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Estado do Amapá 

PODER EXECUTIVO 

DECRETOS 
li DECRETO W3330 de 06 de ,AGOSTO de 2010 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 

VALOR DE R$ 3.080.000,00 PARA O 
FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

Anexo do Decreto n.• 3330 de 06 de agosto de 2010. 

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 

28.101- SECRETARIA t>E ESTADO DA EDUCAÇÃO_ 
28 101 -sECRETARIA t>E ESTADO DA EDUCAÇAO 

CO DIGO FT NAT. VALOR 

12.361.3016.2382 0115 3390.37 2.680.000 

12.361 JO 16.2577 OIIS 3390.39 400.000 

-

R$ 100 
TOTAL. 

2.680.000 

400.000 

PROVIDÊNCIAS. -"Q DECRETO N° 3331 
. () ' 

de 06 de AGOSTO· '·de 2010 • 

O G.JVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas através do inciso vm, do art. 119, da Constituição 
Estadual c'do àrt. 8", da Lei n.• 1.448, de 13 de janeiro de 2010, que estima 
a Receita e Fixa a Despesa para Exercício Financeiro de 2010. 

DECRETA: 

Art. 1° Fica aberto o Crédito Especial no valor de R$ 

3.080.000,00 (TRÊS MILHÕES E OITENTA MIL REAIS ), destinado ao 

reforço de dotações consiganadas no orçamento vigente, conforme anexos 
constantes do presente Decreto . 

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 

anterior, decorrerem de Excesso de Arrecadação, na forma do inciso 11, § 
}

0 do art. 43, da Lei Federal n.• 4.320/64. 

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

revogadas os disposições ~::m contrário. 

Macapá-AP, 06 de agosto de. 20!0 

PEt>RO ,pAuto~ ·DE CARVALHO 

~jdor1 f'J:. . ([){)v • 
CLAU(>tt~AS OE SA 

Secretária de Estado dd Planejamento, Orçamento e Tesouro 

-~-___:Em Exerdcio 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 
VALOR DE R$ 9.211.118,00 PARA O 

FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIbÊNc;tAS. 

O GOVERNAbOR DO ESTADO t>b AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas através do inciso VIII, do art. 119, da Constituição 
Estadual e do art. a•, da Lei n.O 1.448, de 13 de janeiro de 2010, que 

estima a Receita c fixa a Despesa para Exercício Financeiro de 2010. 

. DECRETA: 

Art. 1° Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 

9.211.118,00 {NOVE MILHÕES, DUZENTOS E ONZE MIL., CENTO E 
DEZOITO .REAIS), destinado ao reforço de dotações consignadas no orçamento 
vigente, conforme anexos constantes do presente Decreto . 

Art. 2° Os recursos necessários á execução do ctisposto no artigo 
anú:rior, decorrerem de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias, 
na forma do inciso Ill, § 1" do art. 43, da Lei Federal n.• 4.320/64. 

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

revogadas as d_isposições em contrário. 

Macapá-AP, 06 de agosto de 2010 

\ 
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PODER EXEÇUliVO 

Pedro Paulo Dias de Carvalho 
Go,•ernador 

Secretaria~ Especiais de Desenvolvimento Setorial 
,, ; . . 

I ~-· ... 
Govemadoria Coord. Política c Institucional do Amapá: Benedito Dias de Carvalho 
Desenvólvimento da GestãO doEs!. do At!tàpá: Joel Nogueira Rodrigues 
Desenvol. Econômico do Est. do Amapá: Antônio Canos da Silva Farias 
Desenvol. Social do Est. do Amapá: Maria de Nazarê F. do Nàscimimto 
Desenvolvimento da Defesa Social do Est. do Amapá: Aldo Alves Ferreira 
Desenvol. da Infraestrutura do Est. do Amapá: Odival Monterrozo U!ite (interino) 

Secretarias Extraordinária!! 

Secretaria Extraordinária em Brasília: Francisco Orlando Costa Muniz 
Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas: João Neves Silva 
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Rodrigo Flhio Portugal Alves 
Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres: Jucilenc Oliveira da Silva 
Secretaria Extraord. de Políticas A!i'o-Descendcntcs: Manoel A. de Souza 

Órgãos Estratégicos de Execução 

Gabinete do Govemador: Paulo Fernando Batista Guerra 
Gabinete de Segurança Institucional: Ten. Ccl. PM Rônisor Lima de Freitas 
Centro de Apoio a Coordenação Setorial: Édria Michel!e Guimarães da Silva 
Auditoria Geral: Edla Pinheiro Ribeiro 
Procuradoria Geral: Luciano Lima Marialves de Melo 
Defensoria Pública: Helder José Freitas de Lima Ferreira 
Policia Militar: Cel. PM \Valter Soares de Oliveira 
Policia Civil: Paulo César Cavalcante Martins 
Corpo de Bombeiros: Cel. BM RaimundoAmérico Furtado de Miranda 
Policia Técnico Científica: Eliete Nascime~to Borges 
Ouvidoria-Geral: Oton Miranda de Alencar 

Secretários de Estado 

Administração: Saldete Maria Martins Costa 
Desenvolvimento Rural: Carlos Augusto Rodrigues Pimentel 
Cultura: João Alcindo Costa Milhomem 
Comunicação: Edicléia Ata ide Lima 
Ciência e Tecnologia: Aristóteles Viana Fernandes 
Desporto ·e Lazer: Alison Diego dos Santos Pinheiro 
Educação: Doriedson Marques Costa 
Receita Estadual: Arnaldo Santos Filho 
Indústria e Comércio: Márcio de Carvalho Pena 
Infraestrutura: Carlos Viana Rodrigues 
Meio Ambiente: Wagner José Pinheiro da Costa 
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Sebastião Rosa Máximo 
Saúde: Elpídio Dias de Carvalho 
Segurança: Aldo Alves Ferreira 
Setrap: Rodolfo Fernandes da Silva Torres 
Trabalho c Empreendedorismo: Regina Maria de Oliveira Duarte 
Turismo: Ana Célia Melo Brazão do Nascimento ' 
Mobilização Social: Denise de Nazaré Freitas de Can•alho 

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados 

Adap: Robério Aleixo Anselmo Nobre 
Amprev: Artur de Jesus Barbosa Sotão 
SIAC- Super Fácil: Maria Délia Souza Góes 
EAP: Maria Goreth da Silva c Sousa 
lapen: Claudio Cesar Pereira 
Detran: Maj. PM Jones Miguel Pereira da Silva 
Di agro: Rosival Gonçalves de Albuquerque 
Feria: Kátia Regina Ba!ieiro de Souza 
Hemoap: João Ricardo Silva Almeida 
IEPA: Benedito Vitor Rabelo 
IPEM: Alcir Mary Sampaio 
Jucap: Gilberto Laurindo 
Lacen: Fernando Antonio de Medeiros 
Pescap: José dos Santos Olh•eira 
Procon: Alba Nize Colares Caldas 
Prodap: Julia Maria Soares Favilla Nunes Maia Ncumann 
RDM: Francisco de Paula Silva Santos 
Rurap: Jaezer de Lima Dantas 
JMAP: Paulo César da Silva Gonçalves 
ARSAP: Fernando Dias de Carvalho 
JEF: Udielma Cardoso da Silva Nery 
UEAP:Admilson Moreira Torres (interino) 
Funserra: João Bosco Alfaia Dias 

Sociedades de Economia Mista 

AFAP: Ana Dalva de Andrade Ferreira 
Caesa:Odival Monterrozo uite 
CEA: Josimar Peixoto de Souza 
Gasap: Ruzicly de Jesus Pontes da Silva 

........ - .. ,_· .... · 

Anexo do Decreto n.• 3331' de 06 de agosto 

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 

13.000·- SECREtARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
13.101- SECRETARIA [)E ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

de 2010. 

R$ 1 00 
.. 

CO DIGO FT NAT. VALOR · TOTAL 

04. t 22.0001.2544 OI OI 3390.39 3.216.1 t8 
0107 3390.39 1.000.000 4.216.118 

15.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJ' AMENTO, ORÇAMENTO€ TESOURO 
15.101 -SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENrO, ORÇAMENrOE TESOURO 

CO DIGO FT NAT. VALOR 

28.844.020 t .0027 ÕtOI 3t90.91 • 750.000 
Ól71 3190.91 250.000 

28.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO 
28.101 -SECReTARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

CO DIGO FT NAT-: VALOR 

12.361.3016.2382 OI t5 3390.36 895.000 

12.361.30 t6.2577 0115 3390.39 3.100.000 

ANEXO Ir - ANULAÇÃO 

09.000- SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO 
09.101- SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO. 

CODIGO FT NAT. VALOR' 

24.131.0030.2092 OI OI 3390.39 1.1.16.118 

R$1 00 
TOTAL 

'h· 

1.000.000 

R$ 1,00 
TOTAL 

895.000 

3.too.ooo 

' 

R$ 1 00 
TOTAL 

1.116.118 

15.000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTOE TESOURO 

15.101- SECRETARIA DE ESTADO DO.PLANEJAMENrO, ORÇAMENTOE TESOURO 

R$ 1 00 

CÓDIGo FT NAT. VALOR 

-
04.122.0001.2001 0171 3390.39 10o:ooo 

04.124.3006.2139 0171 3390.36 150.000 
OtOI 3390.39 250.000 

28.846.0201.0027 OI OI 3390.9t 300.000 

OI OI 3390.93 200.000 

20.000- SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 
20.101- SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 

CODIGO FT NAT. VALOR 

25.752.0170.0020 OI OI < 4590.65 540.000 

25.753.0170.0029 0101 4590.65 ·60.000 

25.000- SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

25.202 -UNIVERSII>ADE ESTADUAL DO AMAPÁ 

-CO DIGO FT NAT. VALoR 

12.122.0001.200 I 0107 3390.39 500.000 

12.364.0070.2704 0107 3390.39 tOO.OOO 
0107 449052 400.000 

-
28.000- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO 
28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

CO DIGO FT NAT. VALOR 

12.361.3016.2382 OI t5 3350.92 511.000 
0115 3390.14 50.000 
0115 3390.30 100.000 
0115 3390.92 323.000 

12.361.3016.2577 .0115 4490.52 268.000 
0115 4490.92 254.000 

12.361.3016.2580 0115 3350.41 800.000 
Ot 15 3390.39 200.000 

12.362.3016.2582 0115 3390.14 50.000 
0115 3390.36 100.000 
OI t5 3390.37 t09.000 

- 0115 4490.51 200.000 
0115 4490.52 50.000 

12.366.301'6.2361 Olt5 3350.41 330.000 

TOTAL 

100.000 

~00.000 

500.000 

R$_1 00 
TOTAL 

540.000 

60.000 

R$ 1 00 

TOTAL 

soo.ooo 

500.000 

ll\\f1J \ 

R$ 1 00 
TOTAL 

984.000 . 
521.000 

1.000.000 

~09.0(10 
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0115 I 3390.14 50.000 

0115 3390.30 150.000 

0115 3390.36 170.000 

0115 3]90.39 80.000 

0115 3390.49 200.000 nu.ooo 

33.000. sECRETARIA bE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
33.202 ·INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

R$ 1,00 

CÓDIGO FT NAT. VALOR TOTr'.l. 

14.421.0059.2183 OI OI 3390.30 1.500.000 1.500.000 

... - . 

DECRETO N° 3332 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

\ 

_O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Consbtuição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 1.073, de 02 de abril de 2007, 

RESOLVE: 

Nomear Eurídice Rodrigues Ferreira para exercer o cargo em 
comissão de Chefe de Unidade/Unidade de Desenvolvimento Local/Núcleo de 
Desenvolvimento Rural/Coordenadoria de Desenvolvimento Rural, Código 

CDS·l, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural. 

Macapá, 06 de · agosto de 2010 

PEDRO PAULO' ~I i~ CARVALHO 
Gl/~dor 

DECRETON° 3333 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

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

RESOLVE: 

Nomear Maria Solange Sampaio Evangelista para exercer o cargo 
em comissão de Chefe de Unidade/Unidade de Desenvolvimento Local/Nucleo 
de Desenvolvimento Rural/Coordenadoria de Desenvolvimento Rural, Código 

CDS-1, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural. · 

Macopá, 06 de agosto de 2010 

PEDRO PAU~1D , ~CARVALHO 
' odor 

- - ,· 

DECRETO N° 3334 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

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

RESOLVE: 

Exonerar Raimundo das Graças da Silva Favacho do cargo em 
comtssao de Assessor de Pesquisas Educacionais/Centro de Pesquisas 
Educacionais, Código CDS-2, da Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá, 06 de · agosto de 2010 

PEDRO PAULoibi~E ARVALHO 
GotJr dor 

/ 

DECRETO N° 3335 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

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

RESOLVE: 

Nomear Maria do Socorro Brazão Tolosa para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Pesquisas Educacionais/ Centro de Pesquisas 
Educacionais, Código CDS-2, da Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá, 06 de · agosto de 2010 
<• 

PEDRO PAUL1~I CARVALHO 
G odor 

// 
DECRETO N° 3336 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

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

RESOLVE: 

Exonerar Eny das Graças dos Passos Silva da função 
comissionada de Responsável por Atividade Nivel li/Centro de Pesquisas 
Educacionais, Código CDI-2, da Secretaria de Estado da Educação. 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

REMESSA DE MATÉRIA 

Antonio Carlos Rosa da Silva 
Diretor 

Delci Pereira Dias 
Chefe da Divisão Administrativa 

Edivaldo Duarte Menezes 
Chefe da Divisão de Comercialização 
Raimundo Nazaré Tavares Ferreira 

Chefe da Divisão Industrial 
Membro da ABIO- Associação Brasileira de 

Imprensa Oficiais 
Sede: Av: A urino Borges de Oliveira, 103 

Bairro São Lázaro Macapá-AP 
CEP: 68.908-470 

Fones: (96) 3212-2136 - 3212-2137 
3212-2138 Fone Fax: (96) 3212-2135 

AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 

NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 

SEGUINTES MEDIDAS: Sem DE 

LARGURA PARA TRJ!S COLUNAS, 

12cm DE LARGURA PARA DUAS 

COLUNAS OU 26cm DE LARGURA 

NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

E QUADROS. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

ORDEM ASSINATURA 3 MESES 6 MESES 12 MESES 

01 ASSINAT. R$ 75,00 R$150,00 R$ 300,00 
ASSINA TU· 

02 RAC/REMES R$ 225,00 R$ 450,00 R$ 900,00 
SA POSTAL 

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES 

Exemplar ................................................................ R$ 5,00 
Exemplar Atrasado ............................................... R$ 6,00 
Centímetro Composto em Lauda Padrão ............ R$ 5,50 
Centimetro para Compor ..................................... R$ 8,00 
Página Exclusiva ............................................... R$ 430,00 
Proclama de Casamento ..................................... R$ 50,00 

Ao DJO reserva-se o direito de recusar a 
publicação de matérias apresentadas em 

desacordo com suas normas. 

Celular:(96) 9129- 7610 Acesso ao Diário: www.sead.ap.gov.br 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
DAS 07:30 às 12:00 horas· 
DAS 14:30 às 18:00 horas 
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Macapá, 06 de · agosto de 2010 

PEDRO PAUL~ ~tÁjjARVALHO 
~tr' 

DECRETO W 3337 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

-o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 1 I 9, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n' 1.230, de 29 de maio de 2008, 

RESOLVE: 

Exonerar Sandra Paiva Felix do cargo em comissão de Assessor 

Técnico Nível l/Centro de Pesquisas Educacionais, Código CDS-1, da 
Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá, 06 de agosto de 2010 

PEDOO ""~"V<LHO 

DECRETO N° 3338 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

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

RESOLVE: 

Nomear Eny das Graças dos Passos Silva para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Técnico Nível I/Centro de Pesquisas Educacionais, 
Código CDS-1, da Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá, 06 de · agosto de 2010 

PEDRO PAU')? D~ CARVALHO 

~~9. 
DECRETO N" 3339 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são ~onferidas pelo art. 119, inciso XXil, da Constituição do Estado do 
Amapã, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16.de abril de 1997, de acord~ com 
os Decretos n's 3328, de 21/08/07 c 4508, de 28/12/09, c tendo em vtsta o 

contido no Ofício n• 1n0/2010-Gob/Sims, 

RESOLVE: 

Exonerar Ronilson Ferreiro Ribeiro do cargo em comissão de 

Gerente Operacional do Projeto "Assessoramento o Programas, Projetos. 
Benefícios e Serviços", Código CD$-1, da Secretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social, a contar de 02 de agosto de 2010. 

, Macapá, 06 de agosto de 2010 

PEDRO PAUJ-~ CARVALHO 

. GWr . 

DECRETO N" 3340 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são ~onferidas 'pelo art. i 19, inciso XXII, d~ Conslitui~ão do Estado do 

. Amapã, c/c o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo ~om o 
Decreto n• .0319, .de·03/,0ff..09, e 4508, de 28i;12/09,.e .tendo em vtsla o 

contido no Ofício n° 1768/20!0-~AB/Sims, · 

RESOLVE: 

Exonerar Adriana Carla Ferreira Alves do cargo em comissão de 
Gerente Gc~al do Projeto "Serviço de Atendimento ao Cidadão", Código CDS-2, 
da Secretana de Estado da l~clusào c Mobilização Social, a contar de 02 de 
agosto de 2010. 

Macapá, 06 de ·agosto de 2010 

PECAO P<U~""'uro 
DECRETO N° 3341 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46, da Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto n° 0319, de 03/02/09 e 4508, de 28/12/09, c tenqo em vista o 
contido no Ofício n° 176912010-GAB/Sims, 

RESOLVE: 

Nomear Ronilson Ferreira Ribeiro para exercer o cargo em 

comissão de Gerente Geral do Projeto "Serviço de Atendimento ao' Cidadão", 
Código CDS-2, da Secretaria de Estado da Inclusão c Mobilização Social, a 
contar de 02 de agosto de 201 O. 

·MacQpá', 06 de agosto de 2010 

DECRETO N" 

PEDRO PAUt+E CARVALHO 
n ar 
~ . 

, 
3342 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

·o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pdo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapã, c/ c n Lei no 1.230, de 29 de maio de 2008, c lendo em vista o contido 
no Ofício n• 0843/2010-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

F\omcar Cloudete da Silvo Dias, ocupante do cargo de Professor, 
Classe D, Nivel304, pertencente ao Quadro <)e Pessoal do ex-Território F'edeml 
do Amapá, paru exercer a funçào comissionada de Secretário r:scolar do 
Centro de Ensmo Profissionali7.:>.nlc do Amapá ProF. Josinete Oliveira Barroso, 
Código CDI-3. da Secretaria t!e Estado da Educação. .·. .. 

MQcapó, 06 de agosto de 2010 

PEDRO PAUL~.pL.~ CARVAl.HO. 

~~~or 

DECRETO N° 3343 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

·O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o contido: 
no Ofício n• 0843/2010-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

. - Nomear 'Nazaré Martins· de Freitas, ocupante do cargo der· 
Professor, Classe D, Nível. 104, ·pertencente a:o Quadro de Pessoal do ex-· 
Território Federal do Amapã, para exercer a função comissionada de Diretor 
Adjunto ilo CciiH·o 'de Ensino Profissiói1alizante do Amapá· Prol". J.osinetc 
Oliveira Barroso, Có~i.go CDI-3, da Secretaria de Estado d~ ~ducação: 
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Macapá, 06 de agosto ·de 2610 

PEORO PAUl.·~···~I. ~CARVALHO 
· G . ~1Ta;J9í-/ ,•· .7/ 

D~CRETO N° 3344 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, ibciso ){)(ll, da Constituiçãodu Estado do 
A mapa, c/c a Lei n" 1.230, <!c 2\l c),e maió de 2008, e tendo em v1sta o contido 

no Ofício n° 0843/2010-GA~/SEED, 

RESOlVE: 

Exonerar Roberto Costa de Carvalho da função comissionada de 

Diretor da E. E. Água Branca do Cajari, Código CDI-3, da Secretaria de Estado 

da Educação. 

Macapá, 06 de agosto de 2010 

DECRETO N° 3345 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u~ando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n" 1.230, de 29 de maio de 2008. c tendo em vista o contido 
no Ofício n• 0843/2010-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

:'-lomear Dalcivone Viana Pimenta, ocup;mte do cargo de Professor, 
Classe A, Padrão O 1, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do 
Amapá, para exercer. a função comi~sionada de Diretor da E. E. Água Branca 
do Cajari, Código CDI-3, da Secretaria de Estado dii Educa.,:iio. 

Macapá, 06 de agosto de 2010 

PEDRO PAULl orl~cARVALHO 
G~?riipdál>/ 

DECRETO N" 3346 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atrib\.tiçàes 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXll, da Constituição do Estadodo 
Amapã, cfc a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em v1sta n conttdo 

no Ofício n• 0843/2010-GAB/SEED. 

RESOLVE: 

Exonerar José Luiz Silva lobato dr.i cargo em comissão de 
Assessor para Projetos Espcciais/Secrctúrio Adj\.tnto de Politieas de Educação, 
Código CDS-1, da Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá, 06 de agosto de 2010 

PEDRO PAU~~ o\~~ CARVAl.HO 

~~,~~~~ 

DECRETO N° 3347 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

-o GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que ihc são conferidas pelo !\J"t; I i 9, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/ c a Lei n" 1.230, de 29 de maio de 2008, c tendo em vista o contido 
no"Ofício n° OS43/2010-GAS/SEED, -

. ' ·l·· ' 

RESOLVE: 
' . 

Nomear Arley Costa dos Santos para exercer o cargo em 
comissão de AsSessor pará Projetos h:speciais/ Secretario Adjunto de Politieas 
de Educação, Código CDS'~t .. dâ Secretaria de Estado da Educação. ' ' 

. . . - ' I ' ' . 

Mac~pá, 06 de agosto de 2010 

DECRETO N° 3340 DE 06 DE AGOS'I'O DE 2010 

O GOVERNADOR D.O ESTADO DO AMAPÁ, usando das alribuiçõcs 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o contido 
no Ofício n• 0843/2010-GAB/SEED, 

RESOLVE: 

. Exonerar Adinaelza do Rego Góes da função comissionada de · 
Secretário ExecutivoJGabinctc, Código CDI-2, da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Macapá, 06 de agosto de 2010 

PEDRO PAU~~ CARVALHO 
rnador 

.~ 

DECRETO N° 3349 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ÀMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo rut. I 19, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c f c a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em \~Sta o contido 
no Ofício n° 0843/2010-GAB/SEED, 

RESOlVE: 

. Nomear lídia Coelho Ribeiro Pureza, ocupante do cargo de 
Professor, Classe B, Padrão 1, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapú, para exercer afunção comissionada de Diretor da E. E. 
Prol" Maria- da Silva Mendes, Código CDI-3, da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Macopá, 06 de agosto de 2010 

PEDRO PAUtb bt:.AbE CARVALHO 

~~~9dor;/ -, '~ .. -(•. ,. 

_; 
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DECRETO N° 3350 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 DECRETO N° 3352 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

·o GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXll, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc ~Lei n• 1.230, de 29 dt maio de 2008, c tendo em vista o contido 
no Ofício n° 0843/2010-GAS/SEED, 

O GOVERNADOR DO ESTADó DO AMAPÁ, 'usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. ll9, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, 

RESOLVE: 
RESOLVE: 

Nomear Rosangela de Lima, ocupante do cargo de Professor, 
Classe O, Nivcl 104, pertencente no Quadro de Pessoal do ex-Território federal 
do Amapú, para exercer a funçào. comissionada de Diretor Adjunto da E. F.:. 
Prol" l{ivanda Nazarc da Silva Guimarães, Código CDI-3, da Sc<:retaria de 
Estado da Educação. 

Exonerar Janaina Gomes de Almeida do cargo em comissão de 
Diretor da E. E. Prot- Maria Cavalcante de Azevedo Picanço, Código CDS-2, da 
Secretaria dj: Estado da Educação. · 

Mac:apá, 06 de agosto de 2010 

Macapá, 06 de agosto de 2010 

PEDRO PAUJ DL .. ~ _5ARVALHO 

-- ~~~-~~-----------
DECRETO N° 3351 DE 05 DE AGOSTO DE 2010 

DECRETO N° 3353 DE 06 DE AGOSTO DE 2010 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das ntribuiçi>es 
que lhe são conferidas pdo art. 119. inciso XXII, dn Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, e· tendo em vista o contido 
no Ofício n• 0843/2010-GAB/SEED, . 

O 60VERNAbOR bO ESTADO bO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, 

RESOLVE: RESOLVE: 

Nomenr Iranilde Snerd Medeiros Lobato, ocupante do cargo c.le 
Professor, Classe O, Nível 202, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex· 
Território Federal do Amapá, para exercer a função comissionada de Diretor 
da E:. E. Santa Maria, Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Educação. 

Nomear Paulo Sérgio Tavares do Nascimento para exercer o cargo 
em comissão de Diretor da E. E. Prot- Maria Cavalcante de Azevedo Picanço, 
Código CDS-2,- da Secretaria de Estado da Educação. 

MQcapá, 06 de agosto de 2010 
Macapá, 05 de agosto de 2010 

Órgãos Estratégicos de Execução 

( Gabinete do Governador ) 

Paulo Fernando Batista Guerra 

P 0 R TA R 1 A N• 078/10-GABl 

O CHEFE DE GABINm DO GOVERNADOR, no uso 
da faculdade de delegaç!o, que lhe é conferida pelo inciso 11, do art. 
123, da Constltulçâo Estadual, Lei no 0664, de 08.04.02 e tendo em vista 
o teor do Memo no 072/Hl-CER/GABl, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento dos seMOOres TEREZA 
MARIA MACIEL DE SOUSA, Coordenadora de Cotlmonial c Relaçlles 
Públicas, Có<r~go C05-3, lOSÊ MARIA FERNANDES DOS SANTOS, 
Motoristll da Coordenadoria de Cerimonial e Relações Públicas, Código 
CDI·2 lotados neste Gabinet~ do Governador e MARIA APARECIDA 
SOUÍA NUNES, Agente Administrativo, lotada no SJAC/Super Fádl, à 
diSilOSk;~o deste Gabinete do Governador, que viajaram da sede de suas 
atrlbulções Macapá·AP, até o municípl~ Mazag3o Velho, onde 
acompanharam o Excelentisslmo senhor Governador do Estado do 
Amap.!, por ~o dos fest<jOS de São Ttago, nos dias 24 e 25.07.10. 

CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR, em Macap.l·AP, 29 de 

JUihOde2010. ~~__( 

. ~ULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Chefe ele Gabinete do Governador 

PEDRO~PAULOtLCl CARVALHO 

G~~:~/ 

PORTA R 1 A N• 079/10-GABl 

O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR, no uso 
da faculdade de delegação, que lhe é conferida pelo Inciso 11, do art. · 
i23, da Constltulç~o Estadual, Let n• 0664, de 08.04.02 e tendo em vista 
o teor do Memo no 073/lO·CER/GABI, 

RESOLVE: 

Designar os servidores TEREZA MARIA MAOEL DE 
SOUSA, Coordenadora de Cerimonial e Relac;ões Públicas, Código COS·J, 
JOSé MARIA FERNANDES DOS SANTOS, Motorista da Coordenadoria 
de Cerimonial e Relações Públicas, Código COI·2, lotados neste Gabinete 
do Governador e LEONARDO FERREIRA TRINDADE, Assessor 
Espeoal 111, Código CDS·3, lotado na Secretl!rla Esp«lal de 
DesenvoMmento Soda!, â dlsposlç!o deste Gabinete do Governador, 
para viajarem da sede de suas atribuições Macapá·AP, até o munldpio 
Olapoque, a fim de participarem dos preparativos e execuçl!o da Feira 
Internacional de Empreendedortsino, no período de 12 a 16.08.10. 

CHEFIA DE GAB!NET.E DO GOVERNADOR, em Macapa·AP, 03 de 
agostode2010 .• ~ 

./_-;Y=?[2PM~ 
' PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 

Chefe de Gabinete do Governador 

PORTA R I A NO 080/10-GABI 

O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR, no uso 
da faculdade de delegac;!o, que lhe é conferida pelo Inciso 11, do art. 
123, da Constltuil;âo Estl!dual, Lei n° 0664, de 08 de abril de 2002 e 
tendo em vista o teor do OfiCio n° OJ/11l-GPAGRS, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do seovklor JONNY ClEBE 
PEREIRA DE UMA, Gerente Geral do Projeto "Apoio As Ações 
Governamentais na Região Sul do EstaCO do Amap.!", Código CDS-3, 
lotado neste Gabinete do Governador, que viajou da sede de suas 
atribuições Laranjal do Jari-AP, até a Capital do Estado do Amap.! -
Macapá, para tratar de assuntos de Interesse da admlnistraç!o ~aduar, 
no oeríodo de 19 a 24.07.10. 

CHEFIA DE GA~=R, e( Macapa·AP, 06 de 
aoostode/ 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Chefe de Gabinete do Governador 

(Policia Militar 
Cel. PM. Walter Soares de Oliveira 

EXTRA TO DO PRIMEIRO TERMO ADmvO AO 
CONTRATO N'003~- PMAP 

INSTRUIVIENTOS t: PARTE.~: O Estado do Amapá, atnrvts da 
POLICIA MILITAR DO AMAPÁ, como Cootra!ante e a empr<Sa 
MOSELLI VEIClfl.OS LTDA, CNPJ: 01000.309/0001..,7, como 
Contratada 

Pelo prest11te TERMO ADnlVO, as partes 
iderrtificadas no pórtico do m .. mo, declatam lltiitlrr .. ~ustam que o 
instrumento acima identificado ttm alterado a t:LALtSliLA 
OtCIMA SEGUNDA DO CO!'ITRA TO N" OOOJrU9- DO PRA1.0 
E DA VIGtNCIA, que passa a vigonuá confonne redaç§o abaixo, 
mantidas as demais aqui n!o referidas, na forma como se acham 
redigidas e que neste mo e ocasiao ficam totalmente ratificadas paru 
1odas as conseqQencias de direito. 

Fica prorrogado o prazo dt .-12facla previsto no Contrato 
n• 00~109-PMAP, por mais 12 (doze) meses, ou seja, a1t o dia Z8 de 
.tulha dt 2011. 
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Por estarem justos e de acordo com relaçQo ao conteúdo 
deste TERMO ADITIVO. assinam· o mesmo em 03 (três) vias de 
igual teor c fonna. de,·endo este insuumento ser publicado,. em 
r~umo no fliário Oficial do Estado do Amapá, no prazo de 20 (vmte) 
dias a ~ontar do 5° (quint()) dia ütil do mês ~guinte a sua assinaturn 
(Árt. 61. Parágrafo Único da Lei &.666/93). 

DATA DA i\SSJNATIJRA: 28 de Julho de 2010. 

t Olinina e Obtriano Rt:nto 

Pereira. 

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA 
N' 008/1 O - PMA P 

RAnm:o 

PROCESSO N': 340101.2009.00241-DPOF/Pl\tAP 
ll'EXIGIBILIDADE LI ClT A TÓRIA: 00212009-CPLIPI\IAP 
ASSCNTO: Celebração do I" Termo Aditivo ao Contrato n• 
003109-PMAP -Prorrogação de praz.o de vigêncio. 
FUNDAMENTO LEGAl.: Art. 57. H. § 2" da ki n' 8.6661'}3 e 
suas alterações. • 
FAVORECIDO: MOSELLI VEICULOS LIDA. 
OBJETO: Serviço de 1\IJnutençlo Prt•·enti•·a e Coi'!Tth·a com 
o fomedmeuto de PeÇJI• para Pl\tAP. 

Sr. Comandanre Geral, 

Para competente mtificação. submeto à apreciação de V. 
Ex' a presente JLISTIHCA TIVA, ohjotivando·a celebração do PRI
MEmO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 003/09-PJI.IAP. 
que consistirá na alteração da Cláusula DtcittUJ Stgundo- Do Praw 
dJJ Vigincia. prorrogando-se o referido instrummto contratual por 
mais 12 (doze) meses, ou seja. att o dia 28 de Julho de 2011, possi· 
bilitando a continuidade da prestação de serviço especializado de Ma
nutenção Preventi•·a. Corretiva e Fornecimento de Peças pnra os Veí
culos Oficiais P<"rlcnccn!es a PMAP_ 

Justifica-se a prorrogação do praz.o de vigência deste 
Contrato, pelo fato de se tratar de uma prestação de serviço continuo. 
que so loma necessária à Adntinistrnção no desempenho de suas 
atrihuiç<ies e cuja interrupção do serviço poderia comprometer a 
continuidade de suas atividades. Posto que, a exceção prevista o art. 
57, 11, da Lei 8.666/93 significa que contratos de tal nature-.<a não estão 
adstritr>s aos limites de vigência dos créditos orçamentários, podendo 
permanecer em vigor após o fmal do exercício no qual foram 
celebrados e depois do ténnino da vigelicia do crédito ao qual estavam 
vinculados. 

Observe-se que o fundamento lógico desta exceção consiste 
na inconveniência da interrupçDo do serviço objeto do mencionado 
Contrato, que implicaria em sério risco de continuidade da atividade 
desenvolvida pela administração. uma vez que sendo um serviço 
contínuo caracteriZa-se pela sua perenidade e nocessidadc de 
prestação. Portanto, não apenas a continuidade de desenvolvimento, 
mas a necessidade de que não sejam intctrompidos, constituem. 
requisitos basilares para que se enquadrem em serviço dessa natureza. 

A Policia Militar do Amapá, encarregada de executar o 
policiamento preventivo e ostensivo em todo o território do Estado 
Amapá, conta atualmente com uma frota de veículos que vem sc11do 
utilizada diutumamcntc em ações operacionais objetivando a 
segurança da comunidade amapaensc. não podendo sofrer interrupções 
neste atendimento, portanto necessitando de manutmçõt:s preventivas 
e corretivas nos componentes mecânicos. cletrico e eletrônicos destes 
veiculos. 

Assim, wna vez que o Contrato em questão pode ser 
Bditado até o limite de 60 (sessenta) meses, e por esse motivo, prima· 
se pela continuação do Contrd!o 003109-I'MAP, por sé enquadrar nos 
•Titerios estabelecidos por lei, posto. que os setVÍços fornecidos silo 
cootinoos e os preços c as condições apresentadas pela contratada 
mnda são mais vantajosas para a missa administração, vez que a 
realização de wn novo procedimento licitatório poderia ocasionar nwn 
acréscimo no preço ora proposta, além da perda por parte da 
Administraçao das vantagens pecuniarias que vem sendo oferecida 
pela Firma Contratada O que em si, Justifica-se •-sta prorrogação por 
encontrar amparo legal no Art. 57, li, § 2' da l..ei 8.666193, e suas 
alteraçDes posteriores: 

Pelas razões expostas, e em cumprimento aos princípios da 
Administração Pública e à própria Lei, submeto a presente 

Justificati,.,. a Vossa Excelência, 
public~ção em Oiârio Oficial 
Contrato. 

(Polícia Civil 

Paulo César Cavalcante Martins 

(DIÁRIO OFICIAL) 

JUSTIFICATIVÃ N° 012i2íllú- üGi'.:: 

i>ROCESSO: 28820.000953/2010. 
A~UN ro: IJI~l'I:N~ 0E UOTAÇÃO. 
UNIDADE: DELEGACIA GERAL DE POLÍOA CML. 
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de serviços 
de Adaptações nos Telerentros (OCCM/STN, Delegadas de 
laranjal do Jari e Porto Grande e AIFA). 
VALOR ESTIMADO TOTAL: R$ 98.000,00 (Noventa e Oito Mil 
Reais). . 
ADJUDICADO: NUNES CONST'RUÇOES COMEROO & 
SERVIÇOS LTDA·EPP 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, IV da Lei no 8.666/93, 
de 21 de junho de 199 posteriores. 

ausência de Ucitac;ão e a 
presa NUNES CONSTRUÇÕES 
·EPP, para a exerução dos 

serviços de Adaptções elecentros (DCCM/STN, Delegadas 
de Laranjal do Jari e. Porto Grande e AIFA. devido à situação 
fática tipificar-se na hipótese legal prevista para a dispensa de 
üdtação, conforme se verifica pela leitura do art. 24, indso IV 
da Lei no 8.666/93. In veróis: 

"Att 24. É 'dispensável a 1/dtação:". 

IV - nos cas~H de emergência ou de 
calamidade pública, quando aracteriuda 111'1/ênda de 
atendimento de situação que possa ocasionar pnQulzo 
ou CXHn/NU1118ter a /fiBfiUf3IJÇI de pessoas, obras, 
sent1ços, equipamentos e outros ben$, P.úblicDs ou 
particvfares, e -m para os bens necessários ao 
atendimento de sltuaçilo entelflt!llda/ ou Ci1lamltosa e 
'para as paroelas de obras e setviços que possam ser 
cvncluidas no prazo máximo de J80 (cento e oltsnta) 
dia$ ctJnSeaJI:ivos e inintemJptos, contados da 
DCXHTênda da ttmel'(léncilr ou ~ lledlltla a 

. protTDfJ8Çáo dos respec:titNls conl:r.ltlas" 

A rontratação de forma direta, por um 
período de 30 (trinta) dias, justifica-se em razão da urgênda 
na adaptação dos TEL.ECENTRós que fazem parte do Projeto 
de Ensino à di51ância · da Seaetarla Nadonal de Segurança 
Pública - SENASP/MJ. Projeto este Que aintemplou o Estado 
do Amapá com 04(Quatro) unidades para implantação na 
Aca!lemia Integrada de Formação e Aperfeic;oamentxrAIFA e 
Munidpjos de Santana (Delegacia de Crimes Contra a Mu!he!'
OCCM), Porto Grande (Delegacia de Polida) e laranjal do Jari 
(Primeira Delegada de Polida do Laranjal do Jan). 

Foram encaminhados pela SENASP 
equlpament()s e mobiliários necessários para a devida 
Implantação dos novos TELECENTROS, conforme o Aoordo de · 
Cooperaóio Técnica celebrado pelo Ministério da Justiça e pela 
Secretaria Nadonal de Segurança Pública Que prevê a 
rJeee$1dade de local e instalações adeQuadas, conforme as 
especificações fornecidas pela SENASP. 

Os locais destinados ao funcionamento do 
Projeto de Ensino à Distância, denominado de TEtECENTOS 
possui diver= problemas estruturais, necessitando 
Uf9elltemente de manutenção nas instalações físicas, rede 
elétrica, hidr~ulica, sanitária, forros e pintura. Já existe 
solidtação do Chefe da Unidade de Informátíca solicitando 
providências nos serviços de ada)Xar;ões, pois os equipamentos 
encontram-se a disposiç5o deste órgao para implantação 
imediata dos ambientes que é de fundamental importância 
para as ações de formação e capacitação, comunicação, 
videoconferências e mobilização dos servidores vinrulados a 
Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública; 
solicitações estas reiteradas pelo Gestor do TELECENTRO/AIFA 
que informou que a fiscalização ocorrerá nos próximos meses, 
sob pena de recolhimento dos equipamentos Fornecidos caso 
n:lo haja cum)ll1mento do Acordo de Cooperação referenciado. 

A contratação emergendal se faz 
necessána com vistas a ni!o prejudicar o cumprimento das 
agendas de aulas que serão desenvolvidas e oferecidas pelos 
TELECENTROS, ao tempo em que proporcionará aos 
servidores, em especial, do interior do Estado, uma melhor 
capacitaç:lo na área de Segurança Pública. 

Vale ressaltar que existe solidtação de 
providências urgentes quanto ·ao objeto em questão oriunda da 
Secretaria de Estado da justiça e Segurança Pública -SEJUSp, 
que assinou o Termo de Cooperação Técnica com o Ministério 
da Justiça. 

Portanto 'verifica-se que a contratação 
emergencial visa adaptações nos prédios já existentes que 
necessitam de melhorias na infra-estrutura para atender as 
necessidades dos ambientes de aprendizagem supracitados, eis 
que o decurso de tempo necessário para a adoç:lo de 
procedimento licitatório convencional para a viabilização do 
problema impediria a adoç:lo Imediata das medidas 
Indispensáveis parn evitar transtornos junto ao Ministério da 
Justiça e evitar o iminente prejuízo aos servidores do setor 
Segurança Pública. 

A Douta Assessoria Jurídica da Delegacia 
Gerai de Polícia Civil, emitiu parecer pela Contratação direta da 
empresa NUNES CONSTRUÇõEs COMÉROO & SERVIÇOS 
L TDA-EPP, manifestou-se pela possibilidade de dispensa 
lidtatória, pois in casu encontra~ plenamente satisfeitos os 
requisitos _legais para a contratação, devendo a referida 
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apresentar comprovante de adimplência junto a Fazenda 
Federal, Estadual e Mun!dpal, Contribuição Previdenciária, 
FGTS e Registro junto ao (J{EA!AP, asseverando ainda que o 
preço orçado parn os serviços encontra-se compatível com o 
praticado no mercado local, ademais a empresa em epígrafe 
possui experiênda na prestaç5o de serviços objeto deste 
processo, qualificando-a para contratar com a administraç5o. 

Assim, com fulcro no Art. 24, IV, caput da 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, e 
ateiKJendo à exigência do Art. 26 do mesmo diploma legal, 
submetemos a presente Justificativa ao Excelentíssimo Senhor 
Delegado Geral de Polícia Civil, opara efeito de homologação, e . 
posterior publicação no Diário Ofldal do Estado, a !lm de 
produzir os devidos efeitos leg . 

Secretarias de Estado 

I( Educação 

Ooriedson Marques Costa 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

.JUSTIFICATIVA N' 045/10- CPL-8EED 

HOMOLOGO 

Mncapá-AP, ·3::_, /('' 12010. 

'MCiil-lf"tAJidlhis COSTA 

Processo n•.: 2010/8!42 \ 
Assunto: Dispensa de Lici~ç 

EDUCAÇÁO 

) 

Fundamento l.egnl: Artigo· 4, Inciso li da Lei n' 8.666/93 e suas 
alterações. 
Atljudicado: EMPRESA MARTINS COMERCIAl. -LTDA- CNPJ: 
84.423.797/0001·20. 
Valor: R$ 7.984,&0 (sete mil novecentos c oitenta e quatro reais e 
oitenta centavos). 
Progmma: gerenciamento administrativo; Aç!o: manutenção de 
serviços administrativos; Código: 12122.0001.2001; Elemento de 
Despesa: 3390.30- material de consumo, Fonte: 107 (RP). Objeto: 
Aquisiçao de material de consumo para suprir nocessidades dos 
diversos setores desta SEED. 

_Senhor Secretãrio, 

Justifica-se a presente dispensa de procedimento licitatório, que tem 
como objeto A aquisição de materinl de consumo para SF.ED e com 
fulcro no artigo 24, inciso 11, da Lei n' 8.666/93, o qual dispõe: "para 
outros serviços e compras de valor atl! 10% (dez por cento) do limite 
prevrsto na allnea 'a", do inciso 11 do artigo anterior e para 
ahcnaçOes. nos casos previstos ncsla ~ei, desde que n!o se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço. compm ou alienação de maior vulto 
que possa ser realizada de uma só vez". 

A aquisiçDo de tnl material em questão é de vital importância para dar 
continuidade às boas atividades desenvolvidas por esta Secretaria de 
Educação entllo por isso, foram realizadas cotações no comércio 
local. em que o referido adjudicatário ofertou o menor preço, além de 
que a Empresn é objetivamente capnz de atender as necessidades do 
Administrnção. 

Por todo o _exposto, Senhor Secretãrio, submetemos a sua apreciaçDo 
esta Justllocattva de Dtspensa de l,icitaçilo, para autorizaç.!.o c 
mhflcação do valor acima citado em favor do referido adjudicatário, 
o. qual está em conformidade com o pntticado no mercado, tendo em 
VISta, _que a empresa adjudicada apresentou o menor preço para 
fomccomento dos materiais objelo desta justificativa, bem como sua 
homologação na forma que determina o artigo 26 da Lei n' 8.666/93, 
o fim de que produza a eficácia do ato. 

Macapá·AP, 26 de maio de 2010. 

EQUIPE DE PREGÃO 

RESt'LTADQ DE LICITACÃO 

HOMOLOGO 

MAC~Á·APj/~10_ 
DORlEDS ES COSTA 

SECRET Á~~ _DA EDUCAÇ,\0 



Maca ã 06.08.2010 

A .Secretaria de Estado da Educaçêo, por meio da Com:ssào 
Permanente de Licitação - CPIJSEED. CUMU:,IC~ aos 
interessados por razão administrativa de con\'cni~ncia e O(Xlrtnnidade 
e sob orientação dá Assessoria Jurídica.. a Anulaç!o do Pregão 
Presencial n•.: 006/10. CPUSEED este devidamente public:~do seus 
Ai-isos de Licitação nos !Mrins do Estado (n.4707 • 29.03.2010) c da 
Uni~o (n.060 • 30.03.2010), ProCesso n•.: 2009/62210, ÜQicto' 
aquisição de matcnal de consumo para as atividades pnlticas do arco 
de ndministrnçlio do Projovcm Urbano. · 

Macapá. 06 de maio de 2010. 

AllGUS O DA SILVA JUNIOR 

.\ VN l OE PRCGAO 
l'ORM!\ PR~Sl:Nl'l.~l. W 01611010 

OBJETO Aqtti!'IÇà~l de cmnhu~lín:l tgasolmíli t: rilen du~sd para 
"::cac::ttHii1 de lsHtd\l da l.:.ducnçno t1n }\mapã. ~.:untOrmr I ermn de 
Rct~·ri•lt.:ln A.nex•' !. lnforma\·~k> .l\\' Fnb. l}f, Ccn1ro Mtn:apâ -
·\mapa. fon< t96) )131.:~20(1 ~herlura do Prc~ào: 2!1!0Rt2(110 à.< 

l4h.'th1lln 1~/ (J 
~""-''-''·'.-'A,. _tr~n ' 

,SE..D 

AVISO DF, ''"u"v 
fOR\1'1 PRI:SI::NCÍ.~I N'OI7i2Uitl 

OU.ICTO. Aqmstç~n dt: matc:nill pcunanentc t: mobiliánL' psn:1 atenc1er 
ns cseo13s indígt:na~ do Amapá. confonnt cspeclfJcnçfle~ do lermo de 
rd<rcncin. Informações."'" Fab. 96- Centro M:~tapà- Amapa. Fone 
t%111 '1·~201! Ahcnnrndo Pregão: 25/08~/2010 :09h 

.~ ' 
MARCU~ VI A ·s ÃO 

. p 
. -

-\VISO DE CONVüCAÇ'ÃOfH) PRF.í.ÀO 
FOR 1,\,\ PRESc:'<ICIAL :-.t• 0261201l7 

/WJ!õallln~ aos mteressado) do prcgi\o nc1ma menc1onado. cuJO objeto 
e cnntrataçào de empresn e.~~ial!zada para a ptcstftçfto dos strviço::; 
de Yigilância patrimonial dos prêdros da Smetatia d< Estado dn 
[duca>lo do AmnpA- WFO. que a data de suo reabenum estn para o 
dra \1:08:2010 os 14hl0min pam o encermmentn dos tr•balhos 
rdacronados no cenamc. informaçôc; CI'LISEED. t<lefon" t96) 

I .)111·2200 

(Cultura 
João Alcindo Costa Milhomem 

PORTAJ!IA N'03512010- SECULT 

O Secretário de Estado da Cultura do 
Amapá/SECL•LT, no uso de suas atrihuições legais 
que lhe siio conreridas pela Lei n'. 1073 em seu 
artigo 9•, inciso XVIII, seção 11, anexos IX, X e 
Decreto n'. 1089 de 02 de abril de 2007. 

R E SOL\' E: 

Autorizar o deslocamento do ser\'iuor JOÃO 
PORFÍRIO FREITAS CARDOSO - Presidente do 
Conselho [statlual de Cultura!CO\ISEC. da sed~ de 
suas atribuições Macap" - i\1'. até Brasília/OI'. H 

objetivo do deslocamento é atender a Convocação partt 
a ~>semhléia Geral Ordinária F.lciç5o 201 O. no período 
de.5 il7 de agosto de 2010. 

Dê-se ciência, regbtrc·se c ruhliquc-se. 
Macap6 (i\Pt. 27 de Julho de 2010. 

"'!'." V\ .. ' "'~1-""""""""~.,....... ..... 
JOÃO ALOJNDd COSTA MILHOMEM 

Sccreuírio de I :,tado da Cultura 

POIHARJA :-~• 36/2010 • SECUL T 

O Secretário de Estado da Cultura do 
Amapá/SECULT, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conreridas pela Lei n'. 1073 em seu 
artigo 9", inciso XVJII, seção 11. anexos IX, X e 
Decreto n•, 1089 de 02 de abril de 2007. 

R F. SOL\: E: 

I" - Conceder adiantamento a Titulo de 
Suprimento de. "Fundos em nome do servidor 
CLEVERS0:-1 ALBERTO DA COSTA BAIA. Vice
Presiucnte do Conselho de Cultur~NSEC. nos 

) 

-~-------------------------------------------------------------------
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termos do Item 111. parágrafo único do Artigo 2", da l.ci 
n" OOll, de 12 de maio de 1992. no valor de R$ 
4.000,00 (Quatro Mil Reais). para suprir necessidades 
emergenciais de material de consumo deste conselho. 

2' -· O adiantamento concedido deverá ser 
aplicado no prJZo m:iximo de 30 (trinta! dias. a contar 
da data do reecbimcpto. 

3' · A relerida despesa devení ser empenhada 
na Fonte de Recursos- 0101. Progromu de Trubalho-
13.122.0001.2001. Projeto MSA. Elemento de Despesa 
33.'10.30 A4uisiçfro de Material de Consumo R$ 
4.000.00 (Quatro Mil Reais). 

4" • O responsá1·el pelo adiantnmcnto deverá 
apresentar prestação de contas. devidamente 
homologada pelo Jilorlar do Órgão. no prazo máximo de 
I O t dez) dias. ~untados do térmim' do prazo da 
aplicação. detc1111inado no item 2'. desta Portaria . 

l>ê·se ciênci.1. registre-se I! publique-se. 
Macap.'Í (1~~ 28 J~julho de 2010. 

~ ., ... ..,.,.....l .. -: v-""\,··. L-v\. 
JOAO i\LCI~DO COSTA MILiiOMEM 

Secretário de Estado da Cultura 

(lndustria e Comércio 

Márcio de Carvalho Pena 

COMISSÃO ESPECIAL DE UCITACÃO 

BESULIADO DE LICITACÃO 

MODALIDADE: C11rta Convite n° 09/2010. 
TIPO: Menor Preço Globlll 
DATA: 04.08.2010 
HORÁRIO: 16:00 homs 
OBJETO: contratação de empresa 
cspecllllizadlf para a realização dos serviços 
de abertura de vias com valetas e 
drenagem superficial: capina limpeza 
mecanizada, escavação e reconformação de 
plataforma e revestimento primário na área 
de expansão do Porto do Céu, Distrito 
Industrial de Macapá e Santana. 

PROCESS0:5000143/2010 

FIRMA VENCEDORA: 

COMETA CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS LTDA 

(setrap ) 

Rodolfo Fernandes da Silva Torres 

EXTRATO DO 4" TER~!O ADITIVO 
AO CONTRATO N'. OIO/l007. 

O I -INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
" EXTRATO 00 4' TeRMO ADITIVO AO CONTRATO N." 

01012007- SETRAP. 
02- PARECER JURfDJCO: 

r.~ 16212010- NCNPGE 
03- PARTE llO l:\'SfRliMENTO PRI~CIPAL: 

a) CONTRATANTE 
SECRETARIA DE ESTADO DE TR.-.NSPORTE
SJ:TRAP. 

b) CONTRATADA 
ITNIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. 

