Rede de D1strlbuiçlo Urbana -
Macapi ~ Novo· Alimontlldor Cnra de Carvalho - Projclo n• 063109· 
DI:N/DT. 

Ab<rlon: 28XJSI2009 
Horo: 09 OOh 
l.u<1l: Sala da Comislllo de l.icilaçlo da CEA. silO na Av. Padre 
Julio Mario Lontba<rd, 1900 · Santa Rita • Macopà-AP. 

OBS: l;.dit•l completo pnder:i ser obtido gratuilamentc na sala da 
Comissto. no endereço acima citado. em arquivo digilal , cuja mkli3 
deverA ser fornecida pelo inleres!>ado ou podcri ser solicitado seu 
c:ncan1inhamento atn.Yâ de fax ou e-mail 

Macapi. II/0Sn009. 

Ui.'LCIRENE PEREIRA I .Ali BRANCH 
PRF$1DENTE Cl 

PORTARIA N-062/09-PREICEA 

Ministerio Público Estadual 

~~r ~eral de JustÍ~ 
Iaei Pelaes dos Reis =:J 
P-11. • 0105/200t-GAI/ I'GJ, de 27 de obrl de 2009. 

O PROCURADOit-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso dos atribuições legais, e lendo 
em vislo o disposlo nos o-ligos 2". inciso 11, e 58. inciso 
1. lelro " t", do Lei Complemenlor Esloduol n•. 0009. de 
28 de dezembro de 199~. 

IESOLVE: 

DESIGNAI o Dr'. JUDITH GONÇALVES TELES. 

Procuradora de Jusliço. Corregedofo-Gerol Adjunlo. 

poro participar do 11 Fórum do Comissõo de 

Planejamento Eslrolégico e Acompanhamento 

Legislativo do CNMP. no dia 12/512fX)9. em Brasília. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

GAIINETr DO PltOCURAOOI· GERAL DE JUsnÇA. 

em Maca~ de 2009'----:J 
IACI~\1 

Procurodor·Gerol de Juslico 

Portcxla n. • 0106/200f· GAI/PGJ. M 77 de obrl de 2009. 

O PROCURADOI-GEitAL DE JUsnÇA DO ESTADO 
DO AMA,Á, no uso das olribuic;Oes legois. e lendo 
em vis to o disposto nos artigos 'r. Inciso 11. e 58. Inciso 
I. lelro " t", do lei Complementar Esloduol n•. 0009. de 
28dedezembrode 199•. 

RESOLVE: 

OESICNAl o DI". JUDITH GONÇALVES TELES. 

Procurodoro de Justiça . Conegedoro-Cerol Adjvnro. 

poro participar do LXVI ReuniOo do ConselhO 

Nacional dos Corregedores-Gerais do Minísféfia 

Público dos Eslodos e do UniOo, nos dias 21 e 

'121512009. em soa Paula. 

Publique-se. dé-se ciência e c umpro-se. 

GAIINETE 00 PIOCURADOI·e.IIAL ~USTIÇA. 

em_M~opó~~ 
IACI PELAES DOS lEIS l 

Procurodor-Gerol de Justir;o 

- n. • 01071200f·GAI/ I'GJ, de 2t M ald M 200f. 

0 PJIOCUIIAOOI·GEIIAL Of JUSTIÇA DO !STADO 
DO AMAPÁ. no uso dos olribuiçOes legais. e lendo 
em visto o d isposlo nos artigos 2". Inciso 11. e 58. inciso 

(DIÁRIO OFICIAL) 

1. letra · t·. do lei Complemento- Esloduol n•. 0009. de 
28 de dezembro de 199~. 

IESOLVf: 

AUTOIIIAit o otoslomenlo do Dr. MÁRCIO 

AUGUSTO AlV!S, Procurador de Jusliço. 

Subprocurador-Gerol de Jusftço poro Assunlos 

Admlnis1rotlvos e lnslltucionols. no perfodo de 31/5 o 

04/6/2009. o fim de participar d o 13" Congresso 

lntemocionol de Direilo Ambienlol. em soo Paula. 

sem Onus poro o lnslituiçOo. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

GAIIN~~RAL DE 
emMoco _.28~ 

IACJ PELAES DOS RBS L..,_ 
Procurodor-Gerol de Justiça \ 

JUSTIÇA. 

Portcxla 'n, • 0101/ :IOOf-GAI/PGJ, M 06 de maio de 2009. 

O SIJIPJIOCURADOI-GERAL DE JUSTIÇA PARA 

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E INSmUCIONAIS DO 

eSTADO DO AMAPÁ. no uso de suas o tribuíc;Oes legais. 

IW.OLVE: 

D!SIGNAI o Dr. IACI PELAES DOS lEIS. Procurodor· 

Geral de Jusliço. poro participar do 111 Encontro do 

Cófed'o l uso-Amazõnico: Diólogos Sobre os Ci6nclos 

Criminais. no dia 15/5/2009. em Belém. 

Pubtique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

GAIINETE DO SUIPIOCURAOOI-GEitAL DE JUSnÇA 
PARA ASSUNTOS JUIIDICOS. em Mocopó, o• de moia 
de 2009. 

~ :U~USTOALVES ~5:,"-,!~~-Gerol de Justiç 

Pcwtarla n. • OI ot /200f-GAI/PGJ. M 04 de maio de 200f. 