<) OBJETO OOTERMüADITIVO 

CLÁUSULA PRIMEIR<\- DA FINALIDADE: fica prorrogada a 
Prnt2çilo dr Strviços dr Limprzt r Con~rvaçlo, · nas 
dtptndtoriu d• Srcretarla dt Estado dt Transporto-SETRAP. 

CLÁt:St;LA SF.GUNDA - DO n::>~DA)IENTO LEGAL: O 
presente Termo tem como fundamento lcg~l o disposto no Art. 57, 
inrlso 11 da Ld n•. 8.666/93 c suas alltraçõrs postrriores. 

CLÁUSULA HRCt:lR4 - DA V!GtNCJA: Este Termo 1<nl 
vigtncia de 90 (noventa) dias. Por conseguinte foco o seu novo 
término programado parn 29' de outubro dr 2010, podendo ser 
prorrogado, por iguais e suomivos perlodos, desde que configurado o 
interesse das partes. 

CLÁUSULA Jlt;ARTA .;. DO VALOR E DA DOTAÇÃO 
·oRÇA!ItEII'T,oi.RIA: As' despesas necessárias parn dar supone ao 
presente Ttrmo Aditi>·ó rio valor de RS RS l60.3S4,JS (cento e 
sessenta mil, trezentos 'é cinquenta e quátro reais ·e trinta e cmco 
centavo<), correr!o a conta do Programa: 26.122.0001 -
tGerenciomcnro AdminiSiratil'o). Açlio: 21l()t - (Manul<ricão ·de 

Pãg. 08 

Serviços'Administr•tivos), Elcmcnlo de Despesa: 3390.37- (LocnçGo 
de Mão de Obra) e Fonte de Rccun;os: 0101 • (Recun;os de 
Transfcrencias da Uniao- RTU) c 0107 (Recun;os Próprios- RP). 

04- DATA DEASSINATt:RA DA A\'t:NÇA PRINCIPAL: 
24 de Julho de 2007. 

COMISSÃd ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

EXTRATO DO RESULTADO DA LIC!TACÂO 

REFER~NCIA: CONCORR~NCIA PÚBLICA n.• 00412010-
CEUSETRAP 
~: Contratação de Empresa(&) para Gerenciamento, 
Supervls:!o de Obra o Monitoramento Ambiental das Obras 
de Infraestrutura Rodovlârla e Elaboraçao do Plano 
Estadual de Loglstica de Transportes do Estado do Amapã, 
integrantes do Programa Rodovlãrlo do Estado do Amapá. 
TIPO: "a de técnica e preço" 
PROCESSO n•: 6.000289912008- SETRAP 

EMPRESAS QUE COMPARECERAM AO CERTAME: 
ENGESPRO ENGENHARIA L TOA 
MAIA MELO ENGENHARIA LTDA 
M:P.B SANEAMENTO LIMITADA 
STRATA ENGENHARIA LTDA 
PROPOSTAS APRESENTADAS: 

LOTE 01- STRATA ENGENHARIA LTDA- R$18.723.413,78 
(dezoito milhOes, setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e 
treze reais e selenla e oito cenlavos); ENGESPBO 
ENGENHARIA LTDA - R$ 16.706.798,96 (dezesseis milhOes, 
setecentos e seis mH, setecentos e noventa e ofto reais e 
noventa e seis centavos); LOTE 02 - M.P.B SANEAMENTO 
LIMITO A - R$ 9. 786.61 8,25 (nove milhões, setecentos e 
oitenta e seis mil, sejscentos e dezoito réais e vinle e cinco 
cenlai'Os): LOTE 03- STBATA ENGENHARIA LTDA - R$ 
8.092.059,69 (oito milhOes, noventa e dois mil, cinqOenla e 
nove reais e sessenta e nove centavos). A Comlssao após o 
registro dos valores globais das propostas de preços, inicia a 
análise das referidas propostas atribúindo a seguinte Nota da 
Proposta de Preços - NPP: ~ - STRATA 
ENGENHARIA LTDA- NPP - 75,168 (setenla e cinco vlrgula 
cento e sessenla e oilo); ENGESPRO ENGENHÀRIA L TOA -
NPP- 78,088 (setenta e o~o vlrgula oitenta e oitoj; LOTE 02-
M.P.B SANEAMENTO LIMITDA - NPP - 79,470 (setenta e 
nove vlrgula quatrocentos e setenta); e,~- STRATA 
ENGENHARIA LTDA- NPP -75,190 (setenta e cinco v!rgula 
cento e noventa), Em seqOêncla atribui o Cãlculo final, o 
qual as licitantes atingiram a seguinte Nota Final • NF: 
LOTE 01 - STRATA ENGENHARIA LIDA - NF - 92,550 
(õõVãiiiã e dois vlrgula quinhentos e clriquenta); ENGESPRO 
ENGENHARIA LTDA - NF - 76,626 (setenta e seis vlrgula 
seiscentos e yinte e seis): LOTE 02 - M.P.B SANEAMENTO 
L!MITDA- 91,741 (noventa e um vlrgula setecentos e quarenta 
e um); e, LOTE 03 -STRATA ENGENHARIA LTDA- NPP-
80,657 (o~enla virgula seiscentos e cinquenta e sete). 
EMPRESAS ADJUDICAQAS: 

Empresa STRATA ENGENHARIA LTDA- LOTE 01 
com proposta no valor da BS 18.723.413,78 
(dezoito milhOes, setecentos e vinle e três mil, 
quatrocenlos e treze reais e setenta e o~o centavos); 
Empresa M.P.B SANEAMENTO LIMITDA - LOTE 
02 com proposta no valor de R$ 9.786.618,26 
(nove milhOes. setecentos e oHenta e seis mü, 
seiscentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos):· 
e, 
Empresa STRATA E 
com proposta no ator .de $ 8.092.059,69 (oilo 
milhOes, noventa e · qOenta e nove reais e 
.sessenta e nove 

O Relatório da presente li 
vis las. 

(Segurança 
Aldo Alves Ferreira 

EXTRATO DO CONT~ATO N° 014/2010-SEJUSP 

INSTRUMENTO DE ·CONTAATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE. ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO 
ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO llA SECRETARIA 
DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURJ\NCA PÚBLICA, COMO 
CONTAATIINTE, B A EMPRESA F & F VIAGENS E 
TuRISMO LTDA - ME, COMO CONTRATADA. 

o ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa J<'ridica de 
Dite 

· ito Públicó :nterno, inscrito ·no CNPJ/HF sob o 
n' 00.349.57'1/0001-25, por. intermédio da 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E . SEGO'RANÇA 
PÚBLXCA, neste ato .,representado .. pOr Seu 



Maca á 06.08.2010 

Secret:ár.l.O de Est.Jdo da Justiça e Seguranç:l 
l'Ub:it·a, senho':" Aldo Alves Ferreira, z esj ::IPntP 
na P..\:. Coaracy Nunes n ° 9C 3, Bal r r o Cer.t ral, 
!'<acapà-AP, Rr. 4.090>.304-3, ~P~ 72S.800.118-2C, 
dencmi:HdCI CONTRATANTE, c de outro lado a. 
Empresa F & F' VIAGENS E TURISMO LTOA - ME , 
CNPJ/MF OS. 949.249/0001-61, loca] i "ad., nó Av. 

Cora de Car·:dl;,o, n°Z06J· D, Bairro Santa Rita, 
n;pr~r.ent.:a.da neste ato pela seu reprC.;entantc 
legal o Ser.hor, Alassandro Moutinho Marinho, 
braslieir:;, solteiro, a:napr1en:>e1 portadora do 
CP? 1: 0 656.::66.872-37, da Cédula dE> Identidad€" 
:J 0 267371-P:c;.r~.P~ rns1den:e c dorl'i~iliado 
:'less.; r-idade de Hacapá, à Av: Cor<1 de 
Carvalt-.c, n" 736, 3airro Co~?ntral, resolvem 
:'irmar o presente CONTRAT.O, mcd1ante as 
r:láus"Jlas e condiç~es seiJUintes, que se 
Obt iyam .:: cumpri r c re5pc:. ta r 1ntegralrnente. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LECAL: 0 
Presl:3:nte CONTRATO :em fulcro jur~cUco no A:-t. 
23, ·~=~ ;,a·• dd le! 3 .. 666/19~3 s~a~ alterações 
pr::stP.rlorcs, cem Julgamen:o homologado pelo 
C:-:mo. ~r. SP.crethr1o de Estado da Jcst1ça e 
segurancã Públlcd. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O objete ,, que 
se des:ina o pcesente in~t.rnmento constitui-se 
na prestação de serviços dP f:lrr:ec.:.mento de 
passagc:'ls aéreas pela CONTRATJU>A para at.e:1:1~r 

ao :::on•.:ênio n;) 163/SENASP/t-iJ. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: l\s 

desçesds cont execuç~c desta COUTP.ATO 
Cõrrer5v conta do Prcgra~ de T!·abalho 
06.122.0055. ?.166 - Gcs:~o Integrada n; :ustiça 
c Seg·Jranca Pública, Elemen~o de Dcspe5cl 
~~qa. 33 - Passagens e Despesa cor: l~~corr.oç~o, 

no valo.t Glob:ü de RS 64.406, 6~ C3essenta e 
qt:atrc mil, quat=-ocentOs e se:.s -:eais e 
sessenta e cinco ce:-.tavos) que scrAo paqos de 
acordo CO:il d emi!1s~o c utilizaçao das 
p:::.ssagcns fornecidas a esl:a Secretaria c1P. 
~$L•dc• da Justiça e Segura~ça Pública. 

flacap~-.~P. 29 de junho de 2010 

Aldo Alves Farreíra 
Secretário de Estado da Justiça e segurança 

Pública 

(Indústria e Comércio 

Márcio de Carvalho Pena 

PORL\IU.\ 11'1 ''i" 0391211111- Sf.JCO~·I 

O SECilCT,\IUO 0[ ESTAI!() IM 1;\!ll.STRL\. CO~IIcR!'IO E 
\lli\"f:.H-\(".\0. no usu da!~ su;.r\ li!fl':ltl!>;õe-c; (!tu.: 11:: :O:ilr""~ ~·C'nli::1dJ:-. 
pelo OtcrtiO n• I 05-1 dr 14 dt :!bril ctr .20111 • ..: lt'ndo t'll\ VISt::J ll '-)l!(' 

CCII\5\R no M~~mo r.,. llt!S·-:G; (J.G~·IM."SEJC0~-1. 

RESOLH: 

Art. I". Di.'>l~llar t' ..;~nidor .:lt ARf.7. PEH[IR.\ DE 
OU\'U'R.\, fierentc Gera! Jo PrUJl'tO MA~I\'rra:- 'vltweir; - .til':\. 
C:órtil!n C0!-!--2. para ''13jnr da sedt' ~k :.IIJS :nt:'IU~\lt'~ ~1acnpo1-AP. 
afê o~ rnuru6rto:-- 1.11! p,,nc' (milld:!' :: l';m,lr'.l~ali'Jnltt•. pon~ rl·:Jir:ar 

reLmi1ks c:or.1 :~ As5C'ICHlÇrin d,,~ l'roduor\"s Ji:' \ lo·.-1.!:) < :\rl~·:'atcr.. .:k 
Muddm d~ Port0 Gr:.rnJ~·AMü\',.\f'( i e .l A~s,l\:ia-ç:h' dl'S PwJutor<" 
dt.' Mchei~ t' Ancfat('l!' de: \·h1ddr;a dt\ Mu!11cipro de 1'311Jrué!•llf.lllll0 • 
lô·10V A r. a1:1ha~ r~rr~semau,·as Jo :>t'hu nwwlcul" m·,, ~cus 

rtspt"t'llnl' .\-1un:~1pto:;. no (lpo:tumd~dr :it:rfU' r(:tlit:rd:ls tl'.IJiu\co; 

para tratar 1.hb dlrl·tnre~ t.'~lnHé'~ic;b com <1 Dm:ttlrm d•.l Ct·n~r,, c~ 
Apoio J<l Desem·oh·imt>r:tu J11s ~ lndú:o.tna~ Mmdeiros do :\maJXt • 
Ct\DIMA. no peru,du d~ :J7 <.1 3 I (!i 101G. sem ÔllU!' p~ua ~sia 
S~.!!'OM 

.-\11. r. R~\'Cl~Jtn·~(' ''" dtspo~II;Ú~!~ t'ln con:r;uio 
Oé·-~( ..:it~ndo. f'u~h(!u<·St: c t'\.unrra-5\' 

GABit-.'ETF !li) SECRF.T.\ \0 DF CSTMlO 0.~ 1'-lll.'"'IKI.\. 
CClMÉRCJfl F MINlK AÇÀ 

\J. I nJ.J!O PE'i . .\ 
SECRE ;\RIQISEJC0.\1 

PORT.\RJ,\ !Pc V 04012010 -Sf:I!'0\1 

O St:ctU::r..\RJO DE F.STAJlO D.\ 1:"\DÍ:STRI.I. ('()MtRCIO E 
\11:\t::H::\(.'.\0. nt' 115.<' d:lS S1lil~ Jlr•lll:Í\'f'C.'S 411,.· irl.' >~l('o \.'t~nli.•nd;h 
pelo Dtrrrto nn 10~4 de 1-í de ahril de 1010. ~ t~nco,t•m \:sta t' q~t(' 
i:O:IS!a ll(ll\k:nn n~ fl~?!~l)fr'l.(j/\rJ 1...[1('0~. 

RESOLH: 

-\ri. I~· Designar n:-; Sl'~''dl'H~s . .\Df.,I.\R \lf::\"Of5~ 

DA SIL\'A, L>m•tnr do Deponnm~nto C e- Desen''"i\ m:ento Imfustn~,l. 
Códi~o CDS-3 ,. )l.üOEL IH! SOCORRO ~'IAC:IEI. OR-\CA, 
Mmoris1a Olit.:l:l1. fódit!:o ('Dl-l. ;lam \ llliorem dn st:o-c de- $UiJ!l
í11nhl:Jçc'te~ "l:icnpj-AP. m~ o ltlUll!l'lptl' f.!t• .i.arJn,t:tl do bn. ~om C' 

uhJetiro dt: ~cnmpnnh3r ;1 equipe de: tt:\:nt\.'U' Ju l.\o1AP n:l rt'~;llt7~tçlh'~ 

dt.· açt,t:'S dm~1ronadus ao iie'iC'H<'himento dc.1 Sca1r Pr(xlll~i'u d(• 
Est:tdo do Am:tpn. !lO rwr1o.ln de- 11107 n <•4 OS.:!(r!::O 

Art. 2" · Rc-\O~am-~l' oh êlspo .. u;i\c\ <m \.'Or.trarrn 

Dê-se ciéncJ:~.,:\:ttliqu<·~~ ~ cuwpl:'l·(.i"' 

GABINETE DO ~~.CKf.T,.\RI~j~E r.ST.~DO DA I'>IDllSTRI~. 
COMERCIO [ 111!\ERA(,\( 1 J1acopo~·"'· ~.:, j<:"a"''" >.::o 
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( Mélo Ambiente 

Wagner José Pinheiro da Costa 

EXTRATO llO PRI~IEIROHH\10AUITI\O 
AO TEKMO OE \.OOPF.R.\Ç.\0 TÉI'\11.'.\ V !102110-SDIA 

PRlMEJRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA N.0 002/10-SEMA, FIRMADO ENTRE A SECRETARJA 
DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA COMO 
CONTRATANTE E A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 
AMAPÁ-PM/AP. 

Pelo presente TERMO ADITIVO e nos melhores 
termos de d1rello. os responsáveis no f1m assinados. todos 
identificados no Contrato de Origem. resolvem de comum acordo. 
allerar o ltom 05 (PLANO DE APLICAÇÃO) do PLANO DE 
TRABALHO. do menc1onado rnslrumentn. que passa a vigorar 
com a segUinle redaçao, mantidas as demais aqUI não referidas. 
na forma como se acham origrnalmente redigidas. e que nesle 
ato e ocasião, são latalmente ratif1cadas para todas as ocasiões 
de direito 

Códi~o [spt'l"ilir~çi!lo Tora i 

3390.30 Malenal de· Consumo 19.353.85 

3390.33 Passagem e locomoção 15.000.00 

3390.36 O. S. T. Pessoa Fis1ca 10.020.00 

3390.39 O. S T Pessoa Juridica 139.939,89 

4490.51 Obras e Instalações 1ij 000.00 

4490.52 Equip e Malerial Permanenle 6.400.00 

3390.47 Obngações Trib. e Conlnbuições 2.004.00 

DO n "<ll.~ \IF:i'ifO LEG.\L: /\r! ó5 dRI.<I , •• ~ M<tl•'l'IJ. < olctrJÇlkS 
posterillrc:s. 

UA PIIRLICAÇ.\0- lnr:umllt(a n St-- \1.-\ prnndenc1ar a puhlil·o.u;[l{l dt) 
l.'~lfato deste Termo t\ditiHl. nu O!õl~to OfiCU'll d(l f.r;mdn do Amapi 
dentro do pmzo dr. 2.0 (\ mte) dJ.:!.S a cont<Jr Jiil.lata de :su11 :1~-;rnnturn 

~ .. 13\:api\ ·AP.~~: J,.· iull:o dr ~010. 
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F:XTRHO 00 CONl'R.UO :-1" UOI-A/2010- SE:I-IA 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO 00 
ESTADO DO AMAPÁ ATRAVES DA SECRETARIA DE 
ESTADO DO MEIO AMBIENTE COMO CONTRATANTE E A 
EMPRESA GHAMMACHI & GHAMMACHI L TDA., COMO 
CONTRATADA. 

FUNDAMENTO LEGAL - O presente Contrato fundamenta-se 
no Processo Licita tório (Modalidade: CONVITE n • 00211 O - CEL 
I SEM/\), nas disposições do art. 22. tnc1so 111; § 3• da Lei n.• 
8.666193. combinados com o Art. 23 da Lei n' 8.666193 e 
alterações postenores. que· rege as Liotações e Contratos 
Públicos. 

DO OBJETO - Contratação de emoresa ·especializada em 
servcços oe SERIGRAFIA (CRACHÁS, FAIXAS. BANNER'S. 
ADESIVOS E ETC). que darão suporte ás ações da Secrelaria 
de Estado do Me1o Amb1entc-SEMA!AP. 

DA VIG!:NCIA- O presente Contrato tem sua vigênCia até 31 de 
dezembro de 2010 a contar da data de assinatura, prorrogável de 
acordo com vontade das partes e a critério e conveniência da 
CONTRATANTE. dentro dos hm1tes estabelecidos pela Lei 
8.666/93 e suas alterações pos!eriorcs. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - O valor, lotai para 
execução do Contraio será de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil 
Reais). do Programa de Trabalho 18.122.0001.2001. Fonte 
(0240). Elemento (3390.39) 

Por c!1tar~m d~.! acnrrlo. ns p:1tt~s CONVENEN1 ES nssmam o prcs('ntc 
utstrum~,.·Htt' c:m (I) Hrt:s• \ia:' de iguíilu~·m e fnnna 

Ll:ttll de ..\ssinatnrn: 13 de ma1c de 2Uill 

F:XTR.HO llO CO!\TR.I.TO !\" 006/2010 ·SE~ IA 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO 
ESTADO DO AMAPÁ ATRAVES DA SECRETARIA DE 
ESTADO DO MEIO AMBIENTE COMO CONTRATANTE, E A 
MICROEMPRESA, JEAN CARLOS S. SOUZA-ME COMO 
CONTRA TA DA. 

FUNDAMENTO LEGAL - O presenle Contrato fundámenta-se 
no Processo Licila!ório (Modalidade· CONVITE n.• 013110- CEL 
I SEMA). nas disposições do art 22. Inciso 111. § 3° da Lei n.• 
8.666193. combinados com o Art 23 da Le1 n• 8.666/93 e 
alterações poslcriores. que rege as Licitações e Contratos 
Públicos 

DO OBJETO - Contratação de empresa especializada par~ a 
CONFECÇÃO DE CORTINAS TIPO PERSIANA PARA OS 
BLOCOS 'A' e "B" E A CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) BAIAS 
PARA PC. REFORMA DE LONGARINAS COM TROCA DE 
TERCtDO E COURINO DAS CADEIRAS DO AUDITORIO E 
QUATRO SOFAS MODELO POLTRONA E ·OUTROS 
SERVIÇOS CONFORME O ANEXO I DESTE CONTRATO. 

DA VIG~NCIA · O presente C~ntralo tem sua vigência ~tê 31 de 
Dezembro de 20í0 a conlar da data de assinatura. prorrogável 
de acordo com vontade das partes e a crrtério e conveniência da 
CONTRATANTE, dentro dos limites es!abelecidos pela Lei 
6.666193 e suas aneraçóes posteriores 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 0 valor total para 
execução do Contrato seré de RS 78.092,00 (Setenta c Oito Mil 
e Noventa e Dois Reais), do Programa de Trabalho 
18.541.0012 2357, Fonte (0240). Elemento (3390.39). 

Pur (Sfar~m de th::ordo ns pane> CONVE\ltNTES RS)inurn t' pr<sc:ntt 
mstrumcntl, ~m 03 flrês) \'ius de igual lct1r t: fornta. 

Docn <Ir ·l~.<in•crr1·a: 29de,iulhode 2010. 

Macapá- AP. 30 de julho de 2010 

s:~,:d~~o~;~~;:~, 
COMISSÃO ESPF.CIAI.. OE L.JCITAÇÀO 

AVISO DE UCITAÇÃO 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente • SEMA, 
através da Comissão Especial da UcltaçlioiCEL, avisa a 
quem for de interesso, quo será aberta a Licitação na 
modalldado Tomada de Preço N'002110-CEUSEMA, no dia 
23/08110, ás 10:00 horas (horário ·do Brasifia). na Av. 
Mendonça Furtado, 53 - Centro - Macapã/AP - CEP 68.900-
060- Fone: (96) 3212-5319 . 

. A referida Ucitação tom como objoto a contratação d~ 
empresa ospociatizada na prestação de sorviços de 
manutenção Preventlva e Corretiva com. fornecimento de 
peças e .materlals que se fizer necessário para manter em 
boas condições de conservação o r'óf:iltivldade os vcicúlos 
que compõem a frota de veiculas da SEMA. 

O EDITAL Completo podará ser. adquirido no endereço 
acima citado, e para maJoras lnfonnaçoes &osilicltanta~ a 
Comlssao Espacial do Licltaça_o estará disponlvel nos 



Maca á 06.08.201 o 
horários normais de expediente, de 07h30min às 12hOOmin o 
14h30min às 18h00min, até 48 horas antes da abertura da 
sessão pública do .çertame. 

. Outras informaç alo fone (96) 3212-5319. 

de 2010 

EXTR ... TO DE C:ANCELA~IEI"TO 
110 COI'iVENIO N' 005/2010. SEMA 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SEM A através da Unidade de 
Contratos e Convtnios, informa a quem de interesse for. que cancela o 
Convenio n' 005/2010.SEMA firmado com a Prefeirum Municipal de 
Macapâ·PMM. ·publicado no Diârio Oficio! do Estado do Amapá no dia 
30106/1 O (pagina li). pelo fato do mesmo nno ~er sido formalizado. 

. Macapã . AP. 21 de JUlho de 201 O. 

WAG~l~~~~OSTA 
SecretArio l~~!J: do Meio Ambiente 

(Infraestrutura 

Carlos Viana Rodrigues 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICiTAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N'. 049/2010-CPUSEINFIGEA . . . 
Dia: 27/08/2010- Hora 09h00mln- Local. Prédio da SEINF. 
Av. FAB, n•. 1276- Centro -Macapá-AP. 
OBJETO: Servoços de Construção da escola Estadual João 
Pereira Cardoso. com 02 (duas) satas de aula, Administração 
(em alvenaria!. no Munoclpio.de Pedra Branca do Amapari-AP. 

.TOMADA DE PREÇOS N". 05012010-CPUSEINF/GEA 

Dia: 27108/2010- Hora 15hOOmln- Local. Prédoo da SEINF. 
Av. FAB. n' 1276- Centro -Macapá-AP , 
OBJETO: Servoços de Reforma geral do Parque Transmissor 
do prédio princopal da Rádio Difusora de Macapã, elli Macapá
AP 

TOMADA DE PREÇOS N°. 051/2010-CPUSEINFIGEA 

Dia: 30108/2010 -ljora 09h00min- Local. Prédoo da SEINF, 
Av FAB. n•. 127.6- Centro -Macapã-AP. 
OBJETO. Servoços de construção de um Centro Comunitaroo 
na localidade de Visla Alegoe ·do Macacoari. no Munocipoo d 
ttaubai-AP 

TOMADA DE PREÇOS N'. 052/Z010·CPUSEINF/GEA 

Dia: 3010812010- Hora 15hOOmln- Local: Prêdoo da SEINF. 
Av. FAB. n'. 1276- Centro -Macapá-AP 
OBJETO: Servoços de conslruçáo da Praça da Juventude. no 
Munocipio de Vit6roa do Jari-AP. 

CONCORRÊNCIA N'. 01912010-CPL/SEINFIGEA 

Dia: 14/0912010- Hora 09h00min- Local Prédro da SEINF. 
Av. FAB. n'. 1276- Centro -Macapâ-AP 
OBJETO: Serviços de Reforma geral e adaptações na Escola 
Estadual Coaracy Nunes, em Macapã-AP. 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PRECOS N'. 011/2010-CPLISEINF/GEA 

Dia: 07/08/2010- Hora 15h00min- Local Poédio da SEINF. 
Av FAB. n' 1276- Centro. Macapa-AP 
OBJETO· Contratação de Empresa Especoatozada para 
Prestação de Serviços de Locação de Aeronaves paoa Atender 
o Deslocamento de Técnicos ri Autoridades da Secretaroa de 
Infra Estrutura- SEINF. 
Resultado Deserta. 