O I'IOCURAOOI·GEitAL O! JUsnÇA DO ESTADO 
00 AMAPÁ, no uso das olrlbuiÇOes legais. e tendo 
em visfo o disposto nos artigos 2". inciso 11. e 58, Inciso 
1. letra "!", do l ei Complemenlor Esloduol n•. 0009. de 
26 de dezembro de 1994, 

ltESOLVE: 

TOINAI SEM fffiTO o Por10tia n•. 136/2009· 

GAB/PGJ. de 04/8/2CXX!. que inslourou SincfiCOncio 

poro opuroçoa dos latos conslontes no 

Procedimento Adminislrolivo n•. 3000821/2006. nos 

tennos dos artigos 158 e 160 do lei n• 0066/93. 

Publique-se. d6-se ciência e cumpro-se. 

GAIINm 00 PJIOCURAOOI-~ JUSTIÇA. 

emMoco~~de2009.~-L) 
IA~SL_ 

Procurador-Geral de Justiça} 

Publicações Diversas 

A ).,1 CetuiOM $/A torna públtal que Jlllllartll& • 
Secretor!• de Ettado de Melo Ambiente do 
AtMp6, • f'llllOYIÇio de oua Ucenc:a IM Oper8-
~. pelo pnzo de 02 eftoe, p.oro Atlv~e de 

JAIU • .........,.eTra.._adeNat6tl8-l'rliU,no 
-... Morro do Fellp.l, Vl~rla do lllf/N'. _ 

Edital dt Stlcclo - ConsubDdl 

A coordenaçlo exl~CUM do projltlo "Unidades de 
Conservaçlo e Terras lndigenes: uma proposta de 
mosaico para o oeáe do Amapé e norte do Pará', 
atrav6s do conlftnio n" 10012006. assinedo entre o 
Fundo Nacional do Meio Almilnta/MMA e o lnstilu\o de 
Pesquisa e Formaçlo em Educaçlo ndlgena - lep6, 
está selecionando proli&l;íonal para consultoria 
lllcnlca upeclall.zada com objeti-.o de r .. lizer oftcina 
com agentes -=a que t*Jam na rllgllo da 
Pell-lntl Norte (BR 210). 
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1 - Objetivo: 

Contratar consultxlria tecnica especializada para realizar 
oficín a de Capacitaçlo em org~ilaçêo comunitária e 
artlculaçlo intercomunilátia com os agentes sociais da 
regiSo da Perimetnll Norte para aluaçAo no Consello 
do Mosaico. 

• Apresentar plano de trabat.o contendo minimamente: 
programaçêo, metDdologia e descrição de materiais 
necessários; 

• Alltar como facilitador da oficina proposta; 
• Apresentar os produtDs abaixo especifiCado$. 

3- Produtos resullantH: 

• Relatório da oficina; 
• Propostas de cr~érios e procedimento para escolha 

dos rep1'11$8nt~tes da sociedade civil no Consetlo 
do Mosaico; 

• PlanejamenlD de atividades de articulaçlo e 
fortalecimeniD das comunidades. 

4 - Qualltcaç6e5 e H.lbUidades Mlnlmas: 

• Pós-graduado em Ciências Sociais, Antropologla, 
Comunicação oocial ou 6re1 afim; 

• Experi6ncía comprovada de, no mlnino, 5 anos em 
capacitação de agentes sociais; 

• Trabal'tos desenvolvidos no bioma amazOnico; 
• Capacidade de escre- relatório técnico com 

clareza, objelividade e embasameniD teórico e 
prético. 

5 - Doc:umentaç!o sollcllada 

• Currlc\llo resumido 

7- Envio de documentac;lo 

Os currículo& deverão ser encaminhados para o e-mail 
gt!i~ll~!!lS!Moieoe,oLQ • .!l!: ou entregues no escritório 
do Jepé Maca pá, conforme endereço e Identificação 
abaixo: 

Aos cuidados de Gist~lle Paulilo Lopes Fons«a 
Avenida Alaide Teive. n• 525. Bairro Trem. CEP 
68.900-095- Macapé - AP 

Q~ .P weJ)(.~ ~ 

ZAMAPÁ MINERAÇÃO 5.A. 

CNPJ no 05.857.559/0001·56 

MIRE 16.3.0000105-7 

EDITAL DE Cof1lvoCAçJo 

ASSB48ÚJA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Ficam Q)l'lvocados os senhores acionistas da 
Z.mapá Mineraçlo 5.A. a se l'el.lllrem em 

Assembléia Geral Extraordinária, a ser realzada no 

próximo dia 25 de maio de 2009, às 9:00 horas, 
na sede sodal da Companhia, localizada na Cidade 

de Mac:apá, Estado do Amapá, no Ramal Porto do 

céu, n° 851, bairro Marabaixo, a fim de deliberar 

sobre a seguinte ordem do dia: 

a) Eleição de OOYO Diretor da Companhia; 

b) Nomeação de procuradores para a defesa 
dos interesses da Companhia em juízo; e 

c) ~ a DireiDria da Companhia a 
formalizar as deiberações tomadas em 

Assembléia. 
O acionista que desejar ser representado por 
procurador deverá depositar o respectivo 

instJurneOO) de mandato, cxxn poderes especiais e 

recoohecimenCD de firma, na sede da Companhia, 

até n (setenta e duas) horas antes da data 

designada para a realização da Assembléia, além 
dos demais documentns que ~ a 

regularidade da reJll esentar;ão. 

Macapá, 12 de llOIIernbro de 2008. 

Atul Suresh Injatkar 
DiretDr 


	