TÓMADA DE PRECOS N'. 035/2010-CPUSEINFIGEA 

Dia: 21107/2010- Hora 15h00min- Local. Prêdoo da SEINF. 
Av. FAB. n• 1276- Centro -Macapa-AP 
OBJETO. Servoços de Construção da Escola Estadual· do 
Pracuuba do Araguari. no Munocipro de Cutoas do Araguaro-AP 
Resullado· Deserta 

TOMADA DE P~EÇOS N'. 02912010-CpUSEIN~/GEA 

Dia: 2210612010- Hora 09h00min -Local: ?rédoo da S'EfliiF. 
·Av FAB. n• 1276 ~ Centro -Macapâ-AP • : ~-- • 
OBJETO. Servrços de Reforma em banheoros. Ma1ocà ~utiulal 
!l :Pintura' .. geral no Parque Cla Expo-feira., no MyniSi~io. de 
lylacapá-AP., · · . • · :... 
Resullado: Deserta. · ·· · · 
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COMISSÃO PERMANENTE DE UCJTAÇÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

ÇONCORRÊNCIA PÚBUCA N'. 01812010-CPL/SEINF/GEA 

Dia 03/0812010- Hora 09h00min- l.ocal· Prêdio da SE IN F. 
Av FAB. n' 1276-Centro-Macapâ-AP. 
OBJETO. Construção de bloco de laboratónos (fundamentais 
e profossionaos) para o PrOJeto Brasot Profissionaliz.ado. no 
Munrcipio de Macapá e construção de 02 (dois) blocos· de 
banheioos na Esr.ota Estadual José Barroso Tostes. no 
Munocip10 de Santana-AP 
Resullado Deserta 

AVISO DE REPUBLICACÃO 

TOMADA DE PREÇOS N'. 011/2010-CPUS~ 

Dia: 31/08/2010- Hora 09h00min ·-Local: Prédoo da SEINF. 
Av FAB. n'. 1276- Centro -Macapá-AP. 
OBJETO. Contratação de Empresa Espcr.oalizada para 
Prestação de Servoços de Locação de Aeronaves para Atender 
o Deslocamento de Técnicos e Autondades da Secreta roa de 
Infra Estrutura - SEINf-

TOMADA DE PREÇOS N". 035/2010-CPUSEINF/GEA 

Dia: 01/09/2010- Hora 09h00min- Local Prê<Jio da SEINF. 
Av FAB. n'. 1276- Centro -Macapá·AP 
OBJETO· Servoços de Construção da Escola Fsladual do 
Pracuúba do Araguaro. no Municipoo de Cutoas do Araguari-AP 
Resultado: Deserta 

TOMADA DE PREÇOS N". 02912010-CPUSEINF/GEA 

Dia: 01/09/2010- Hora 15h00min- local: Prédoo da St:INF. 
Av. FAB. n• 1U6-Centro-Macapà·AP. 
OBJETO. Servrços de Reforma em Mnheiros, Maloca cultural 
c Prntura geral nq ParQue da Expo-feora:"na··r..1~·nocip1o de 
Macapii·AP 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N'. 01812010-CPUSEINF/GEA 

Dia 1410912010- Hora 15hÓOmin- Local Prt'!dro du SEINF. 
Av F/113. n•. 1276- Centro -Macapá-AP. 
OBJETO Construção de bloco de laboratóroos (fundamentais 
e profissionais) p~ra o ProJeto Brasil Profissionnlizado. no 
Munocipio de Macaoá e construção de 02 (doos) blocos de 
banheiros na Escola Estadual .José Barroso Tosles. no 

: Munocipoo de Santana-AP 
Resullado: Deserta 

Os Edrtaos pOderão ser adquorodos na sala da CPL. na 
Ser.1e1aria de Estado da Infra-Estrutura. na Avenida FAB. n". 
1276. no hora rio de 08h00min as 12hOOmin. 

Autarquias Estaduais 

(Adap 

Robérlo Aleixo Anselmo Nobre 

PORTARIA N'. 0132110-ADAP 

O PRESIDENTE DA AGÉNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • ADAP. 'o .sa de suas 
at· oJ:ções cooferidas pelo Decreto -• 4565 de 05 de 
Novembro de 2009 e tendo err vis:a o leo: do Memo. n' 
061/10/CDUADAP de 27 de Ju•no ce 2010 

RESOLVE: 

Ar. t• · Autoriza· o ceslocamentc cas 
serv:doras Eliete do Socorro Saminez dos Reis Oliveira -
Ass:sten;e Socoal e Daniela Pinheiro da Paixão Uchóa . 
Coordenadora de Desenvolvimento Local. da seoe de suas 
atribuições Macapá·AP até ao Mur.ic:aio oe Por!o Grarce-AP, 
r.o dia 06108/2010 com:·~ ObJe: vo de '·ea. zar v;s ta :éco ca 10 
Pro1e:c Orenage~ dc'canaldo Mu~•c·o·o de Pc1o Grar.de·AP. 
r.a área c e 1~tervCr.çàÔ para dar cor:irLJ Qa'oe 'as negoc1ações 
de paga"1e,lo e óesap·cpr:ação se.;, pre,uizo ccc-~moca e 
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soc:a' as farr.ilias residentes resJ :anao na 1 oeração da a·ea 
ca·a execcção c as re!e· das obras 

DÉ·SE CIÉNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

PORTARIA N'. 0133/2010-ADAP 

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • ADAP, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n', 4565, de 30 de 
novembro de 2009, e tendo em vista o teor do Memo. 
116/CP/DPD/ADAP. de 28 de julho de 2010. 

RESOLVE: 

Art. 1• ·Autorizar o deslocamento das servidoras Ana 
Ruth do Rosário Souza - Assessora Técnica 111/ADAP Ana 
Vitória Ribeiro Bezerra -Assessora Técnica 111/ADAP. Maria 
Cnstona Campos de Souza - Administradora/ADAP e Paulo 
Roberto Campos de Souza - Agente Administrativo/ADAP 
da sede de suas atribuições Macapá-AP. até os munlcfpios d~ 
Ama~á e Catçoene/AP no pertodo de 05 a 061081201 O. com o 
Ob)elovo de realizar avaliação de uma área para implantação 
de Aterro Sanhário; realizar análise técnica da área do Canal 
de Drenagem. 

DÊ-SE CI~NCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

Macapá ·AP: 02 de agosto de 2010. 

PORTARIA N'. 0134/10-ADAP 

O PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ - ADAP, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n• 4565, de 30 de 
dezembro de 2009, e tendo em vista o teor do e lendo em 
vista o teor doMemo. n' 0056/CEPCD/ADAP. de 13 de julho 
de 2010.-· · . 

RESOLVE: 
Art.1• ·Retificar a portaria n'01 IB.l10 -ADAP. datada 

de 14 de julho de 2010. publicada no diário oficial n• 4782 de 
16 de Julho 2010: 

Onde lê-se: a fom de concluir o seoviç<t ·de 
deslocamento de ârea da Associação dos Agricultores do 
Munguba - AAM. · 

Leia-se: a fim de realizar vistoria técnica da 2' etapa 
de destacamento de 06 (seis) lotes da área da Associação dos 
Agrocutlores do Munguba - AAM, inerente ao subprojeto de 20 
hectares de área degradada. 

DÉ-SE Cl~NCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

PORTARIA N'. 0135/10-ADAP 

O PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • ADAP. no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n' 4565, de 30 de 
dezembro de 2009, e tendo em vista o teor do e tendo em 
vista o teor do Mcmo. n• 0062/10-CEPCDIADAP. de 30 de 
julho de 201 O. 

RESOLVE: 
Art.1' • Autorizar o deslocamento das servidoras 

Maricllda dos Santos Ribeiro Filha Pena - Assessora 
Técnica, Tânfa Marta Abdon Nobrega - Engenheiro 
AgrOnoma e Maria Cristina Campos de Sousa -
Administradora, da sede de suas atribuições Macapé-AP. até 
os municlpios de Tanarugalzinho, Ferreira Gomes e Pedra 
Branca, no perlodo de 06 a 1010812010. a fom de fazer 
preenchimentos de 110 formulários do Marco Zero do 
Monitoramento e Avaliação nas comunidades do Cedro e 
Terra Preta Munguba. 

DÊ·SE CIÉNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

EXTRA TO COI\'TR4.TO N' 00312010- PCD/ADAP 

CONTRATO N' 003120tOIPCil/AilAP PARA CONTRIITAÇÀO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO Uc 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES. 
QUE F.NTRF.. SI CF.I.FJIRAM A AGt.NCIA DF. 
DESI::NVOL\'IMI::NTO DO A~ÍAP.-\ E A' eMPRESA 8. L. P •. 
GOMF.S-MF.. . 

CLÁUSULA PRIMEIRo\· DO Fl!NDAMEI\10: 
1.1. O presente cnnlrato tem como fundamento a Lei n'. K.66ft!Y3 e 
subsidiariamente A lei n'. 10.406/2002 (Código Civil). os Uiretrizes do 
Banco Mundial - BIRD (empréstimo n' ·7265-BR). conforme o 
permissivo contido no an: 42. § 5' da Lei n'. 8.666/93 e demais 
normas que regem a es(ltcie, hem como os demais anexos que fazom 
parte deste instrumento, independente de transêriçAo, aos qunis as 
partes sujeitam-se a cumprir, alem das demais clàusuias c condições 
de..,te contrnto. 

·'.I 
CI.Ál!Slii.A SF.GUNOA .' 00 OÔJF:TO 
2.1. O obicto ~ presente Contrato t • contratnçl\o de empr~a 



/ 
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cspeciali>ada na prestaç.1o de serviços de fomccimento de refeiçOc:s c . 
lanches, de acordo com o tipo de C\'enta, podendo ser de mtdio ou 
pequeno porte. inen:mes ãs ações desenvolvidas pela Agéncoa de 
Oe~;;em·nlvimentn do Amapá. Os !;er.-iços deverão ser preslados por 
demanda. ~lr&\·és de solicitaçfto antecipada dtl contratante, otender ns 

· demandas <lu Projeto Comunidades Durâ.cis. para o período dA data 
de sua assinatura até dezembro de 2010. conforme cspcciflcaçO.:s 
tonstillltes no anexo I, htm como na proposta da CONTRATADA. 
que razem parte intcgrank deste contrAIO, ·indepçndente de 
transcrição. 

CLÁtSt:LA QCINTA - DÓ VALOR E DA 'FONTE DE 
Rl:Ct:RSOS 
5.1. O valor. deste contraio t estimado em até RS 80.0ÓO,OO (oilenta 
mil reais) a serem pagos dunmtc o período da dala de sua assinatura a 
dezembro de 2010. As despesos decorrentes da execuçno do pres~nte 
Cumr•tu correrão à conta do Orçamento do Estado, para o exercício 
financeiro de 2010. conforme abaixo rclacoanadas: . 
l'ante. de recurso· 0274: Programa de Trabalh,, 
04 l21.0045.1249.0001; ~Aturcz.a do DespesA 33'10.39: Nota de 
Empenho n' 2010NE00208. no valor tlr RS 4'2.560,00 (quarenta c 
dois mil e quinhentos e sessenta reais). emitida em 03105/201.0. 
Fonte de recurso: I !OI: Programa de trabalho. 
04.121.0045.1249.0001; Natureza dn Despeso: 3390.39: Nota de 
Empenho n' 2010NE00207, no valor de R$ 13.440.00 (treze mil e 
quatrocentos e quarento reais), emitida em 03/0li2010. 
Fonte de 'recurso: 0274; Programa de Trabalho 
04.121.0045.1249.0001; Natureza da Despesa 3390.30; Nato de 
Empenho n' 2010NE00233. no "alar de RS 18.240,00 (dezoito mil c 
duzentos c quarenta reais). emitida em 03/05.1201 O. 
l'onte de recurso: 1101; Programa de trabalho: 
04.121.0045.1249.0001: Nature·m da Despesa· 3390.30; Notn de 
empenho n• 2010NE00232, no valor de RS 5.760,00 (cinco mil e 
setecentas e sessentn reais). emitida em 031051201 O. 

CI.ÁliS!!I.A St:TIMA ·IM Vtr.I:NGA 
7.1. O presente Contrata tem inicio na data de sua assinatura. e 
cficâcia com a sua publi~ao no D.O.E. <·xtinguindu·se <m 
31112/2010. 

Cl . .\ttSl!I.A llf:CI,IA TI:RC:F.IRA- DA PIJBLICAÇÁO: 
Incumbirá â CONTRATANTE. ·providenciar a ruiÍiicaçDo deste 
Contrato, por extrato, nu Diãriu Oficial da Estado. porn ocorrer uo 
rra>n de 20 I Vinte dia<) n partir de sua assinatura. 

Cl.Á LISULA DÉí.l MA QUARTA- DO FORO: 
As partes elegem a raro da Comarca de Mocapâ - AP. como o único 
competente parn dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste alntrnto. 
com cxprc!;Sa renUncia de qualqut:r outro. pur muis pri\'ilcgiado que 
sejA. 

j( Amprev 

Artur de Jesus Barbosa Sotão 

RESOLll~',\0 N'. 002120111-0:PIAMPRE\' 

o Conselho Lstadual d< Prcvid<ncia .. CEP. da Amaro 
Prc\'idlncia. no uSt· da.iõ $0Ull.to atrihuiçõcs ~onferida.s pelo art. 13. in .... iso 
\1. e t~do ~m vist3 o disposlu nu ar1 18. inciso 11. § 2~. do 
R~gimen1o lnti!fllr,: ~ 

Con<id<tando " delih<m,õu do Con<clho E..tadunl de 
• l'r~•idêncoa - CEP. na 7' Reunião Ordinária realizada na dia 03 de 
ago~o d'" 2010. que ttAlou !.nhre \l t'ro~t:sso n°. 557.'2008: refer~nt~ it 
D:\utuÇI1o de Contrihuiç.1o Pr~\'id~nciária da GEM - GratUlca~ao do 
Ensino Modular: 

RESOL\'E 

.\rt. t• • SuspE"ndtr O!: d~i1m; do At('l Resolutório n°. 

001·2010-AMPH E\', ate uherior deliberação do Conselho Estadual de 

Art. 2' - Esta Resolução <ntrará \'Ígor na data de Sllll 

publicação. 

REGISTRE-SE E PCBJ..TQl!ErSE 

~bc-upá. 04 de ag,>sto do 2010. 

d.~t~~ ARTt:R DE JEsts~. M~ sorÃo 
fu:sidenle da Conselho E~ ai de Pr<\id<ncia 

RESOLUÇ.\0 :'oi". 00312010-CEP/AMI'REV 

O t\m.elbo Estadual de Prcvid<n.:io - CEP. da Amapá 
Previd(n..:ia, no uw da.'\ sua.~ o.tribuiçÕ<'s confl!'rids.o; pelo tut. 13. inciso 
\'1. e tenda em vista o disposto nn art. IR. inciso 11. § 2'. da 
R~gimenlo (nttmo: < 

Cunt\dcrand1..\ a deHbml~!a na 7' R..:união Otd\nãri3 do 
Constlho Estadual d< l'r<vid.;.i.:ia - CEP. realizada no dia O~ d< 
agosto d< 2010: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Art. I' - Homologar o Re5ultado do pleito que elegeu a 

Senlwrn Fnmd<l<ide Marinha Umo da Sil\u na qolllldndc de 

Coordenado no do Comltô de lnvfStlmtnlos da AmapA Pr.•idênda 

- CIAP pant o ano de 1010; 

Art. r . Ema R\1!ioluçllo .::~ltrani vigor na <b~:t de &UH 

publicaçln. 

Macopá, 04 de agost~ de 2010. · 

~~· .:(l 
ARTUR DE .TESI.lS R 'A SO'i'.4.0 

Pr<•identt da Conselho · ual d• l're\id<nci> 

ATA. DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CON~ELHO 
• ESTADUAL DE PREVID~NCIA - CEP DO ANO 2010 -

BIIÕNIO DE 2009-2010. 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dez 
da era crtsta. às dezesseis horas, no AudHórlo do 'Prédio da 
Amapá Previdência - AMPREV. situado .a Rua Blnga UchOa, 
n•. dez. Centro, nesta Capftal, reuniram-se. pela quarta vez 
ordinariamente. o Conselho Estadual de Previdência- CEP. A 
reunião do Conselho Estadual de Previdência para o biênio 
2009-2010 foi aberta pelo Senhor Presidente Artur de Jesus de 
àartoosa Sotão. que cumprimentou os Senhores Conselheiros e 
demais presentes. Seguindo as normas da sessão passou-se a 
PAUTA - ITEM 01 - LEITURA DO EDITAL n\omera, zero, 
zero. sete, de dais mil e dez. a qual convoca os C.onselheiros 
para se fazerem presentes na Quarta Reunião Ordinária do 
ano de dois mil e dez. PAUTA - ITEM 02 - O Conselheiro 
Presidente, Artur de Jesus Barbosa Sotilo, fez a 
VERIFICAÇÃO DO QUORUM, chamando nominalmente os 
Conselheiros presentes na seguinte ordem. Arnaldo Santos 
Filho. ausente. represenlado pelo suplente Benedito Paulo de 
Souza, presenle. Marcus Vinicius Gouvéa Quintas. ausente. 
Oalto da Costa Martins. ausente, Oamllton Barbosa 
Salomao. ausente, representado pela suplente Rozane de 
Almeida Chaves. presente, Esteta Maria Pinheiro do 
Nascimento Sá, ausente, representada pelo suplente Marcelo 
Moreira dos Saritos. presente, Luiz Eduardo Nunes, presente, 
Mfcherlon Mendonça dos Santos, presente, Anatal de Jesus 
Pires de Oliveira, presente. Moisés Tavares de Araújo, 
presente. Martúclo de Almeida Souz.a, presente. AntOnio 
Márcio de Souza Pelaes. presente. Xirtene do Socorro 
Costa. presente e Fernando Cez.ar Pereira da Silva. presente. · 
O Senhor Presidente verificando o quorum suficienle com dez 
Conselheiros deu continuidade aos demais itens de trabalho. 
Em seguida o Conselhe~o Marlúcio solicitou ao Senhor 
Presidente o levantamento das frequências referente às 
Reuniões do CEP. em razão da ausência constanle de alguns 
membros. o Senhor Presidente colocou que Irá providenciar 
para a próxima reunião ordinária. PAUTA - ITEM 03 -
LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS DE AUSI:NCIAS: Não 
houve juslifocativas de ausências. Dando continuidade, a 
PAUTA -ITEM 04 ·APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS ATAS 
REFERENTE A SETIMA E OITAVA REUNIÕES 
EXTRAORDINARJA OE DOIS MIL E NOVE E PRIMEIRA, 
SEGUNDA REUNIÃO ORD!NARIA E PRIMEIRA E SEGUNDA 
REUNIÃO EXTRAORDINARIA, AMBAS DO ANO DE DOIS 
MIL E DEZ. O Senhor Artur colocou que es 8\es foram 
encaminhadas cam antecedência aos Senhores Conselheiros 
para leitura é manifestação quanto ao teor. em mídia alravés 
de CD. Em seguida colocada em votação e não havendo 
nenhuma manifestação, as alas foram aprovadas à 
unanimidade. PAUTA - ITEM 05 - HOMOLOGAÇÃO DA 
POSSE DOS CONSELHEIROS EDUARDO CELANO 
POSSAS- MEMBRO nTULAR E LADILSON COSTA MOITA 
·- MEMBRO SUPLENTE, 00 CONSELHO FJSCAL E DA 
CONSELHEIRA XIRLENE DO SOCORRO COSTA, COMO 
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO ESTADUAL O Senhor 
Presidente colocou que este item foi abjeta de pauta da última 
reunião e por razão da sua não realização por fana de quorum. 
a nomeação se deu através de um ato administrativo. ficando 
para posterior homologação. Assim sem qualquer 
manHestaçâo, o plenário decidiu unanimemente pela sua · 
Homologação. Passando para outro ponto, temos na PAUTA -
ITEM 06- HOMOLOGAÇÃO DO CALCULO ATUARIAL 2010. 
o Senhor Presidente neste momento passou a condução 
desta sossão "" VICe Presidente do CEP. o Senhor 
Conselheiro Fernando Cezar Pereira da Silva, em razão da sua 
ausência na ú~ima reunião ordinária que seria tratado o 
assunto. O Conselheiro Fernando Cezar ·assumindo o 
trabalho solicitou uma questão de ordem e explicou que este 
Item estaria a principio prejudicado. visto que na reunião 
anterior. ele seria apresentado pelas atuarias e apreciado e 
deliberado por este Conselho, no entanto, coma não houve 
reunt:lo por fa~a de quorum e de acordo com as normas 
regimenlais, a ~a· pela sua natureza. requeria quor.um 
espcda1 e .no eu entendimento. eles estari~_apenas .1. 
homologando uma decisao. mesmo porque. o Relatório do 
Cálculo Atuarial 201 O ja foi postado. em razão do prazo final 
para entrega ao Ministério da Previdência, que seria até o dia 
trinta de março do ano de dois mil e dez. Assim, o Conselheiro 
Fernando Cezar. colocou ao plenario para apreciação, sobre 
quais os procedimentos que eles teriam que adotar em relação 
ao cálculo aluarial. o Conselheiro Benedito Paulo lembrou 
que ano passado este üem também foi "atropelado", mas de 
qualquer lorma. pelo assunto ainda ser novo para a maioria 
dos Conselheiros. ele acha que este ano. o assunto foi mais 
aprofundado, ou seja, a maioria das informações foi repassada. 
e para ele; apesar de ocorrido mais de uma apresentação, 
parece que não houve tantas -mudanças no decorrer das 
apresenlaçõ~ atuariais. Em seguida, o Conselheiro 
Fernando Cezar. colocou que como teste, se fosse perguntado 
para qualquer Conselheiro para apreciar. qual ~ria o déficit 
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atuarial deste cálculo. O Ccnselheiro Benedito Paulo colocoiJ 
que esse seria o 'I( da questão e que o cálculo já está 
publicado, e nllo se pode fazer mais nada, ele acha que 
futuraménte eles podenam lazer uma retlficaçào e que o se 
pode fazer. é trazer de volta o processo de origem do cálculo 
atuarial e escolher uma equipe ou Conselheiro para faler essa 
análise. .O C:onselhelro Fernando colocou que procede 
também a homologação do cãlculo, mas que primeiro seja 
disWtigo -pelo Conselho, ou seja, é importante ter acesso a 
manifestação das atuaitas. o Conselheiro colocou ainda que 
o encaminhamento. a ser tomado fosse de acordo com as 
colocações do Consell'o9!to Bened~o Paulo, pois. o tato de não 
estarem de posse também do Processo e das iriformações 
contidas no relatóriO, eles deveriam ·numa reunião próxima, 
apreciar a relertda matéria. e hoje apenas seria escolhido um 
cilnselhelro para relatar o referido assunto. Após. o Conselheiro 
BenedHo Paulo colocou que a questão de homologação está 
superada e que eles devam agora. verfficàr se existe algum 
ponto que passou despercebidó e enfim corrigi-lo. Be iess.ahou 
ainda. perguntando a Procuradoria Juridlca da AMPREV, se 
eXiste um melo legal para enviar uma retiFicadora. de acordo 
çomo . é fei.lo na declaração de Imposto. de renda .. O 
C~eiro Marlúcio colocou que está também de acordo 
com a homologação, visto .que, já foi postado no sHe do 
Ministério da Previdência e que eles apenas podem retiftear 
algum erro nêo percebido. O Conselheiro Antonio Márcio 
cOlocou 'tembrando a fala do· técnico do Banco do Brasil. que 
falou das atribuições do Conselho. que tem que ser não muHo 
em termo de execução, ou seja, o Conselho tem que se 
posicionar mais nas dlrellizes da Direloria Executiva, para que 
ela tome as decisões. Já a questão do cálculo atuarial. ele ver 
como um serviço mutto especializado, sendo que poucos 
conhecem esta área, e que eles deveriam de qualquer lorma 
ler conhecimento do que foi postado no Ministério da 
Previdência. E em razão disso, ficaria complicado homologar 
algo que eles nào tiveram conhecimento. Finalizando, o 
Conselheiro falou quanlo à homologação, que não sabe se no 
Regimento do CEP, o que prevê, mas que a questão do 
conhecimento do relatório é Importante para os Conselheiros. 
Em seguida o Conselheiro· Marcelo Moreira colocou que 
acredija que apenas em condição do aspecto formal, ele leria 
condição de homologar determinado SSSIIIIO. Agora, quanto ao 
mér~o da maléria e por sua própria complexidade e nâo ver' 
elementos para apreciar a matéria. sem que houvesse uma 
apresentaçM das atuarn.s. O S6nllor Artur Sol.:lo colocou 
que. apesar de ter expirado o prazo. o relalórlo ainda será 
analisado pelo Ministério. e se houver alguma inconsistência, a 
lnstttulçllo será comunicada para proceder com a devida 
alteração. O Conselheiro Benedito Paulo colocou que outro 
aspecto que ele ver. é que a obrigatoriedade de homologar é 
coisa do Conselho, ter uma ata, dizendo que o çálculo foi 
homologado. A Senhora Conselheira Xirtene colocou que o 
cálculo atuarial é um parâmetro que serve para prevê a 
questão futura. sendo um relatório gerencial, e para a 
Previdência, ele é fundamental no sentido de se organizar, ou 
seja, fazendo as verifiCaÇões para que no fuluro nao se tenha 
transtorno na questão financeira. para poder suportar as 
aposentadorias e pe . A'outra questão que a Conselheira 
colocou foi ~ue. se eles ozerem um relatório em cima de outro, 
é simplesmtnte tradu r o que está escrHo ali, cheglj(ldO aos 

parâmetros trtiniâdos n-ã opeiâçao dos números. A Conselheira 
colocou ainda, que eles deveriam buscar neste relatório, quais 
seriam os obvies. e correr atrás e conseguir venc4-los. por que. 
se eles estão tendo a inlormaçáo e não estilo fazendo nada em 
relação a isso, eles estão sendo omissos. e com certeza daqui 
algum tempo, eles sentirão, o reflexo desta omlss4o, e os 
procedimentos segundo ela a serem tomados seria, verlftear 
primeiro onde está este déficit e quem são responsáveis por 
ele. e tentar buscar esse déficit. por que na verdade, eles não 
criam caixa, ou seja, o caixa da Previdência é a contribuição 
deles. e única forma de buscar 'este capftal de giro. é buscar 
quem deixou de conlrlbuir. E o fato d.eles homologarem ou não 
este relalório. é como o Conselhe~o Bendtto falou. o calculo 
está correto. eles têm esse suparte. e para eles fazerem 
qualquer manifestação teriam que se basearem desde o 
começo nos estudos, alé onde eles chegaram para poder 
v8rlll<:ar a metodologia lllilizada. Após, o lérmino de 
esgotamento das colocações dos Senhores Conselheiros, O 
SENHOR PRESIDENTE ASSUMINDO OS TRABALHOS, 
COLOCOU EM APREClAÇAO A MATÉRIA, SENDO QUE 
FICOU DELIBERADO QUE A CONSELHEIRA XIRLENE 
SERÁ A RELATORA DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 
ATUARIAL DO ANO DE DOIS MIL E DEZ. A Conselheira 
Xirlene por sua vez. solicitou seja encaminhado uma cópia do 
Relatório de 201 O. bem como, do Relatório atuarial de 2009, 
para ela e demais conselheiros sirva de parâmetro na sua 
analise durante o estudo. Este asaunio deverá retomar na 
próxima re!Hllâo ordinária do ano de .dois e dez. Dando 
Continuidade, passamos a outro ftem de PAUTA -ITEM 07 -
APRECIAÇÃO ·E DELIBERAÇÃO SOBRE DOAÇÃO DE 
BENS PATRIMONIAIS. O Senhor Pre~idente colocou que 
qualquer do31'ão de equipamento da Instituição tem que ser 
autorizado pelo Conselho e dessa lorma foi distribuldo um 
material que consta a relaç:lo dos equipamentos de informática 
a serem doados. O Conselheiro Antonio Mãn:lo solicitou 
que a Diretoria Executiva fizesse uma consuHu 8 Procuradoria 
Jurídica para verifiCBr a condição da legalidade ria doaçao de 
bens de uma Instituição Previdenciária. O Senhor Presidente 
colocoU que nesta relação tem equipamentos que tem 
condições de uso e outros não. O Senhor Presidente colocou 
ainda que, a ideia é de utilizar os equipamentos que estão em 
condições fazendo doações às escolas, e. outros que estão 
comprometidos. fazer àquela alienação como. estava prevista 
anteriormente. O Conselheiro Marcelo Moreira colocou que 
essa doação para educação é até mesmo um dever, mas~ sua 
preocupação pontual é que estamos em um perlodo pré· 
elenoral. e nesse perlodo, este tipo de doação, nos coloca um 
perfeito juizo e ele não tem lembrança, se esta doaçAo, já 
estaria em período de defeso e por cautela, ele sugeriu que 
fiZesse uma consulta junlo ao Tribunal Regional Eleltoral -
TRE. mas por outro lado, quanto à doação, ele está de acordo 
e no seu entender que haja uma prioridade para a educação e 
que se desenvolva pro)eto voftados para a previdência nas 
escolas. Finalizando, colocou que é possfvel a realizaÇão des1a 
ação. O Conselheiro AntOnio Mán:lo complementando 
disse que a Di~toria Executiva da AMPREV deveria também 
observar a leAislaçâo previdenciária, para verificar se eles 



Maca ã 06.08.201 O 

podem ou não fazer esse tipo de doação. pois, tod~ sabem 
que o patrimônio da lnstRuição tem um fim especifiCO; que é 
garantir a aposentadoria futura e ele no seu entendimento, 
acha que o termo adequado seria leiloar esses bens e não 
fazer a doaçao, no entanto. ele pode está enganado e por Isso, 

·seria interessante a Diretoria Executiva verincar esta sttuai;ao 
do aspecto legal da leglslaçao prevldenclá~a. o conselheiro 
Antônio Mareio colocou ainda que a sua preocupação maior na 
doaçao, é que eles podem ter alguma implicação jurldlca 
futuramente. O Conselheiro Anatal colocou que com base no 
trabalho que ele desenvolve na escda Maria de Nazaré ele 
percebeu que neste perlodo que foi .executado essa ar;âo, a 
necessidade que essas escolas têm diante da fana de 
equipamentos, principalmente de equipamentos de informálica. 
nas tarefas mais simples, como os trabalhos básicos, 
executados no Word e Excel. · RessaHou ainda que com 
cmeza,1 os equipa que estão obsoletos na AMPREV, se 
forem qireclona às estas escolas. teriam uma utilidade 
mu~o gtand.e, e apesar da AMP~EV ter um déf~eit..eles não 

podem partir neste caso para leilão, sendo que os valores 
apurados não vão resolver o palriniõnio ativo da AMPREV. 
Fechando. ele colcicou que na medida do que foram colocados, 
após as análises, eles poderiam direcionar parte desses 
equipamentos às escolas que precisam. O Conselheiro 
Fem~ndo Cezar colocou que os equipamentos que sao ant~ 
econômicos e Irrecuperáveis, para ele já estariam fora. 
restando apenas, os ociosos e os recuperáveis, que dariam as 
duas classlfocaçOes que poderiam se destinar para ser 
verincado. Outro ponto colocado pelo Conselheiro foi que se 

• ainda nem houve a divulgação, já há interesse, imagina se ror 
diVUlgado. A Conselheira Xirtene sugeriu a criação de uma 
comissão para classifiCar esses bens na forma da lei, ou seja, 
tem que se verificar o que é imobilizado e material consumo. O 
Conselheiro Luiz Eduardo colocou que observando a. tabela 
na página quatro. o ftem trinta e sete, que tem um valor liquido 
de noventa e cinco reais e trinta e três centavos. e no item 
sessenta e quatro tem computadores nos valores de entorno 
de sessenta reais, e diante disso. observa-se que esses 
equipamentos praticamente nao tem u111idade, no entanto, mais 
adiante até o Hem oftenta e sele, têm computadores no valor de 
um mil e setecentos reais, com placas gigabytes, ou seja, neste 
caso nao podemos diZer que este computador nao serve para 
AMPREV. O Conselheiro acrescentou que com o valor de mil 
reais, pela internet, se compra um computador mufto bom .. Por 
fim, coh~ou que levando em conta as colocações do 
Conselheiro Fernando, a Diretoria Executiva da AMPREV, 
poderia analisar bem a situação das máquinas, principalmente 
as que estão avaliadas em um mil e setecentos reais, pois, em 
sua opinião, elas ainda podem ser aprovettadas. o Senhor 
Artur Sotllo colocou que se tOdos oDservarem os 
equipamentos relacionados, verão que não tinha uma 
padronização e isso acarretava um prejuízo seriissimo para a 
lnstftuição, sendo que os inúmeros tipos de marcas diflcuttavam 
a manutenção dos equipamentos e em razão disso, a Dlretorta 
resolveu substftuir todos os equipamentos da Instituição, 
adotando apenas uma marca, ou seja, hoje a AMPREV só 
trabalha com um tipo de marca, facilitando assim a 
manutençflo. O Conselheiro Marcelo Moreira colocou que 
ouviu atentamente as colocações e observou as duas linhas de 
raciocínio, mas no seu entendimento, eles deveriam ficar 
mesmo na 1'1nha das diretrizes, ou seja, primeiramente eles 
devem decidir se vão aprovar ou não o que foi colocado, e a 
outra, é que a ideia dessas doações siga especifiCamente o 
meio educacional através de projetos e aç6es nas escolas. O 
Conselheiro Ant6nlo Márcio colocou que eles estão 
discutindo as finalidades dessa possivel doação, no entanto. no 
seu entendimento, primeiramente se deveria disculir a questão 
da legalidade e posteriormente ao trabalho feito dentro da 
legalidade técnica, se estabelecendo qual foi o critério 
desenvolvido para fazer. a depreciação desses llilns e 
futuramente através de um relatório dentro da legislação 
contábil e financeira, eles lomartam uma decisão finalista. para 
quem seriam doados esses bens, antes disso, ele acha que 
essa discussão está sendo antecipada, visto que eles não 
sabem ainda de que forma foi leito essa relação, dos bens 
lnservlvels e qual foi o critério utilizado. Finalizado, o 
Conselheiro falou que eles na sua decisão, a Diretoria 
Executiva deveria fazer os procedimentos, porque é atribulçao 
dela, fazer isso dentro da legalidade se os bens não estão 
servindo para a Instituição, e verifiCar se há legalidade na 
doação, eles sô devem autorizar ou não, assim após este 
relatório fiCar pronto, após isso decide para quem será 
destinado. Assim, o Colegiado decidiu que este Item deverá 
retomar à Diretoria Executiva da Instituição, para que ela, 
através. de uma comissão de trabalho. composta por 
membros na ãrea técnica discutida. faça um relatório 
técnico dentro da legalidade vigente de todos os bens 
lncluldos na relação que deverá ser apreciada por este 
conselho. Desta fonna, também, fica o compromisso, da 
matéria retomar ao plenário do CEP, assim que o Relatório 
estiver pronto. Continuando passando a outro ponlo de 
PAUTA- ITEM 08- APRECIAÇAO E OELIBERAÇAO DO 
PROC~O QU~~A DA COBRANÇA DA DÍVIDA DOS 
POD ES. O Se or Presidente passando a outro Item da 
pauta: olocpu q a matéria a ser discutida, é um assunto 
recorrente, que foi destinado ãüiii Conselheiro Relator, que é o 
Senhor Benedno Paulo, fanando, apenas a ieüura do seu 
parecer e voto. Em seguida procedeu com a dlst~buição da 
cópia do material aos demais Conselheiros. Prosseguindo, o 
Conselheiro Benedito Paulo iniciou as colocações dizendo 
que a Procuradolla Jurldica da AMPREV já havia se 
manifestado sobre a natureza jurldica dos tributos 
previdenciários e que se a legislação previdenciária estadual é 
omissa neste sentido, a Procuradoria Jurídica da AMPREV se 

· manifestou dizendo que a lnstttuiçáo tem competência para 
aplicar munas sobre a decadência dos créditos previdenciários. 
de outra forma, ela opinou dizendo que a AMPREV tem 
competência para cobrar, agora de que forma, ninguêm sabe, e 
no seu 'parecer, ele colocou um questionamento, se a AMPREV 
tem realmente essa competência para cobrar, usando a 
estrutura da lnstüuiçao. O Conselheiro ressallou ainda alguns 
pontos, como a natureza jurídica dos tributOS. Ele colocou 
também se a AMPREV sendo a gestora desses tributos, ela 
tem a obrigação de cobrar esses tributos. O Conselheiro 
Benedno colocou que é dever da AMPREV efetuar cobranças 
administrativas das contrtbulções previdenciárias não 
r,!lC(IIhldas, sob a pena de responsabilidade funcional aos 
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responsáveis pela omissão. Fechando com as suas 
considerações finais, ele colocou que de todo o exposto, eles 
poderiam buscar quais os procedimentos a AMPREV deveria 
adotar utilizando a sua própria estrutura para efetuar as 
cobranças previdenciárias não recolhidas do Governo do 
Estado do Amapá e dos demais poderes que contribuem para 
o ~etlime próprio do Estado do Amapá. Ele entende que a 
propna. a AMPREV •. através da Divisão de Arrecadação, 
sUbordmada a D1retona Fmancelra e Atuarial, conforme consta 
no se~ Regimento Interno é competente para efetuar cobrança 
admm1strativa, ou seja, esta cobrança não poderá ser efetuada 
na forma atual, ofiCiando o órgão inadimplente e sim através de 
emissão de documento próprio, ou seja, notificação de 
lançamento de debno, porque, se for sô enviado o Oficio, não 
se inicia a fase litigiosa, e se tivesse Audüoria, eles poderiam 
fazer 'o Auto de infraçao. A cObrança deve ser Sistemática e 
tempestiva, evitando o acúmulo de débito e a lramilação do 
processo deve obedecer ao Processo Administrativo Fiscal 
Regular, na forma do Decreto setenta mil e duzentos e trinta e 
cinco, no que for suportado na eslrulura organizacional da 
AMPREV. Ao contribuinte deverá dar um prazo legal, conforme 
previsto no Decreto cftado e, caso o notificado não se 
manifeste em sua deiesa, nem efelue o pagamento do débito, 
o processo de cobrança, na ótica do relator, deverá ser enviado 
à lnsliluição de Divida Ativa, entendendo neste momento. para 
cobrança, a Procuradoria Geral do Estado- PGE e oéorrendo a 
impugnação do tànçamento, é Iniciada a fase litigiosa. e como 
a AMPREV n~o I em 4m Conselho de Recursos Fiscais ele ver 
o único, com competência· para exercer essas atribu~óes, o 
Conselho maior, que é o Conselho Estadual de Previdência -
C~P, obse:'ando o disposto .no Inciso XIII, do artigo cento e 
Ires, da Le1 novecenlos e qUinze, auxiliado pela Procuradoria 
Jurldica da AMPREV e sendo provida a notificação de 
lançamento de débtto, o órgào devedor deverá ser informado e 
aberto novo prazo para pagamento do débfto, e nao efetuado o 
pagamento, o Processo seguirá o PGE. para inscrição em 
divida ativa. O Conselheiro colocou que isso é apenas uma 
proposição de um roteiro de como deveria proceder âs 
cobranças, a 9le acredffa que Isso deva constar na minuta do 
ato, que eles ainda não sabem qual deve ser, portaria, decreto 
ôu resolução. Por fim, o Conselheiro Relator Benedito Paulo 
de Souza vota, para que seja adotado um lnstrumenio de 
cobrança seguindo os parâmetros colocados por ele 
anterionnente. E diante da leilura do voto do relator o Senhor 
Presidente passou a palavra para o Plenário. Antes convidou 
a Ora. Rosely para que ela explicasse o conteúdo da minuta 
elaborada sobre os possíveis procedimentos que poderão ser · 
adotados pela AMPREV. A Ora. Rosely colocou que as 
normas que constam nesta minuta, que poderá ser uma 
resoluç~o. decreto ou Lei, estao se baseando em legislações 
federais, como Decretos do Regime Geral de Previdência 
Social. Ela c~fessa que a m está muüa bruta e precisa 
ser melhorad e por ser a minuta, ela tem ainda muitas 
lacunas ~r ~. ll'eenc ~e neste primeiro momento, ela 

gostaria de entregar ao Conselho uma cópia da minut~. A 
Conselheira Rozane perguntou se foi leHo alguma consulta 
ao Ministério da Previdência sobre esta questão. de como é 
feito essa cobrança, ao até mesmo ao Conselho Nacional de 
Previdência, porque, ela acha que o recolhimento da 
previdência é encargo social, e isso tem uma leglsli>ç~o 
própria, assim, ela acredna que antes que tomem qualquer 
providência, seria bom consuttar o Ministério. A Conselheira 
Xirlene explicou que a AMPREV jã tem essa competência, 
visto que ela é considerada uma extensão do Ministério da 
Previdência e essa minuta foi feita com suporte a legislação 
federal adequada a legislação estadual. Por fim, a Conselheira 
colocou que, o que falta para a AMPREV é um instrumento 
normativo. Em seguida, o Conselheiro Fernando Cezar solicitou 
uma questão de ordem, dizendo que eles devem obedecer a 
Instrução do Processo e as normas do Regimento Interno, ou 
seja, já que o rélator apresentou e leu o seu voto. O Senhor 
Artur Sotão desta forma colocou em votação se todos estão 
de acordo com a elaboração de um· instrumento para 
adotar os procedimentos de cobranças das contribuições 
recolhidas em atrasó. E aberta à votação. Seguindo a 
ordem: 1·A Conselheira Xlrlene votou favonlvel ao parecer 
do Relator Benedfto Paulo. 2-0 Conselheiro Marcelo Moreira 
votou favorável, desde que sejam acrescidas as maténas de · 
meio próprio ao Instrumento a ser adotado. ~on5etheiro 
Marlúcio acompanhou o voto do relator. 4-0 Conselheiro 
Micherlon acompanhou também o relator, com ressalvas 
adotadas no posiciMamento do Conselheiro Marcelo. 5-0 
Conselheiro Luiz Eduardo votou de acordo com o relator. 6-
0 Conselheiro Fernando Cezar, primeiramente teceu 
comentãrto dizendo que no parecer do relator, onde faz 
referência a inscrição em divida ativa, ele discorda, visto que, 
no seu entendimento, a Procuradoria Geral do Estado do 
Amapá, como também a figura do ente contributivo, que além 
de ser na próprta regra, a advocacia do Estado, Inclusive, tendo 
competência de advogar em representação do Governador. 
que passa no momento de um recolhimento, deixar de recolher, 
inclusive a parte do segurado, e passa a configurar a 
caracterização de um crime, ele acha que no seu entender 
estranho, e ele não está crtando esta situação e levando a 
sttuaçl!o, como serviço social autônomo, e a independência 
que tem a caracterização do ente previdenciário estadual. 
dentro do próprio critério que já se alinha nesta questl!o tornar 
a 'sua natureza juridica autarquia, o que valeria o mesmo 
crttério do Regime Geral, que tem a sua Procuradoria, entende 
que neste caso, caberia a Procuradoria Jur1dica da AMPRE v e 
a essa figura de se énquadrar, também agregando ao seu 
posicionamento. o posicionamento do Conselheiro Marcelo e 
no demais, ele acompanha, o voto do Conselheiro Relator. 7-0 
Conselheiro Antonio Márcio colocou que concorda com as 
palavras do Conselheiro Fernando e da mesma forma com as 
colocações do Conselleiro Marcelo Moreira, e gostaria de 
acrescentar uma Instituição de Procuradoria Fiscal dentro da 
Instituição e que esse Instrumento, fosse também inserido na 
aneraçêo da legislação previdenciária. que se crie a figura do 
Auditor da Previdência e com relação a Procuradoria Geral do 
Estado, ele concorda com as colocações do Conselheiro 
Fernando Cezar. visto· que, o cargo é de livre nomeação e 
exoneração do chele maior do Estado e isso é um contra
senso ao seu ver, ou seja, dar atribuição ao próprio advogado 
do Estado. Por f/1'11, ele acompanha também o voto do relator, 
mas com essas ressalvas. 8-A Conselheira Rozane 
acompanhou o volo do Relator com a ressalva colocada pelo 
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Conselheiro Fernando Cezar. 9.0 Conselheiro Moisés é 
favorável ao voto do relator, com e ressalva do Conselheiro 
Marcelo. 10-0 Conselheiro Anatal colocou que acompanha 
as observações dos Conselheiros: Fernando Cezar AntOnio 
Márcio e Marcelo Moreira, votando assim de acorrlo com o 
posicionamento do Relator. Assim o Senhor Presidente I 
colocou que todos acompanharam o voto do relator mas com 
~lgumas ~essalvas; e diante' do assunto abordado ~ peta sua 
1mportâllCia e utgenc1a, o Senhor Mur (JI'opôs que a sua 
aprectação s!lja realizado já de Imediato em uma reuniao 
extraordiná~, marca~a pa dia treze de maio de dois mil e 
dez, sendo. ue o assu discutido seria a minuta acrescida às 
~ugest~~s / e ,<~H. açõe.~ropostas pe~os _ SeOjlores 

Conselheiros. O Conselheiro Antonio Márcio· diante do 
exposto colocou que iria propor que o Senhor Presidente 
trouxesse a proposta de atteraçao da legislação previdenCiária 
também em uma reunião extraordinária. O Senhor Presidente 
colocou que a Comissão que esté elaborando a proposta de 
afferação da legislação previdenciária estadual, deverá 
encammhar o quanto antes ao Conselho para apreciação. O 
Conselheiro Micherlon colocou que a proposta já está 
conclulda, ranando apenas algumas correçoes. o Conselheiro 
Fernando Cezar colocou como membro da comissao que esta 
elaborando a proposta de alteração da legislação 
previdenciária, que na última reunião de trabalho que os 
membros da comissão tiveram praticamente a minuta ficou 
fechada, e acha que no máximo mais uma reunião estarão 
concluidos os trabalhos desta comissão, para 'postertor· 
encaminhamento ao CEP. o Senhor Presidente que de acordo 
como foi colocado pela Procuradora Jurídica, ele fiCará no 
aguardo de contribuições e sugestões que servirão para 
conclUir o Instrumento de cobrança das dividas previdenciárias. 
E nao havendo mais nada a tratar o Presidente agradeceu a 
presença de todos e falou para os Conselheiros aguardarem a 
convocaçâo da próxima reunião e dando por encerrada a 
Quarta Reuniâo Ordinária, cuja presente Ata foi lavrada por 
mim Jomlson Vilhena Martins, que, depois de lida e achada 
conforme, será assinada por todos os membros presentes. 
Macapá, 29 de abril de 2010. 

Micherlon Mendonça dos Santos: 
Membro titular. representante d:;:o:-:s:-;M;-;i;;:li;:ta-res__,l,..n"'ati"'·v-o-s-. --

Anatal de Jesus Pires de Oliveira: . 
Membro titular, representante dqs servidores Civis Ativos. 

Moisés Tavares de Araújo~:--;i~~""--,::---,,.....,,_,..:::..--
Membro titular, representa e d 
Inativos. 

Marlúcio de Almeida Souza: ( i .( ·. 
Membro titular. representa dós serVrdores da 
Assembléia Legislallva. : . /::.' /" 

< I~·,~-
AntOniO Márcio de Souza Pelaes: ~.· .. - · 
Membro titular, representante dos serv· es do Poder 
Judiciário. (__/ 

Xlnene do Socorro Costa: 
Membro· titular, represent.-:-an""t,..e""d:-o-s_serv_"'id.,..o_re_s_d..,.o--=Tr"'ib,..u_n_a_l 
de Contas. 

Fernando Cezar Pereira da Silva: '· !1C. " 
Membro Titular. representante dos servidores 

Jonllson Vilhena Martins: _ I Público. ~·· 
Secretárto do CEP I 

ATA DA SÉTIMA REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVIO~NCIA- CEP DO ANO 

· 2009- BI~NIO DE 2009·2010. · 

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
nove da era cristã, ás dezesseis horas, no Auditório co Prédio 
da Amap;l Piavldência- AMPREV, situado a Rua Binga UchOa, 
n•. dez, Centro, nesta Capital, reuniram-se pela sétima vez 
extraordinariamente, o Conselho Estadual de Previdência -
c.EP. A reunião do Conselho Estadual de Previdência para o 
biênio 2009-201 O foi aberta pelo Senhor Presidente Artur de 
Jesus de Barbosa Sotao, que cumprimentou os Senhores 
Conselheiros e demais presentes, dando prosseguimento. 
PAUTA - ITEM 01 - O Senhor Presidente pediu para o 
secretMo fazer a LEITURA DO EDITAL número, zero, zero. 
dezoito, de dois mil e nove, o qual convoca os Conselheiros 
para se fazerem presentes na sétima reunião extraordinária do 
ano de dois mil e nove, Biênio dois mil e nove e dois mil e dez. 
PAUTA - ITEM 02 - O Conselheiro Presidente Artur de Jesus 
Barbosa Sotâo, fez a VERIFICAÇÃO DO QUORUM, chamando 
nominalmente os Conselheiros presentes na seguinte ordem, 
Arnaldo Santos Filho, ausente, representado paio suplente 
Benedüo Pauto de Souza, presente, Welllngton de Carvalho 
Campos, ausente, Haroldo Vitor de Alevedo Santos 
ausente·, Marcus'Vinlclus Gouvêa Quintas, ausente, Dalto ~ 
Costa Martins, ausente, Damllton Barbosa Salomão, 
p~sente. Estela Maria Pinheiro do Nascimento Sá, presente, 
LuiZ Eduardo Nunes. ausente, Mlcherlon Mendonça dos 
Santos, ausente, Anatal de Jesu!l Pires de Oliveira, presente, 
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Moisés Tavares de Araújo, ausente, Marlúeio de Almeida 
Souza, presente. AntOnio Márcio de Souza Pelaes, presente, 
Roslval Nazareno Fortunato Monteiro, presente e Femando 
Cezar Pereira da Silva, presente. PAUTA - ITEM 03 • 
LEITURA DAS JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS: Esteta 
Marta Pinheiro do Nascimento Sé, Marcus Vinicius Gouvêa 
Quintas e Dafto da Costa Martins. Em seguida passou-se a 
PAUTA - ITEM 04 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA 
POLITICA DE INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVID~NCIA 
PARA 2010. Inicialmente o SenhOr Presidente explicou que a 
polltica de investimentos da AMPREV, foi aprovada em 
2009, porém, por exigência da legislação, ela precisa ser 

, revisada e atualizada anualmente, inclusive eles têm um prazo 
para encaminhar ao Ministérto da Previdência. Continuando o 
Senhor Artur colocou que o Comitê de Investimentos foi quem 
elaborou a Polltica de Investimentos para que fosse submetida 
apreciação e deliberação do CEP. O Presidente colocou ainda 
que as afterações foram todas pautadas na resolução CMN 

' .379012009. Em seguida o senhor Artur passou a palavra ao 
Conselheiro Monteiro que Iniciou a. apresentação, 
agradea~ndo a presenÇa de todos. Em seguida o Conselheiro 

1 colocou· as razOes das revisOes na Politlca de Investimentos. 
1 Explicou o modelo de Gestão, mostrou as metas e diretrizes 
' para adoção de recursos. Dando Continuidade o Senhor 
: Cantuária, Assessor da Presidência, colocou que os 

disposaivos que obrigam a Política de Investimento 
apresentada sao os artigos quatro e cinco, dentro da Resolução 
trinta e sete, noventa, e importante frisar que se a Política não 
for apresentada, ela é um item que bloqueia a expedição do 
CRP ao Governo do Estado. Em seguida, ele falou da 

, Composição do Comüê de Investimento, bem como das metas 
: que foram atingidas. Após o Conselheiro Monteiro colocou 
.. que a AMPREV melhorou bastante e adquiriu uma 
I représentatividade em ntvel de Brasil e reforçou quanto, ela 
' vem melhorando em matéria de investimentos. Prosseguindo, 

o Conselheiro Fernando Cezar fez uma Intervenção, 
questionando que, se a matéria que está sendo apreciada é a 
i>otltica de lnvestlmento já foi aprovada por este Conselho, 
cabendo, eles apreciarem apenas as novas alterações 
propostas ou se esM apresentando uma nova Política de J 
Investimento para o ano de dois mil e dez: porque desta fonna.J._ 

ele não está conseguind.o acompanhar o racioetnlo. O 
Conselheiro Fernando falou ainda que se for apresentação, ele 
não irá folhear o material, mas se for apreciação ele terá que 
verifrcar todo o conteúdo. o Conselheiro-Monteiro colocou que 
as alteraçOes dentro da PolítiCa foram diversas e se eles forem 
falar de cada item onerado, levarão mais tempo, do que f.Zer 
esta apresentação, porque no contexto, eles têm mesmo que 
aprovar uma nova Polilica de Investimento. A ColiSelhelra 
Esteta. perguntou ao Conselheiro Monteiro, qual foi 
pontualmente a modificação mais expressiva ,para que eles 

i pudessem ter um referencial. O Conselheiro 'Monteiro colocou 
que o item quatro. ponto cinco, da página seis, estâ 
obedecendo ao que a Resolução determina e onde se 
enquadra cada produto. O Conselheiro Benedito Pauto 
colocou que a preocupação na verdade é como era antes a 
'Pontlca, e como ficou depois da adequação à Resolução 
379012009. O Conselheiro Fernando Cezar pediu uma 
questão de ordem, dizendo que olhando a questao da Polltica 
de Investimento e no Regimento Interno, no artigo terceiro, 
onde fala das ·competências do Conselho Estadual de 

: Previdência - CEP, no inciso dois, onda entra a Polltlca de I ~Investimento, que diz • ... definir as diretrizes e regras relativas à 
; aplicação dos recursos econOmico-financetros do RPPSIAP, à 

polftica de beneficios e à adequação entre os planos de custeio· 
·e de beneficios .. .', exige segundo o Regimento Interno do 

1 Conselho para ser votada, quorum especial, ou seja, de 
. dois terços e eles estão no limite de instalação, a se precisa 
' ser deliberada, o artigo cento e seis e o parágrafo seis do artigo 
' ·.cento e dois, diz que no momento do voto, a Presidência não 

,vota. O Conselheir;) fechou a fala dizendo ·que desta fonna a 
) .deliberação estaria comprometida, visto que teriam que ter no 

mlnimo onze conselheiros para deliberar a matéria. Em seguida 
o Senhor Presidente colocou que, 'de que qualquer fonna, Já 
que eles estão reunidos que a aprilsentaçêo continuasse. O 
Conselheiro Femando Cezar insistiu que a apresentação ficou 
comprometida e recorreu ao artigo vinte e otto, que coloca o 
seguinte: o processo incluído na ordem do dia, após a 
designaçêo do respectivo Conselheiro-Relator, deve ser 
apreciado seguindo as disposições adiante indicadas: inciso 
um: apresentação de relatório paio Conselheiro·Relator, no qual 
devem ser evidenciados elementos como parte interessada, o 
objeto do processo e as condiçOes de sua instrução; Inciso 
dois: discussão da matéria; inciso três: leitura do voto do 
Conselheiro-Relator. inciso quatro: votaçao; e Inciso cinco: 
proclamação da decisão do Conselho. O Conselheiro falou 
que olhando râpido no plano. já sentiu falta do Item quatro 
ponto dois e oito Hens relacionados fala da elaboração do 
comitê de investimento, a a sua finalidade e competência, que 
para ele é importantissima e suprimida na nova Polltica. O 
Conselheiro Monteiro colocou que as mudanças estão de 
acordo com lei e que não discorda do colega Conselheiro 
Fernando, mas devido às exigências e urgência, foi necessário 
fazer as alterações, mas que as mudanças são bem mínimas. 
O Conselheiro Márcio colocou que a Polltica de Investimento de 
2()09..2010, já foi aprovada, e que eles estão apenas analisando 
aHeração, ou seja, a adequaçao é Resolução 3790/2009. O 
Senhor Presidente falou que riCa um pouco apreensivo visto 
que semana que vem, alguns Conselheiros nlío estarão aqui 
em Macapá, devido ao recesso de final de ano, e com o 
impasse neste de item da pauta, o Senhor Artur propôs que o 
assunto fosse discutido em uma outra reunião extraordinária. 
Assim o colegiado chegou a um consenso, marcando uma 
próxima reunião extraordinârla para trata este assunto, dando 
tempo aos Senhores Conselheiros para lerem o material que 

· trata da Polltlca de Investimento. O Conselheiro Femando 
Cezar prop6s que fosse entregue nesta reunião, o Edital de 
Convocação datado para o dia vinte e três de dezembro de dois 
mil e nove, és dez horas da manhã, no auditório da AMPREV. 
Colocada a sua proposta em apr'êdação e nllo sem nentrumi,l 
objeção. Ficou desta forma acordado a reall~ção da. oitava 4 
reunião extraondinária do ano de dois mil e nove, que 
tratará da Proposta de adequação da Polltica de 
Investimento à Resolução 3790/2009. Continuando a PAUTA 
.; ITEM 05 - HOMOLOGAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE 
SEGREGAÇÃO DE MASSA. O Senhor Prélildent! colocou 
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que este assunto foi apresentado por uma Comissão aos 
Senhores Conselheiros · e que tudo foi explicado, rrcando· 
apenaS' a sua aprectaçao. Oesta fonna, o Senhor P~esldenle 
colocou em votação a proposta para o plenilrio. Em seguida a 
Conselheira Esteta colocou que é uma situação que eles não 
podem fugir e que é a mais viável, e ela acha que nao ver 
porque, eles aprovarem. Finalizando disse que vota pela 
aprovação. O Senhor Presidente colocou que a cópia do 
Projeto de Segregação de Massa, que ele distribuiu aos 
Conselheiros, foi a que veio da Assembléia e que está 
aguardando apenas o Senhor Governador para assinar, ou 
seja, sancionar a Lei. O Conselheiro Fernando Cazar 
colocou que com relação à apreciação desta redação relativa 
'ao•Projeto. taxativamente, eles não têm o que opinar, pois ela 
só está aguardando a assinatura do Governador. para entrar 
em vigência. A sua preocupação se remonta a partir do 
momento que se aconteceu o processo. Na realidade a 
Segregação esté estabelecida desde da vigência do decreto 
dezessete, trinta e nove, e é essa a implementação, tanto que a 
partir de janeiro de dois mil e seis, a roupagem desses 
enquadramento terão que está adequados as exigências e que 
por exemplo, os entes terão que ter duas folhas de pagamento, 
aqueles que se enquadram em cada plano e nenhum foi 
avisado e a maioria vai entrando de recesso, como é que vai 
ser processada essas folhas em janeiro. O Conselheiro 
Fernando Cezar colocou ainda que fique claro e consignado no 
seu voto, que o procedimento da homologação desta matéria, 
não foi submetido a este Cons~lho, ou seja, o Conselho nao 
aprovou, até porque ele segue a base do cálculo atuarial que 
nao foi aprovado de dois oito. ASSIM COLOCADA EM 
VOTAÇÃO, O CONSELHO DECIDIU À UNANii\IIDAtlE PELA 
HOMOLOGAÇÃO OA PROPOSTA DE SEGREGAÇÃO DE 
MASSA e a pedido do Conselheiro Fernando Cszar fica 
registrado nesta ata que o procedimento da homologação 
desta matéria, não foi submetido a este Conselho, ou seja, 
o Conselho não aprovou, até porque segue a base do 
cálculo atuarial que nao foi aprovado pelo CEP. Por f1111, O 
Presidente agradeceu a presença de todos e falou para os 
Conselheiros aguardarem a convocação da ·pró~ima reunião e o 
Senhor Presidente deu por e~cerrada a Sétima Reuniêo 
Extraordinária, cuja presente Ata foi lavrada por mim Jonllson 
Vilhena Martins, que, depois de lida e achada conforme, será 
assinada por lodos os membros presentes. Macapâ, 1 B d~v./ 
dezembro de 2009. · 

Wellington de Carval~ Campos· .. .,....,.....,.....,,.-......,_
Membro titular, representante do Poder Executivo. 
Etibeno Nery Farias:._----------
Membro suplente, representante do Poder Executivo. 

Haroldo Vitor de Azevedo Santos: 
Membro titular, representante d-o-=P-od-:e-r-::E:-x-ec-u""ti=-vo-. 
Maria Conceição Laurinho dos Santos:-:--=---:--
Membro suplente, representante do Podar Execu~o. 

Marcus Vinicius Gouvêa Quintas :....,..,.----.,.....,..-.,. 
Membro titular, representante do Tribunal de Justiça 
Gilberto de Paula Pinheiro:.-:--:-.,..-,:-::--~--:-_..,.
Membro suplente, representante do Tribunal de Justiça. 

Oafto da Costa Martins:·--,.-,.......,----,,.,.,...,.--,...,..,.,. 
Membro titular, representante da Assembléia Legislativa. 
Manoel Brasil de Paula Filho: 
Membro suplente, representa"'nt=-e-:d,.-a -:---:-:;.,.....,---,,.,-,-

Oamilton Barllose Salornêo:.-.-~-::I~~P!'I~~-'J' 
Membro titular, representante do 
Rozane de Almeida Chaves.:_-:-.,.-:""'"-:-:--=--:-
Membro suplente, representante do 

Esteta Maria Pinheiro do Nascimento Sá::......,...,.-.,..,.,..,..
Membro Titular, representante do lnlstérlo Público. 
Marcelo Moreira dos Santos: . ...,......,.~....,....,..,.---,-
Membro suplente, representante do·Ministério Publico. 

Luiz Eduardo Nunes:. _ _,_,-,---,=::---..,.,--
Membro titular, representante dos Militares ativos. 
Adernar Rodrigues dos Anjos: · 
Membro suplente, representante dos Militares ativos. 

Mlcherlon Mendonça dos Santos:.,_..,..,.,,....-.,.....,1--\-
Membro titular, representante dos Militares In Uv s. 
Ana Marta Correa Beleza:...,.....,..-,..-.....,.,,..-~..,..,.1-1-
Membro suplente, representante dos Mmt 

Anatal de Jes011 Pires de Olivelra: __ PI-:=~H~.L,. 
Membro titular, representante dos se 
Cleydson Sousa do Nascimento:-:-+-:1+-:-+,.,....,......,.,,.. 
Membro suplente, representant 

Moisés Tavares de Araujo::, ~~~~~'.!:1.~~ 
. Membro titular, represe 
lnstlvos. 
Edson França:,_,...---,...-,...---..,..,..--=.,....,...., 
Membro suplente, representante dlos servidores Civis Inativos. 

Ma~\icio de Almeida Souza:.--:---:----:-:----:--
Membro Ulular, representante dos servidores da 
Assembléia Legislativa. 
Cezar Souza de Melo.:_--:--.,.---:---:-:--:---:---,-, 
Membro suplente, representante dos servidores da As· emblêia 
Legislativa. 

Antônlo'Mârcio de Souza Pelaes::~ ~~2~~:;::,::-
·Membro Ututar,.representen 
Judiciário. 
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Alvlno Boucinha da Fonseca: • / 
Membro suplente, represenla·-n-te-d.,t.o:...s_se_M_.-do_re_s_d_o_P_od_e_r 
Judidário. 

Rosival Nazareno Fortunato Monteiro: 
Me!Tlbro titular, representante dos.s-erv-,..ld,_o_res_d_o_Tr-ib-u-nal 
de Contas. 
Juliano Andrade de Alaújo:. __ .,--...,...----
Membro suplente, representante dos servidores do Tribunal de 
Contas. 

Fernan.do Cezar Pereira da Silva:•.,..,;tt:.~~·~~::a~~Ct)~~ 
Membro Titular, representante dos servidores dó Mi Jstério 
Público. ( 
ldelmir Torres da SOva: / 

, Membro suplente, representante dos servidoi9{do Ministério 
Público. · 

Jonllsoh Vilhena Martins:. __ ....::::~~·__.:._·. ___ _ 
Secretário do CEP \ 

ATA DA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO ESTADUAL DE PREVID~NCIA - CEP DO ANO 
2009- BI~NIO DE 2009·2010. 

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano 'de dois mil e 
nove da era cristã, às dezesseis horas, no Auditório do Plédio 
dá Amapá Previdência - AMPREV, situado a Rua Blnga UchOa, 
n•. dez, Centro, nesta Capital, reu~lram-se pela oitava vez 
extraordinariamente, o Conselho Estadual de Previdência -
CEP. A reuniao do Conselho Estadual de PrevidênCia pare o 
biênio 2()09..2010 foi aberta pelo Senhor Presidente Artur de 
Jesus de Barbosa Sotão. que cumprimentou os Senhores 
COnselheiros e demais presentes, dando prosseguimento. 
PAUTA - ITEM 01 - O Senho~ Presidente pediu para o 
secretário faZer a LEITURA DO EDITAL número, zero, zero, 
vinte, de dols·mit e nove, o qual convoca os Conselheiros para 
se f!JÍerem presentes na oitava reunião extraordinária do ano 
dç .dois mil e nove, Biênio dois mil e nove e dots mo e dez. 
PAUTA - ITEM 02 • O Conselheiro Presidente, Artur de Jes011 
Barbosa Sotão, fez a VERIFICAÇÃO 00 QUORUM, chamando 
nominalmente os Conselheiros presentes na seguinte ordem, 
Arnaldo Santos Filho, presente, Welllngton de Carvalho 
Campos, au~nte, representado pelo suplente Eliberto Nery 
Farias, presente, Haroldo VItor de Azevedo Santos, ausente, 
representado~, pela suplente Maria Conceição Laurinho dos 
·santos, presente, Marcus ViniCius Gouvêa Quintas, presente, 
muto da Costa Martins, ausente, Oamillon Barbosa 
Salomlio, presente, Esteta Maria Pinheiro do Nascimento 
Sá, presente, Luiz Eduardo Nunes, presente, Mleherton 
Mendonça dos Santos, presente, Anatat de Jesus Pires de 
Oliveira, presente, Moisés Tavares de Aratljo, presente, 
Marltlclo de Almeida Souta, presente, AntOnio Márcio de 
Souza Petaes, presente, Rosival Nazareno Fortunato 
Monteiro. presente e Fernando Cezar Pereira da Silva, 
presente. PAUTA - ITEM 03 • LEITURA DAS 
JUSTIFICATIVAS DE AUStiNCIAS: Esteta Maria Pinheiro do 
Nascimento Sâ, Marcus Vinicius Gouvêa Quintas e Dano da 
Costa Martins. Em seguida passou-se a PAUTA- ITEM 04 -
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA 
POLITICA DE INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVID~CIA 
PARA 2010 À RESOLUÇÃO CMN N'. 3790/2009. Inicialmente 
o Senhor Presidente colocou que na verdade a Polltlca de 
Investimentos já foi aprovada, e o que será feito é apenas uma 
adequaçao é Resolução número três mil e setecentos e 
noventa de dois mil e nove. Em seguida passando a palavra ao 
Conselheiro Márcio que propOs a aneração na pauta no item 
zero quatro, onde se lê • ... Apreciação e deliberação da Politica 
de Investimentos da Amapá Previdência para o ano de dois mil 
e dez .. :, leia-se, • ... Apreciação e Deliberação da adequação 
da Política de Investimentos da Amapá Previdência para dois 
mil e dez é resoruçao CMN número três mil e setecentos p 
noventa. Continuando o Conselheiro Monteiro fez unía 
apresentação sobre as mudanças da Politica de 
Investimentos, em seguida leu o artigo quarto' da Resolução 
CMN número três mil e setecentos e noventa de dois mil e 
nove. Em seguida o Conselheiro Fernando Cezar solicitou ê 
Presidência, que o Processo que deu ortgem a adequação da 
Polltica de lovestimentos, seja encaminhado à Procuradoria 
Juridica da AMP.REV, para análise quanto ê adequação. Dando 
continuidade, o COnselheiro Monteiro fez um histórico das 
ações do Comitê, descreveu também ·a sua cOmposiçAo. Em 
seguida falou dos fatores de risco, citando o de mercado, 
crédito e liquldez. Falou da lmportência da capacltaçao dos 
membros, da Política de transparência, da estrutura dos 
lnvestmentos e dos enquadramentos. Continuando, o 
Conselheiro Martúclo pediu a presença do ComHa de 
Investimentos nas reuniOes do CEP em dois mil e dez. 
Prosseguindo a apresentação o Conselheiro Monteiro falou dos 
objetivos da alocação de recursos, da renda rJXa, da renda 
variável quã não pode exceder trinta por cento. Demonstrou asr 

tabelas com obÍetivos de alocação sobre reiida fJXa e renda 
vartâvel, mostrou os Indicas de mercado ANDIMA·IMA. 
Apresentou graficamente a rentabilidade IMA e comparou os 
indicas, IMA e CDI. Finalizando falou das vedações, referindo
se ao artigo vinte e sete da resolução, explicou o modelo de 
gestão a como se dé o processo de seleção das Instituições, 
por orumo falou do processo de avatiaçllo, Meta atuarial, meta 
gerencial, meta dos segmentos de aplicaçao, da Inflação e 
taxas de juros, controle interno e das disposlçOes gerais. 
Continuando a Conselheira Esteta falou da fana dos relatórios. 
Em seguida o Conselheiro Fernando Coza r cobrou os relatórios 
enviados és tnstttutções e cessando as Inscrições dos 
conselheiros passou-se a palavra ao Senhor Artur que colocou 
em votação a matérta seguinte ordem, Amaldo Santos Filho, 
votou pela aprovação, ·EIIberto Nery Farias, votou pela 
aprovação, Maria da Concetçao, votou pela aprovaçlo , 
ausente, Marc:us Vinicius Gouvêa Quintas, votou pela 
aprovaçao, DamiHon Barbosa satomao, votou pala 
aprovaça'o, Esteta Maria Pinheiro do Nascimento Sá. 
presente, lub: Eduando Nunes, presente, Mtcherton 
Mendonça dos Santos, votou pela aprovação, Anatal de 
Jesus Pires de Oliveira, votou pela aprovação, Moisés 
TaVllres de AraúJo, . votou peta aprovação, Martúcto de 
Almeida Souza, vot,ou pela aprovação, AntOnio Mãrclo de 
Souu Pelaes~tou .peta aprovação, Roslval Nazareno J 
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Fortunato Monteiro, votou pela aprovaçllo e Fernando Cezar 
Pereira da Silva, votou pela aprovação, mas com uma 
ressalva, reiterando que o Processo que trata da adequação da 
politica de investimentos ·seja encaminhado a Procuradoria 
Jurídica da AMPREV, para análise quanto à resoluçao 
379012009. O Conselheiro Anatal colocou que consta na 
Politica de Investimentos, que será parte integrante da 
Adequaçllo da Polltica de Investimentos aprovada por este 
Conselho, a cópia da ata esta reunião extraordinária e que 
deverá ser providenciada a cópia da ata para cada' conselheiro 
e a pedido do Conselheiro Fernando Cezar, ficou registro 
nesta ata a entrada dos conselheiros no recinto da sessão 
da seguinte forma, às dez horas: Conselheiros: Monteiro. 
Moisés, Damilton. Marcus. Márcio, Maria da Conceição, 
Marlúcio, Eliberto, Fernando, Estala, Micherlon e Analal. O 
Conselheiro Arnaldo registrou a sua chegada às dez horas e 
trinta e cinco minutos. O Conselheiro Luiz Edurado, 
registrou a entrada às dez horas e cinquenta minutos. Por 
fim, O Presidente agradeceu a presença de todos e falou para 
os Conselheiros aguardarem a convocaçao da próxima reunião 
e o Senhor Presidente deu por encerrada a oitava Reunião 
Extraordinária, cuja presente Ata foi lavrada por mim Jonilson 
Vilhena Martins, que. depois de lida e achada conforme, será 
assinada por todos os membros presentes. Macapá, 23 dEr" _ ... " "'' ~~ 

Artur de Jesus Barbosa Sotao: (};.. i.;f!L ' 
Presidente do Conselho 

Arnaldo Sàntos Filho: ' 
Membro titular, representante do Poder'ixecutivo. 
Bened~o Paulo de Souza: _____ _,--.,.---
Membro suplente, representante do Poder Executivo. 

' Wellington de Carvalho Campos.:" -=,....-,---c::--:::--
Membro titular, representante do Poder Executivo. 
Eliberto Nery Farias: __ -:-.,--,-,=---:===
Membro suplente, representante do Poder Executivo. 

Haroldo Vitor de Azevedo Santos:_,......,___,=--.,--
Membro titular, representante do Poder Executivo. 

Maria Conceição Laurinho dos Santos: . 
Membro suplente, representante do Poder Execut1vo. 

Marcus Vinicius Gouvêa Quintas :.--=,...,---:-:--:-"" 
Membro titular, representante do Tribunal de Justiça 
Gilberto de Paula Pinhelro:_-:-..,.-,::-::---:-.--;-==
Membro suplente, representante do Tribunal de Justiça. 

Dallo da Costa Martins:_,_.,-.,-..,.,-,..,-==-;-:== 
Membro titular, representante da Assembléia Legislativa. 
Manoel Brasil de Paula Filho.:_,-.,....-,:-:----,=-:-===
Membro suplente, representante da 

Oamilton Barbosa Salomão:_....,.-J:;.J~~~lJ.Ió..:!!:. 
Membro titular, representante do 
Rozane de Almeida Chaves:. __ -±,---,--:-:,---,-
Membro suplente, representante do 

Moisés Tavares de Araújo::....,..~a:t:::l~f1q;!,;:~ 
Membro titular, represen 
Inativos. 

Edson Frença:..,....---:-.::-:tt=:-:::::?Jf.:::::-;:;:.:;:-;;;;, 
Membro suplente. represen 

AntOnio Márcio de Souza Pelaes:~~~~Ç~;;;;~ 
Membro titular, representante 
Judiciário. .r 
Alvino Boucinha da Fonseca: . ...:.._--,---.,..,.----:--:--.-:
Membro suplente, representante dos servidores do Poder 
Judiciário. 

Rosival Nazareno Fortunato Monteiro.:_......,-..,---..,....== 
Membro titular, representante dos servidores do Tribunal 
de Contas. 
Juliano Andrade de Araújo:---,---:-,--==::-:: 
Membro suplente. representante dos servidores do Tribunal de 
Contas. . 

Fernando Cezar Pereira da Silva: #m~ 
Membro Titular, representante dos servidores ~o\ 
Público. · 
Jdelmir Torres da Silva: _______ -1----
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Membro suplente, representante dos servidores do Ministério 
Público. ~ 

Jonilson Vilhena Martins:. ___ ..::0-t' ~)'---;'--' -----
Secretário do CEP ~ 

(Detran .) 
Maj. PM Jones Miguel Pereira da Silva 

PORTARIA N' 11012010- DETRANIAP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto 
n° 1277 de 26 de Abril de 2010, retificado pelo Decreto n' 1393 
de 30 de Abril de 201 O, 

RESOLVE: 

ART 1• - CONCEDER ADIANTAMENTO de suprimento 
de fundos em nome do servidor DOUGLAS COUTINHO DE 
SOUZA, CPF n° 528.173.262-53, Soldado da Policia Mllltar/AP 
à disposição deste Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN/AP, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) 
destinado a custear despesas miúdas de pronto pagamento 
como material de consumo, para suprtr necessidades do 
Núcleo de Engenharia deste DETRAN. 

ART 2' . O ADIANTAMENTO concedido deverá ser 
aplicado no prazo máximo de 60 (Sessenta) dias a contar da 
data do recebimento. 

ART 3' - A referida despesa deverá ser empenhada no 
Programa de Trabalhei 06.452.0063.2832.0001, na Fonte de 
Recursos- 0107, no Elemento de Despesa 33.90.30-:- matertal 
de consumo no valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais). 

ART 4' - O responsável pelo adiantamento deverá 
apresentar prestação de conta junta à Coordenadoria 
Administratlvo-Fiananceira (CAF) deste Deparlamento, dentro 
de 1 O (Dez) dias úteis, após o encerramento da vigência da 
aplicação do recurso constante no Art. 2" desta Portaria. 

ART 5' - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. 

MAJ PM JONES M 

PORTARIA N' 13912010- DETRANIAP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto 
n• t277 de 26 de Abril de 2010. retificado pelo Decreto n' 1393 
de 30 de Abril de 201 O e tendo em vista o teor do Memo. no 
013/201 O - Corregedoria/DETRAN-AP, 

RESOLVE: 

ART 1• • HOMOLOGAR o deslocamento dos servidores 
CLÁUDIO EUDES DA ROCHA TITO, Assessor Técnico Nívelil 
e GEORGE SORMANI DOS SANTOS DAMASCENO, Chele 
da Unidade de Velculos/CIRETRAN, da sede de suas 
atividades luncionais Macapá·AP até ao Munlclplo de 
Mazagáo-AP, para tratar de assuntos referentes a 
administração desta Autarquia, no perlodo de 23 a 25 de rulho 
de 2010. 

ART 2' . Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. revogando-se todas as disposições em contrário. 

PORTARIA N' 140/2010- DETRANIAP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são confertdas pelo Decreto 
n• 1277 de 26 de Abril de 2010. retificado pelo Decreto n' 1393 
de 30 de Abril de 201 O e tendo em vista o teor do Mamo. no 
282/2010- Núcleo de Condutores/DETRAN-AP, 

RESOLVE: 

ART 1• • HOMOLOGAR o deslocamento dos servidores 
RIETE MATOS COSTA, Chefe da Unidade de Registro de 
Condutores. TEREZA VALD~NIA PINTO GUIMARÃES, Agente 
Administrativo, -ELENILSON MOREIRA PALHETA, Agente 
Administrativo, JANDER WILKER DA SILVA VALENTE, 
Agente Administrativo e SUELLO MARIANO DE SOUZA 
GUIMARÃES. Agente Administrativo. da . sede de suas 
atividades funcionais Macapá-AP até a localidade de Maracé· 
AP. para realizar a de abertura de processos de habil~ação, no 
periodo de 16 a 18 de julho de 201 O. 

ART 2' • Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. 

Macapá-APIO e osto de 2010. 

MAJ PM JONES EREIRA DA SILVA 
Diretor-Pre o DET~J:I/AP 
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CONVÊNIO N. '0411010. 

CONVÊNIO li'. '4. QI!F. ENTRe SI CI::LERRAM, 
O ES1'ADO DO AMAPA. POR INTERMÉDIO DO 

DEPART.1MENTO ESTADUAL IJE TRÂNSITO 
DOAMAP..Í. EA FlilJt:RAÇ.~ONACIONAL DAS 
EMPRES.4S DE SEGUROS PRIVADOS E DI:: 
C1PITAUZ.4ÇÃO • FEN.1SEG .\WG, PARA 

IJPERACIONAUZAÇÀO DOS SF.RVIÇOS 

TtOYICOS DE INFORMÁTICA RELAHVOS A 
INT6/II.IGAÇÀO DO SISTEMA NACIONAL lJE 

(iRA I·'AMES DA FENASEG <OM O CAD.~STRO 
Df.' VEÍCULOS DO 1Jt:TRAN·.4P. 

O 6ST.41JO DO .4M.1PA·, por intermédio do DEPARTAMEli'TO 

6ST.4D/!AI. Dli TRANSITO DO ESTAlJO DO AMAPÁ ·• 
DF.TR.4N-AP. CNPJ l1.6.1J,713101Kll-09, &ituada à 1\v. lanrrcdu 
Neves n. "217. São Lá1.nro. Macapá/AP. ne~te ato n•prt:scnt&~da pelo seu 
Dirotor-Prc;idcntc. MAJOR PM JONES MIGiif:l. PEREIR.4 DA 

.W/.1-:4. inscrito no CPF<.ol• u n.'J42.tt6.752-•t9, RG n.'OJH.~II4-AI'. 
dorav.1n1r dcJwminado IJtTRA.\'~AP. c 

A FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRF.SAS DE SEGV/10.\' 
PRW4DOS t: DE CAPITAI.IZA{:4·0. FEN.4SEGSNG 
DO OBJETO 

O presente convênio tem como objeto op~racinno/ização dos )·en•iro.t 
tecnicus dt- ill[ormátku relativn.t à iuter/igaçdo do si.tttma nado'lal 
de gravame>· do FENASEG conr o cadastro de veiculas d<1 
DETRA!V-AP, rtos moldes da lei 8.666191. 
DOS RECURSOS FINA!VC6/ROS 

Ac; despesas. ncce.o;;sárias a conse(.."UÇ:'io do ohjcto deste instntmcnto 
t·orraãn de a<.-ordo com o programa SNG ~1ara a e'l<pant.cio, 
modernizaç:'in c aprimoramenro dos tlrg:tos c!ottaduais de segurança 
púhlica c: de trfmsitn. conforme ane:-;o I de~lr. rnnvémo. 
DA VIGÊNCIA 

O Acordo ·de Cooperação Técnit'"d de que 1r~na C5te instrumento 
~'ienta mc:$CS, n partir da dttta de .sua 

assinatura e puhlicaç "" 
Macapti·.tiP. fJ2 de t 2 Q. 

Diretor Presidente 

CONVÉNW N. 001120/0. 
PARTES 

DFPAifi'AMENTO EST !\DI: AI. DE TRÂ:-ISITO DO AMAPÁ 
rEDERAÇÂO NACIONI\1. DI\S E\11'RFSAS DE SEG[;ROS 
PRIVADOS E DE CAI'ITI\LI7.A(ÂO- FENI\SHG -llPVAT 
SH<iUI!AOORA LÍDER DOS CONSOR(IOS DO SEGURO lli'VAT 
S.i\. 
DO OBJETO 

O presente ·l~t.mvtnio tem como objeto aparc:lhamentn e modernização 
do DETRAN-AP. melhoria da fiscalintç:io de trânsito, hem como o 
<:untrole da expcdiç.io dm:_umenlal atinente ao licenciamento de 
\'eículos aulomotorcs. com hencfkios para a arrecadação do prêmio do 
seguro ohrigalório DPVAT. a reduç.io dos im.lil'ts \nfracion;,is, de 
ac.:idcntalidade e sinistralidade de trânsitn. nos moldes da lei 8.666/93. 
DOS RECURSOS r!NANCEIROS 

As despesas m:ces~ria~ a consccuçc"iu do oOjeto deste instrnmcntu 
corrcr~o de acordo l'Um o. programa llPVAT para a expansão. 
modernização e aprimoramento t.los órgãos estaduais de s.cguranc;a 
pftblka c de lr~nsito. conforme <I nexo r t.lcstc convênio. 
LJA VIGÊNCIA 

O Acordo de Coopcta>flu Técnica de que trata este inst;,mento 
contratual r, :::'lo dl· sess.en1a meses. a parlir lia dala de sua 
n~sinatura e çã 

sto de 2111fl. 

(Rurap 
Jaezer de Lima Dantas J 

PORTARIA N.• 232/2010· UP/COAFI/RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril de 2007, e 
tendo em vista o teor do Memo. n• 057/2010-
DIPREIRURAP. 

RESOLVE: 

Art. 1°) DESIGNAR o deslocamento dos 
servidores MARIA DA SALVAÇÃO BRITO 
MACIEL, Chefe de Gabinete. · WELLINGTON 
BEZERRA DE OLIVEIRA,Assessor técnico de 
nivel I,EULÁLIO MÁRIO NATIVIDADE 
LUCIEN,Assessor da ADINSIDIPRE,MARIA DAS 
GRAÇAS PICANÇO LOBO,responsâvel por 
atividade nivel !,Material e Patrimônio,que se 
viajarão da sede de suas atribuições 
Macapâ,até o Munictpio de Pedra Branca, com a 

I 
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finalidade de acompanhar a orientação para 
preenchimento dos novos cadastros da agricultura 
familiar do SIATER. no período de 30 de JUnho á 
04 de Julho de 2010 

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

Macapá (AP). 30 ~e Junho de 2010 
I 

PORTARIA N.0 23712010- UPICOAFI -RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril de 2007, e 
tendo em vista o teor do Memo. n."061/201 0-
DIPREIRURAP. 

RESOLVE: 

Art. 1°) HOMOLOGAR o deslocamento dos 
servidores MARIA DOS SANTOS LOBO, Chefe 
de lnformaçao e Documentaçao, MARIA DAS 
GRAÇAS PICANÇO LOBO,responsável pelas 
Atividades de Matérias e Patrimõnio/COAFI e 
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, Motorista. 
que viajarão da sede de suas atribuições 
Macapá, até o Município de Laranjal do Jari-nas 
cómunidades (Agua Branca, Martins, Nazaré 
,Mineiro ,lratapuru, Dona Maria,Santarém,Boca do 
Braço,Terra Vermelha,Poção.Ariramba e 
Samauma, com a finalidade de avaliar o Projeto 
Arca das Letras no referido município, no período 
de 05 á 11 de Julho de 201 O. 

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

Macapá (AP). 06 de J,ulho de 2010. 

JA~~~;:.~T~S Dire;}~!sidente 
PORTARIA N.0 238/2010:,.UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril 
de 2007, e tendo em vista o teor do Memo. n.• 
027/2010-SETRA/RURAP 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento do 
servidor RAYMUNDO DA SILVA MORAES, 
Artífice de Mecânica, que viajou da sede de suas 
atribuições Macapá, até os Municípios de 
Laranjal do Jari, Cutias do Araguari, Porto 
Garnde. Fazendinha, Maruanum, São Joaquim 
do Pacur, Maracá e Aldeia do Manga no 
municfpio de Oiapoque, com a finalidade de 
acoimpanhar a equipe da UCC-Unidade de 
Contratos e Convênios, nas mediações de obras, 
reformas e construções, no perfodo de 11 á 25 
de Junho de 2010\ 

Art. 2°) 
Cumpra-se. 

Dê-se Ciência.Publique-se e 

Macap~á (AP). 12 de Julho de ;o10 

JA NTAS 
Dtretor te _ 

PORTARIA N.0 240/2010· UP/COAFI-RURAP 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RESOLVE: 

Art.1°) HOMOLOGAR o deslocamento dos 
servidores JAEZER DE LIMA DANTAS, Diretor 
Presidente, EDUARDO ANDRADE SMITH JUNIOR, 
Coordenador AdministrCitivo Financeiro, JOÃO 
BOSCO VIEGAS DE MIRANDA, Chefe da unidade 
de transporte e LUCÉLIA BRAZÃO. MOREIRA, 
Pedagoga, que viajarão da sede de suas atribuições 
Macapá, até os município de Serra do Navio, com o 
objetivo de acompanhar as atividade do XIV Festival 
do Cupuaçu, no -período de 09 à 11 de Julho de 
2010. 

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

Macapá (AP), 1fe Julho de 2010. 

. -·;_ .. ---t-----. -~ I 

C::.:w:::j; _,.,... ·!'i.~ ·. 

JAEZER DÊ LIMA DANTAS 
Diretor Presidente 

PORTARIA N.• 243/2010- UPICOAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso das atribuições 
conferidas pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril de 
2007, e tender em visfa o teor do Memo. n• 
066/2010- DIPREJRURAP. 

RESOLVE: 

Art.1") DESIGNAR o deslocamento dos 
servidores JAEZER DE LIMA DANTAS, Diretor 
Presidente. EDUARDO ANDRADE SMITH 
JUNIOR, Coordenador Administrativo Financeiro, 
NELCY NEVES GUEDES, Responsável por 
Atividade Nível 111/Tesouraria, JOSÉ MARIA DA 
COSTA DE LIMA, Responsável por Atividade 
Nível I e SAULO ALEX PINTO DA SILVA, Agente 

• administrativo, que viajarão da sede de suas 
atribuições Macapá, até o município de Mazagão, 
com o objetivo de reunir com lideranças 
cómunitárias, agricultores e equipe técnica da 
sede local, no período de 15 à 17 de Julho de 
2010. 

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

PORTARIA N.0 244/2010- UP/COAFI·RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP, no uso das atribuiÇões 
conferidas pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abril de 
2007, e tendo em vista o teor do Memo. n• 
067/2010 • DIPRE./RURAP. 

RESOLVE: 

Art.1°) DESIGNAR o deslocamento dos 
servidores JAEZER DE LIMA DANTAS, Diretor 
Presidente, EDUARDO ANDRADE SMITH 
JUNIOR, Coordenador Administrativo -Financeiro, 
NELCY NEVES GUEDES, Responsável por 
Atividade Nível 111/Tesouraria, JOSÉ MARIA DA 
COSTA DE LIMA, Responsável por Atividade 
Nivell e SAULO ALEX PINTO DA SILVA, Agente 
administrativo, que viajarão da sede de suas 
atribuições Macapá, até o município de Laranjal 
do Jari, com o objetivo de reunir com agricultores 
nas comunidades, no período de 18 à 20 de Julho 
de 2010. 

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

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁ/RURAP, no uso das atribuições conferidas 
pelo Decreto n.• 1377 de 02 de Abri,l de 2007. e 
tendo em vista o teor do Memo. n• 065/2010 • 
OIPRE./RURAP. 

Macapá {AP), 12 rJe Julho de 2010. 

. ('~· 
JAEZER-Õf ... !MA--DANTAS 

Diretor Presidente 
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PORTARIA N.• 245/2010- UP/COAFI-RURAP 

O Diretor Presidente do INSTITUTQ DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO 
AMAPÁIRURAP, no uso · das atribuições 
conferidas peloDecreto n.• 1377 de 02 de Abril de 
2007, e tendo em vista o teor do Memo. n• 
219/2010-CATER/RURAP. 

RESOLVE: 

Art.1°) DESIGNAR o deslocamento do servidor 
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA GAMA, 
Médico Veterinário, que viajará da sede de suas 
atribuições Tartarugalzfnho, corri destino ao 
Município de Laranjal do Jarr. com a finalidade de 
prestar serviços clfnicos veterinários demandados 
pela ATER, no período de 19 á 23 de Julho de 
2010. 

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

Macapá (AP), 14 de ~~lho de 2010 

"··,, 

JAEZER DE Li A DANTAS 
Diretor Presidente 

Instrumento/Parte: lnslitulo de Desenvolvimento Rural do 
Amapá· RURAP, como CONTRATANTE e a EMPRESA A.J. 
COUTINHO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TOA como 
CONTRATADA. 

Do Fundamento Legal: 
O presente CONTRA TO fundamenta-se nas disposições da 
Lei Complementar n• 101, de 04 de maio de 2000; 
Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964; _ 
Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, e aHerações posteriores: 
Lei Complementar n• 123, de 14.12.2006; 
Lei Complementar Estadual n• 0044, de 21 de dezembro de 2007 
Lei n• 8.078190; 
Lei n• 5.194/66; 
Lei n• 6.496177; 
Resoluções do Sistema CREAICONFEA; 
Nonnas da Associaçao Brasileira de Nonnas Técnicas- ABNT; 
Tomada de Preços n• 00112009-CPURURAP; 
Ata de Julgamento, homologada em 2811212009 
Proposta da Empresa de 10/1212009: 
Processo Admln~ttalivo n• 37.168010912009- RURAP 

CLÁUSULA PRIMEIRA-
O presente Tenno A!litivo tem por objeto aHerar a Cléusula 
Terceira do Contrato N' 010/2010, de 01104/2010, cujo o objeto 
do Contrato é contratar, sob o regime de empreüada por preço 
Global, à execução das obras e serviços de refonna. do 
Alojamento da Sede do RURAP na localidade de Maruanun 
(Municipio de Macapá), de acordo com o projeto básico, 
especificações técnicas, planilha de quantitativos e demais 
condições constantes do Edital e seus Anexos. Que passa a ter 
a seguinte redaçilo: 

"CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA 
OBRA: 
A obra terá seu prazo de execuçao prorrogado por mais 60 
(SESSENTA) dias consecutivos, a contar da data de assinatura 
desse instrumento: 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 52.822,83 (CINQUENTA E 
DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E 
OITENTA E TR~S CENTAVOS) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA 
OBRA: No munícipio de, MACAPÁ (LOCAUDADE DE 
MARUANUM) 

CLÁUSULA DEZ- DO VALOR E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 
A despesa com a execuçao da obra, no valor de R$ 52.822,83 
(CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS 
REAIS E OITENTA E TRêS CENTAVOS)confonne Nota de 
Empenho ri' 2009NE01589, de 31/1212009, está a cargo do 
Orçamento do RURAP, Programa de Trabalho 2406, 
Elemento de Despesa 4490-51, Fonte 203, Convênio n• 
282.930-96/2008. 

~: Jaezer de Lima Dantas e 
Antonio José Coutinho Per&ira 
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CLAUSULA PRIMEIRA -Do Fundamento Legal: 
O presente Contraio de Prestação de Serviços, tem respaldo 
legal na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, Art. 24, Inciso 11 
e Lei 8.245191 

· CLAUSULA SEGUNDA- Do Objeto: 
O presente Contraio tem por objeto a locaçao de 01 (um) 
imOvel, para uso Residencial e Escritório, do RURAP, situado 
na Rua. Manoel da Silva Cordeiro, n'513, Distrito de sao 
Joaquim do Pacul Estado do Amapá. 

CLAUSULA TERCEIRA- Das obrigações: 
1- Do Loçatérlo: 
a) manter o imóvel locado em boas condições de higiene e 
limpeza, com os aparelhos sannartos. iluminaçao, pintura, 
banheiro, fechos e demais acessórios om perfeito estado de 
conservação e funcionamento, para assim restilui-lo quando 
findo ou rescindido este contraio; 
'b) Nâo poderá sub-locar o Imóvel, no todo ou em parte, sem 
:preceder consentimento por escrito da L1lcadora, devendo no 
càso desle agir oportunamente em junto com ocupantes do 
imóvel a fiin dé que o mesmo esteja desimpedido no ténnino 
do :presente contrato. 
c) Obriga-se a pagar as despesas da consumo de égua, se 
for utilizada da rede da CAESA, c luz elétrica. · 
11 - Do Lqçador; 
'8) Entregar o imóvel objeto do presente contrato em perfeitas 
condições de uso, limpeza. conseryaçao, com os móveis 
apresentados na proposla orçamentária, aparelhos 
sanMrios, iluminaçao, pintura, banheiros, fechos e demais 
acessórios em perfeüo estado de conservação e 
funcionamento. 

CLAUSULA QUARTA. Do Valor: 
O valor global deste CONTRATO é de R$ 2.000,00 (Dois 
Mil Reais), montante relativo a OS (cinco) parcolas 
mensais de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais). 

ClAUSULA QUINTA- Da Dotação Orçamentária: 
O pagamento correrá á Fonle: 101 Programa de Trabalho: 
2002; Elemento de Despesa: 3390.36. 

CLAUSULA SE)(!A- Da Vigência: 
O prosente Instrumento terá a vigência de OS (Cinco} 
meses com Inicio em 01 de Agosto de 2010 e ténmlno em 
31 de dezembro de 2010. 

Slgnatérlos: Jaezer de Lima Dantas e 
Maria Madalena da Conceição Sarges . 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Sigriátárlos: Jaezer de Lima Dantas o 
Antonio José Coutinho Pereira 

ERR,\TA 

PROCESSO N', 37.078712010 
MODAUD@E: Dlsp<nóa de licitaçilo.Juslifkotlvt N'. 00;12010. 
CPURURAP 

~: COim\ATAÇÃO PARA t'ORIIECIMENTO DE PERIFERICOS DF. 
!NFORMATICA PARA A MAWIE~ÇÀO CORRETIVA DOS COMPlJTAOORES 
PERTECENTES A ESTA !XSnTUIÇ.~O. • , 

Relifitoçlo no publitaçlo da fustifi<atlvo n• 00712010-
CPIJR!IRAP re(ertnte io Rnultodo dt Di•pensa de Lkitoçlo, 
pub\i<iido no Diirio Ofo<l•l do Estodo n'. 4787, de 27 de julho 
2010. 

CoNTI\A TAÇÃO DE FORNECtOOR OE MA'lt:IUAL N.~ ESf'tCIE CAPOTA 
COM ESTRU11JR.~ DE ALUMiRtO PARA UBÁ DA SEDE LOCAL 00 
BAIL1QUE. 

Wt-S<: · 

CONTRA1:i.Ç.i.o DE EMPRFSA_;PARA FORNEClMENIO tiE i'ERiffiUCOS on 
INI'ÓRMÁTICA PARA MANJJti'.NÇAO CORREllVA fiOS COMPlJTADOl\ES 
PERT'ENcEYic AO lNsmUrO DE D~F.VVOLvi.\ii:NTO RURAL DO 
AMAPÁ. 

Publique-se, Registre-se. 

/'! l:JiilvE:rrsidadhEstã~üãl dó tunapá 
A'dmflson Moreira Torres (interino) 

Instrumento/Parte· Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Amapé • RURAP, como CONTRATANTE e a EMPRESA A.J. 
COUTINHO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA como 
CONTRATADA. 

Do Fundamento Legal: 
O presente CONTRATO lundamenla-se nas disposições da 
Lei Complementar n• 101, de 04 de maio de 2000; 
Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964; 
Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores; 
lei Complementar n• 123, de 14.12.2006; 
Lei Complementar Estadual n• 0044, de 21 de dezembro de 2007 
Lei n• 8.078190; 
Lei n• 5.194166; 
Lei n• 6.496n7; 
Resoluções do Sistema CREAICONFEA; 
Nonnas da Associaçao Brasileira de Nonnas Técnicas- ABNT; 
Tomada de Preços n• 001/2009-CPL/RURAP; 
Ala de Jul:(amento, homologada em 28/1212009 
Proposta da Ell'j)resa de 1011212009; 
Processo Adminlslralivo n' 37.1680.1>912009· RURAP 

CL.4USULA PRIMEIRA-
O presente Tenno Aditivo tem por objeto allerar a Cláusula 
Terceira do Contrato N' 010/20t0, de 0110412010, cujo o objeto 
do Contrato é contratar. sob o regime de empreitada por preço 
Global, ê execução das obras e serviços de refonna, do 
Alojamento da Sede do RURAP na localidade de Maruanun 
(Municlpia de Macapã), de acordo com o projeto básico, 
especiflcaçOes técnicas, planilha de quantitativos e demais 
condições constantes do Edital e seus Anexos. Que passa a ter 
a seguinte redaçãO: 

•clAUSULA TERCEIRA- DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA 
OBRA: 
A obra leré seu prazo de execução prorrogado por mais 60 
(SESSENTA) dias consecutivos, a contar da data de assinatura 
desse instrumento.• 

VALOR TOTAL 00 LOTE: R$ 52.822,83 (CINQUENTA E 
DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E 
OITENTA ETR~S CENTAVOS) 

. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA 
OBRA: No munícipio de, MACAPÁ {LOCALIDADE DE 
MARUANUM) 

CLAUSULA DEZ_: DO VALOR E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 
A despe~ · ~~o d~ óbra, no valor de ~$ 52.822,83 
(CINQl!Pft IÍ5~ ''Mi · 'OITOCENTOS E V .. INTE E DOIS 
RÉAIS E(O · sréENTAVOS)oonfóríne Nota do 
Emjiõrllib' · 1l 1;1re·~1/1212009, esfá)! cargo do 
orçamoilfb o l'rlfgnima de Tnílfalho 2~06. 
Elemonto~D'Iijlis'at.lf9b~1. 'Fórite 203, 'Cohv~ilio n' 
28i9'3it:ISillzuú'8. 

PORTARIA :11' OJJ de 28dtjulho dt 2010 

O Rtitur lnttrino da l!ni,·enidode do 

Estailo do Amapi. no ú>.o diiS atribuiQÕCS legais que lhe sao 

conferidas pelo L>ecreto n" 2346, de 1 S de junho de 2010, c nus 

tennos do§ 1', IV. do artlgo 3" da Lei n• 10.520, de 17 de julho 

de'2002. 

RESOlVE, 

Ar!. I' Designar a servidora :l-Iônica 

Jarkcllne de Souza Furtido como pregoeira da Universidade do 

F.stado do Amnph. cuja 

ArL 2" A equipe de apoio desta 

liniversidade será enml""'ta pelos seguintes servidores: 

Ancfrcza Nazarcth Ahreu Romos 

Tânia \laria Nascimento dos Santos 

Andre Lufs de Lima Moraes 

Art. 3' Esta portaria entra em vigor na data 

de sua e<pedição, rcvogom-sc as disposiçlk.>s antcriurc'S. 

julho de 201 O. 

G•binete do Reitoria da UEAP, em 30 de 

Publique-se. 

Prof. Dr. Admilson M~ 
Reitor lnlerino 

PORTARf)l N". 03512010 • UEAP 

O Reitor lriteftno da Universidade do Estatlo do 
Amapã, no uso de sillls atrlbuiçOes legais que lhe &Ao 
conferidas pelo oetretoi'Estadual n•. 2346 de 15 de junho de 
2010. 

RESOLVE: 

Art. 1• • COilcader adiantamento em nome da 
servidora, Tania lÕ!ária !Nascimento dos Santos, Secretaria 
do Conselho Universi!á~. nos termos do art. 4°, da Lei n•. 
0624, de 31 de outubro tle 2001 e Decreto n•. 3547, dé 14 de 
novembro de 2001. no \talo r global de R$ 4.000,00 (Quatro 
mil fêafs), destinados a custear despesas tle pronto 
pàgáme'rifo d~UEAP. 

)\rt, 2" • A reft!rida despesa deverá ser empenhada 
na F'orife de Recur5os 0107, Progmma da Trabalhb n•. 
121220oo1200100bo, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reaisi 
no elemento d!l'lfli!pesa!J390.30, (material de consumo) e R$ 
1.000,00 (Um mil reais) no elemento de despesa 3390.39 
(serviÇOs de terC:eirosiPessoa Jurídica). 
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Arl 3" - O ádianlamento concedido deverá ser 
aplicado nó prazo de 90 (noventa) dias. a contar do seu 
receblmêrito. 

Art. 4• · O responsável pelo adiantamento deverá 
apresentar pessóalmente, prestação de Contas dos recursos 
reéêbidos, no órgão ou entidade concedente, em até 10 (dez) 
dias úteis, contando do término do prazo de aplicação 
coliStarite do art. 3" desta portaria. 

2010. 
Gabinete da Re"oriil da UEAP em 29 de julho de 

Publique-áe. 

Plof. or. AdmtlsonM ~ 
Reitor lnterl~rres 

. (&IAC/Supêr~Fácil 
Maria bélia Souza Góes 

I'ORTARLo\ :oi' 097nOtQ-SIAC 

) 

. A Diretora Geral do Sistema Integrado de 
Atl!tidimento ao CidadaoJSIAC Super Fécil, usando das 
atrlbui~ões que lhe roram conreridas pelo Decreto n• 1110. de 
20de abril de 2010, tendo em vista b leor doMemo n• 298/11>
/CGA/SIAC. 

RESOLVE: 

Art. 1 • EtÕgiar os servidores abaixo pelo excelente 
lraballlo na entrega de documentos das ações do Programa 
ttiilérã'nte Governo e Você, nas comunidades de Ajuruxi. Vila 
Bétel, •Maialiala e Santo Antõnio, nos dias 14, 15 e 
16.0'1'.2010, d.emonstrando êompromisso e contribuindo para a 
éóliquistll da tiBadania no serviço púbHeo. 

Joslailé Plme·ntel de Almeida, Coorden·adoie de 
Aiendimento.da Capnal; , 

Glauber Arnanajás da Sllva; Gerente de Conlratos 
e Convênios; 

Paulo Roberto Damacena de Sales, Chefe de 
Móiillõrainento é Avllliaç~o;. . 

Maria Luzia Castelo Fernandes, Atendente; 
Suely Silva dos Santos, Agente Administrativo; 
Cleõnicé Magalhães: Agente Administralivo. 

Art. 2•- Revogam-se as diSposiç6es em contrário. 

Dê-se ciência, cumpra-se e pub1ique·se. 

Gabinete da Diretora Geral. 

Macapá-AP, 29 de julho de 2010. 

..\u.•·,~h ~~\.,,,\.~~c,.,; .. '). 
Maria Délla de Souza Góes 

Diretora-Geral 

(Escola de Administração Pública ) 

Maria Goreth da Silva e Sousa 

TERMO DE RESCISÃO 

REF: CONTRA TO N' 038/2009 

TERMO l,lE RESCISÃO 00 CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO CELEBRADO ENTRE A ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBUCA DO AMAPÁ E A EMPRESA I, G. 
ANDRADE-ME, NA FORMA ABAIXO DECLARADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS RAZOES DA RESCISÃO: O 
. presente instrumento, respalda a· referida rescisão, com fuléro 

no art. 79 Inciso 11, da Lol n• 8.666/93, a partir do dia 01 de 
julhb de 201 O, em lace do Oficio 4101201 0-UCE/PNAGEIAP, de 
17 de junho de 2010, que tange a solicitação de cancelamento 
elo COntrato, em vlrt)Jde do Tenno de Referência, anexo 1 do 
Pregão n' 004120~EAP, conter especificações adversas ao 
que consta no Projeto, f>OA e Plano de Aquisição do Programa 
Nacional de Apoio â Modernização da Gestão e do 
Planejamento dos Estados e elo Distrito Federal- PNAGE. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA RENÚNCIA AOS DIREITOS 
RESCISÓRIOS: A réseisao ora ajustada não produz nenhum 

. ônus ás partes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Ficam extinta ·iodas as obrigações 
para com as partes. 

CLÁUSULA QUARTA- A DATA'DA RESCISÃO: A presente 
rescisão dar-s&-â, a partir de 01 de ju!hb de 2010. 

E, ))Or esrarem assJm,jUStos·e tomblnados:asslnam 
1:1 presente Termo de 'ReSCIS'ãb Coillfâlüâltem· 03 (três) vias, na 
presença de_02 (duas) te$tlill'lúnhãs abalxoas·srnadas. 



/ 

Maca á 06.08.201 O 

Macapá-AP, 01 de julho dá 2010. 

(Lacen 
Fernando Antonio de Medeiros 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONV~NIOS 

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N" 008/2009-UCC/LACEN/AP 
Processo n.• 17.000.11312010 

1° TERMO ADITIVO AO CONTRA TO n.• 008/09 -LACEN que 
entre si celebram o LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE 
PÚBUCA -LACEN/AP, como CONTRATANTE e a Empresa 
C.S.A. ENGENHARIA, corno CONTRATADA. 

Pelo presanlll Instrumento e nos melhoras tenmos de 
Direito, os na fim assinados, declaram, aceitam e ajustam 
que o Instrumento acima Identificado seja alterada em 
suas CLÁUSULAS TERCEIRA, QUARTA E SEXTA, que 
passam a vigorar com as seguintes redações abaixo, 
mantidas as demais aqui não referidas, na forma como se 
acham originalmente redigidas o que neste ato o acsslio, 
slo totalmente rallflcsdas, para todas as ocasiões de 
direito. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGENCIA 
A contretaçla elo referido serviço cuja vigência original é 
de 01/08109 a 31/07/10, por razões de Interesse pública e, 
resguardando-se a legalidade, fica prorrogado par um 
perfodo do mais 05 (cinco) meses, a contar de 01/08110 s 
31/12/10, em razão desta 1' (primeiro) Termo Aditivo. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇOES DE 
PAGAMENTO: 
DA-68 a este contrata o valor de R$ 32.600,00(trlnta e dois 
mil e seiscentas reais) sondo pagos mensalmente a 
quantia de R$6.520, (sais mil quinhentos e vinte reais) para 
cobrir despesas com manutençlo prevenUva e corretiva 
mensal, !lindo ainda, a valor estimado de R$ 7.500,00(seta 
mil e quinhentos reais), para aqulslçAo da peças de 
refrlgeraçlo necessérlas ao fiel cumprimento do objeto ora 
pactuada, perfazendo entlio, o valor de R$ 40.100,00 
(quarenta mil cem reais) que deverão ser pagas conforme 
cronograma de desambol~o deste Instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA As 
despesas deco"entes deste Instrumento correrão a conta 
doa recursos previstos no orçamento geral do Estado do 
AmapA, destinados ao Laboratório Central de Saúde 
Pública-LACEN/AP, no axercfclo orçamentária de 201 O 
através da PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.0001.2677, 
FONTE 0101, ELEMENTO DE DESPESA 3390.39 E 3390.30, 
que Cara suporte a referida despesa, no ano em curso, 
sendo registradas através da apostila, conforme 
cronograma de desembolso deste lnstrument~ 

Data de Assinatura: 30 de Julho de 2010 
-_..)p-.....-r-'Jr.' I 

UNIDADE DE CONTRATOS E CONV~NIOS 

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N" 009/2007-uCC/LACENIAP 
Processo n.• 17.000.000/2010 

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO n.• 009/07 -LACEN que 
entre si celebram a LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE 
P0BUCA -LACEN/AP, como CONrRATANTE e a Empresa 
K.W.C.G.N. PINHEIRO-ME (PIRPAUTO PEÇAS 
ESERVIÇOS), como CONTRATADA. 

Pala presente Instrumento o nos melhores lllnnos de 
Direito, os no fim assinados, declaram, aceitam e ajustam 
que o Instrumento acima Identificado seJa alterado em 
suas CLÁUSULAS TERCEIRA E SEXTA, que passam a 
vigorar com as seguintes redações abaixo, mantidas as 
demais aqui nlo referidas, na forma como se acham 
originalmente redigidas e que ·neste ata a ocsalão, slo 
totalmente ra11fl.cadas, para· todas as ocasiões de direito. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGENCIA 
A contratação do referido serviço cuja vigência original era 
de 03105/07 a 02/05/0B,a qual foi prorrogada com 
1°(prlmelro) Termo Aditivo de 03105108 a 02/05/09 e o 
2'(segundo)Tenno AditiVa de03/05109 a 02/05/1 O por 
razões de Interesse público e, resguardando-se a 
legalidade, fica prorrogado por um período de mais 07 
(aets) meses, a contar de 03/05/10 a 31/12110, em razao 
desta 3" (lllrcelro) Termo Aditiva. 

CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA As 
despesas decorrentes desta Instrumento correrão a conta 
do PROGRAMADE TRABALHO 10.122.0001.2677, FONTE 
0101, ELMENTO DEDESPESA 3390.39 E 3390.30, sendo 
empenhada através da Tenmo Aditivo no exercício 
orçamentária de 2010, que Cara suporta a referida despesa 
no corrente ano, conforme cronograma da desembolso 
deste Instrumento. Que Cara suporte a referida despesa, 
no ano em curao, sendo registradas através de apostila, 
conforme cronograma da desembolso desta Instrumento. 

PARAGRAFO ONICO: AS despesas decorrentes da 
execução da presente Instrumento para o exercfcla 

(DIÁRIO OFICIAL) 

orçamentário subseqüente correrão a canta de suas 
respectivas datações orçamenürlas, sendo estas 
empenhadas por simples Tenno Aditivo, para a cobertura 
-as despesas decorrentes do contrato. 

Data da.Asalnatura: 03 de Mala de 2010 

( RDM ) 

Francisco de Paula Silva Santos · 

Jt:STIFICA TI VA '-i' 040110 -CPL -IW\1. 

Ratifico na forma da Lei. 
Macapá-Ap, · ~ O 

Proce>son': 20.001l.068.'1ú 
Assunto: :)ispt!nsa I .ici:al{jr~a. 
F't:lldamrntn Legal: Ar: 24. lncisü li. da Lei n'1 

~ .. u)l .. ." 1)3 :..· ~\J:t:- i.J;!t"T:'l\'llt::S. 

'· 1':-t!i·:::<b:.; f'..l.h. lll'\1/ - 1\11·: CWJ: 

\ .dm· .-stimac!o: R$ .190.00 (Trezentos e novcma 

F omte de rerursos: Programa de Trabalho: 

24.122.0001.2001.0001; '\D: 339039: Fonte: 240. 
Objeto: Centrotação de empresa e~pecializada em 
ennltcçf:o d·~ 3'l (tri:Ha) cr<~chás de idcr!ilicação para a 
RD1vl. 

s~nhor Gerente, 

Justifica-se a l)rcscmc dispensa de 

pr.)ccdimento licitatório para custear despe.sas çom 

Serviço de l:ontri1taçào d~ empre·sa ::speciali1.a?a em 

.:··.r~ft:\:Ç~0 dt> ~t.; \tnnta: ç;;ichl!s de identificação par~ a 

n;)\-1 ~ .. )r, :iJh:ru no !\ri. :~4. !r.::~~' li. d.1 Lei !1') 

\ 'dáiJa alocaç~o de re.::ursos é neçc»ária 

f•.:r:l . .:•.:ntf:-ttaçfil~ de ·~mpíCSa cspccial;zada em 

<:t'lf':!~:;,\'·à·.J IJ(: lO (trinta) ~rachi~ t!e identificação 

f'\.'í.cnc~nlc:.:! esta crni.~sor.:. 

aprz~entar.::n i'!L~çu ;.:oUldn compatÍ\d cnm o valor de 

,r,~rcad.:> e r:,... ._.,,nt!içôes de atender terr.pestivameme a; 

Par<~ cumprirncn:o da L~i c \'ÍSando o inten:ssc 

d:~ Athni .. ~i~:~açã.n i! qut! aprescntiflh>S à Vossa Senhoria 

::; .h..!·;!iJi:~_.!;•.:-: n~ O~O(:tl:ü pa;·a'yu~ ~c.iu t:orr.ologadil, 

Sociedades de Econ. Mista 

(CEA 

Josimar Peixoto de Souza 

AVISO D!;: LICITAÇÃO-PREGÃO 

) 

A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA,REALIZARÁ PREGÃO A SEGUIR DESCRIMINADO 

PROCESSO N° 3S1!~110 

PREGÃO PRESENCIAL N'. 01V%010 

TIPO: Menor oreco 

Pág. 17 

ÔBJETO: Aquisição de Medidores para DCMICEA 

LEGISLAÇÃO: Lei Federal n• 10.520/2.002, 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO 
PREGÃO: A sessllo pública para credenciamento e 
realizaçao do referido pregao senl realizado no dia 
23108/201 O, ás 09:00 na sala da CPL I CEA, sito a Av. 
Padre Júlio Maria lombaerd, n• 1900, bairro do Santa Rita, 
na cidade de Maca pá- Amapá. 

O EDITAL na Integra: estanl a dlsposlçao dos · 
interessados no seguinte endeneço .. Av. Padre Júlio Maria 
lombaerd, n• 1900, bairro do Centro, na cidade de 
Macapá- Amapá, onde poderão retirar o Editei, mediante 
identificação, endereço, número de telefone, fac-símile e 
/ou e-mail e CNPJ ou CPF, no horário das 8:00 ás 11:30 e 
das 15:00 ás 11:00 horas •. 
Os interessados deveram aP.resentar Pen Drive para retirar 

. . ""' " o Edital. · . • .. ., 

Macapá, 05 de agosto de 201 O. 

AVISO DE LICITAÇÃO· PREGÃO 

A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA,REALIZARÁ PREGÃO A SEGUIR DESCRIMINADO 

PROCESSO N• 36312010 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 012/2010 

TIPO: Menor preço 

OBJETO: Aquisição de Transformador de Distribuiçao 
para uso da Divisao de Dlstrlbulçao, 06 (seis) meses. 

LEGISLAÇÃO: lei Federal n• 10.520/2.002, 
LOCAL OA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO 
PREGÃO: A sessão pública para credenciamento e 
realização do referido pregão será realizado no dia 
23/08/2010, às 15:00 na sala da CPL/ CEA, sito a Av • 
Padre Júlio Maria lombaerd, n' 1900, bairro do Santa Rita, 
na cidade de Macapà- Amapã. 

O, EDITAL na integra: estará a disposição dos 
Interessados no seguinte endereço .. Av. Padre Júlio Maria 
lombaerd, n• 1900, bairro do Centro, na cidade de 
Macapá- Amapá, onde poderio retirar o Edital, mediante 
ldentificaçao, endereço, número de telefone, fac-slmlle e 
/ou e-mall e CNPJ ou CPF, no honlrio das 8:00 ás 11:30 e 
das 15:00 ás 17:00 horas. 
Os Interessadas deveram apresentar Pen Drive para retirar 
o Edital. 

Macapá, 05 de agosto de 3010. 

AVISO DE LICITAÇÃO· PREGÃO 

A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
CEA,REALIZARÁ PREGÃO A SEGUIR DESCRIMINADO 

PROCESSO N• 364/2010 

PREGÃO PRESENCIAL N•. 01312010 

TIPO: Menor preço 

OBJETO: Aquisição de Material elétrico para CEA, 06 
(seis) meses. 

LEGISLAÇÃO: lei Federal n• 10.520/2.002, 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 00 
PREGÃO: A sessão pública para credenciamento e 
realização do referido pnegão sará realizado no dia 
24/08/2010, às 09:00 na sala da CPL 1 CEA, sito a Av. 
Padre Júlio Maria Lombaerd, n'1900, bairro do Santa Rita, 
na cidade de Macapã- Amapá. 

O EDITAL na integra: estará a disposição dos • 
Interessados no seguinte endereço .. Av. Padre Júlio Maria 
Lombaerd, n• 1900, bairro do Centro, na cidade de 
Macapá- Amapá, onde poderáo retirar o Edital, mediante 
identificação, endereço, número de telefone, fac-símile e 
/ou e-ma li e CNPJ ou CPF, no horário das 8:00 às 11 :30 e 
das 15:00 às 17:00 horas. 
Os Interessados deveram apresentar Pen Drlve para retirar 
o Edital. 

Ma capá, 05 de agosto de 201 o. 



Maca á 06.08.2010 

(caesa ) 
Odival Monterrozo Leite 

EXTRATO DO CONTRATO 01512010 

Instrumento Principal: Contrato n•Ot512010 CPUCAESA. 

Partes tn.tegrantes: 
. Contratante: CAESA 
. Contratada: EMPRESA S.R.G. COMERCIAL 
CNPJ N° 08.673.697/0001·73 

ClAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS: O 
presente Contrato fundamenta-se nos disposHivos legais d.a 
Constituição Federal de 1966. da Constituição do Estado do 
Amapá de 1991, as Leis n"s 4.320164. 8.666/93 e suas 
alteraç6es posteriores e no Tenno de Justificativa n• 
012/2010-CEL, com fulcro no art. 24. inciso IV, da lei n• 
8.666/93. constante elo Processo Administrativo n• M.l. 
010212010. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Contrato 
tem por objeto, a prestação de serviços de natureza continua 
de Locação de Veículos Pesados e Equipamentos para a 
CAESA. de acondo com planilhas e anexos a este instrumento 
e na tabela a seoulr: .,. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÉNCIA: O presente Contrato 
terá vigência de 03 (três) meses. contados a partir da 
assinatura do mesmo, sendo-lhe vedada a prorrogação ele 
prazo. 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO E DO VALOR: As 
despesas decorrentes deste Contrato, no valor estimado de R$ 
202.287,00 (duzentos e dois mil, duzentos e oitenta e sete 
reais), correrão a conta 04.48.900 e Fonte de Recursos: · 
01.11.200 - Recursos a Receber do Clientes. O dispêndio 
mensal está estimado em R$ 67.429.00 (sessenta e sele mil, 
quatrocentos e vinte e nove reais). 
CLÁUSULA QUINTA - DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS: Os serviços decorrentes da execução deste 
Contrato serão aferidos mensalmente, com base nos preços 
unitários previamente deiinidos na proposta apresent~da pela 
Contrctada, registrada na planilha componente da CLAUSULA 
SEGUNDA desta Instrumento. 
CLÁUSULA DOZE - DA PUBUCAÇÃO: A publicação 
resumida do presente Contrato na Imprensa Oficial, que é 
condição Indispensável para sua eficácia, s_erá provlde~clada 
pela .Contratante. nos termos do Parágrafo Unico do Arttgo 61 
da Lei n• 8.666/93 e suas alleraçOes posteriores. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORUM: Fica eleHo o Fórum 
da Comarca da Macapá/Ap, como competente para dirimir 
~uaisquer questões oriu~ do presente Contrato, com 
exclusão de qualquer ou![' por ~alsf.rivilegiado que seja. 

Macapá-AP. ·e~~n~o de 2010 

Odlvat k~~a;;:: Leite 
Pretldonte/CAESA 

TERMO DE JUSTIFICAÇÃO 
01212010 

J~~ 
Odlval illcmto~ Leite 
Otretor- Presidente-cAESA 

Justificativa n• 012/2010- CPUCAESA. 
Processo n": M.l. 10212010 

. Assunto: Dispensa de Ucilação. 
Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV, lei n• 6.666193. 
Objeto: Locação de Veiculas Pesados e Equipamentos pam a 
CAESA. 
Favorecida: Empresa S.R.G. Comerdal. 
Valor Global: R$ 202.267,00 (duzentos e dois mi~ duzentos e 
oitenta e set11 reais). 
Concliç6es de Pagamento: Três parcelas mensais no valor de 
R$ 67 .429,b0 (sessenta e sete mü, quatrocentos e vinte e nove 
reais). . 
Prazo de E~çã~ 03 (três) mesas. 
Fonte de ~cursos: 01.11.200 - Recursos a Receber de 
Clientes. 

(DIÁRIO 0í;ICIÁL) 

Senhor Presidente. 

Trata o presente Termo da locaçlo de velcuiOs 
pesad~ ~ equlpamen!os. destinados a dar .suporte as 
atividades ·da CAESA nas áreas Técnica e Operacional, com 
Iutero no art. 24. inciso t'O, da lei Federal n" 8.666, de 21 da 
junho de 1993 a suas atternç6es, que dispõe: 

Árt. ~4. t: di:sP41!sável iÍ 1/cltaçao: 

N. no~ ~. de. emetvêllc!a . OI! d9 catamldad9 pllblicil, 
quaiJf!~ caracterizada u(9b!cl~ df! aterldlmen.to de s~uaç.fo 
qué ~-~ar p'!Julzo p~ ~Pf.O!!!Bier a SIIJJII'!'}? 
~ ~· obras, ~~~ equr~!OS 4! olltro$ ...,s, 
pO/?íiÇ.~ OI,( parflc'!IS.,f8.8, e 6.g~!l(2 P.,a~ onci.S. bel ns 
rieciiSsãtlos ao atendimento da snuilçllo emerp9 a . ou. 
calàmtíOsa é para as parêetas ~te obtas e serviços qua possam 
ser COitcluldàs tÍo ~ .irrbima de 180 (c~(o ·e 
olient.ií) dias consecutiros e ínlnfifF!ÍP.tOS, c:ont!J!los da 
ocorrência da emergência ou calamidade, ~da a 
prorriijjaç~o dos nis,;éc7i'IO$ eotrlrat~. (gttió nosso). 

~ lrrefutável qut a utilização de vatcutos pesados e 
equipamentos caracteriZá-se, na ComJianhia, como da 
execuçào conflnuada e. !:onsiderando a desclassifiCBÇAo das 
propostas das empresas presentes à Concorrência n" 
00312010, quedando-se ff.lcass.ada, foi necessário a repetição 
do. prooesso licitatório, ctiio forçoso decurso de tempo a ser 
observado na repetiÇão da Concorrência, rnptica na 
contratilçAo emergenciát, medida indispensável pam 
satva9uandar danos lrrep'áráveis nos serviçOs ofertados pela 
CA~=SA. Nesta sentido 4 submete.rno~ á vossa aprecia~o 
Justificativa de contrataçao emergencial, m~ida acautelat6na 
ne~ra para a preservação do l.nt.ereSf!e público, a\é 
conclusão da repetição do procedinento licttat6rio já em 
andamento. 

COMUNICADO 

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ -
CAESA, toma púbtico Que recebeu do Instituto de Meio 
Ambi11nt11 " Ordenamento Territorial - IMAP e S«retario 
de Estado do Melo Ambiente • SE.MA, a· Licença de 
Instalação n• 025212010, referente ó rmovação da U. 
007112009, que destina-se às obras de ampliação do sistema 
de captação superflcial,tratamento,reservaçâo e distribuição 
de água potável da cidade de Santana, no município de 
Santana, Estado do Amapá. 

BENEDITO ARI ZA CONCEIÇÃO 
Diretor·Presiclente/CAESA em exerci cio 

(PODER LEGISLATIVO) 

(Tribunal de Contas do Estad(jj 

Cons. José Júlio de Miranda Coêlho 

PORTARIA 11'10812010-TCEIAP 

O Presidente do Tribunal de Conta& do 
Estado do ~ no uso das atribulçOes que lhe silo conferidas. 
com fundamento~ art. &",Inciso 111. da t.el Complementar n• 10, 
de 20 de 110tembro de 1995, bem como do que consla no 
Processo n• 00236612010-TCE/AP, e etc .. 

RESOLVE: 

I • Designar os servidoras FÁTIMA DO SOCORRO BRITO 
BOTELHO PALHETA, Inspetora, ma1rlcula 000043; JEOVAN 
DIAS TEIXEIRA, Inspetor, matricula 000057; CACILDA LUCIA 
PIMENTEL PAV'AO. A!l$1isla de Controle Ex1emo. matricula 
000021; e PAULO RODRIGUES DOS SANTOS, T~ de 
Controle Ex!emo, matrlcula 000103, para sob a coordenaçllo da 
prtmetra, comporem a Comtssao encarregada de realizar 
Inspeção na SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL - SBE, 
com a finalidade de verifrc:ar a execuçllo orçamentária da Receita 
Tributária Estadual arreciÍ!Iada no lntamtclo compreendido entre 
janeiro e julho de 2010. a contar de 11 de agosto de 2010. 

11 • Oa trabalhos da relerlda Cornl5sAo seria supervi&lonados pelo 
Inspetor ANTONIO UMA DE ARAúJO. 

111 • Oê-&e CiênCia, regiStre-se e pullliqu&-oo. 

Macapâ, of de agosto de 2010. 

Conaeltwlro ~ELHO 
kl8nte 

PORTARIA H' 10712010-TCEIAP 

O Presidente do Tribunal de Contas do 
E~do do Amapâ, no_!lso das alrtluiçôe& que lhe &Ao oonlerldas. 

P~g. 18 

com fundaménto no art. 8", Inciso 111, da Lei Complementar n• to: 
de 20 de seteinbm. de 1995, bem como do que consta no 
Processo n" 002379no1 0-TCEIAP, e etc .. 

RESOLVE: 

.1 • Designar os seNidorÍis I'ÃlliiA DO SOCORRO .BRITO 
BOTÉLHO PALHETA, liíspetora. matr1aÍ!a OOÓ043; JEOVAN 
D.I~S TEIXEIRA, lnBPéttif, matricula 000057; CACILOA LUCIA 
PIMENTEL PAVÃO,. Anâi!Sia de Controle Externo, matricula 
.000021; e .PAULO RODRIGUES DOS SANTOS, Técnli:o de 
Controla Ektemo, rilairféJta 000103, para sob a coorden~ da 

~ra.__$!11pclfem a .ÇomlssAo ~~ de reallzM 

ln~o na SECRE'r~~ DE ESTAOO.DE PLANEJAMENTO, 
ORÇ~ENTO E TESOURO - SEPLAN, com a finalidade de 
verificar a eicac:uçao órÇáiOOn!MI das ReCeitas j)!OIIenientes de 
Traruitarênclas CorisUuéícinals; Voluntárias; de Convênla8 e de 
()peÍaçOÍ:S "cle,Ciédlllis ritllntemiclo COIIII)rOOhdido entre ja!Íelru 
e julho de 2010, a OOMar de 11 de agosto de 2010. 

,11- eis lra~ da referida ComlssAo setto ~pelo 
tnspétor ANTONIO UMA DE ARAI)JO. _' , 

. Consolholro JOS J 111 
Pmtderâ 

CONCURSO. PUBLICO DE PROVAS E TITULOS. 
EDITAL N" 00512010 DE DIVULGAÇÃO 00 NOVO 

CRONOGRAMA 
Em cumprimento a Ondein Judicial prolatada nos 

Autos n• S580.44.2010.4.01.310o-ACP. pela 2" Vam Federal. o 
TRiBUNAL OE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, tendo eni 
vista o ·concurso Público de Provas e Títulos destinado ao , 
prOvimento de cargo de Procurador. de Contas, do Quadro ' 
Permanente de Pe!isoal do Trfbunal de Contas do Estado. do 
Amapá, regido pelo Edttal n• 001 de Abertura de 'tnserlçOes 
publicado no Diário OfiCial do Estado do Amapá, edição n• 
4741, de 1910512010, circulação em 31/0512010, RESOLVE: 

Informar o novo cronograma para aplicação das provas: 
Datas Eventos 

1610812010 Reabertura das lnscriçOes 
14/091201 O Encerramento elas lnscriçOes 
17/101201 O Data prevista para a aplicação da Prova 

· Objetiva de Conhecimentos Específicos I 
19/1212010 Data prevista pam a aplicação da Prova de 
Conhecimentos EspeclfiCOs 11 

Da acordo com o item 3 do Capitulo VIII do Edttat ele Abertura 
de Inscrições n• 001/2010. a confirmação da data e as 
informaçOes sobre horários e locais para realização das provas 
serao divulgadas. oportunamente, por melo de Edital de 
Co~vocação para Prova. a ser publicado no Diário OfiCial do 
Estado do Amapá e disponibilizado no site 
\WIW.concursoslcc.com.br da Fundação Carlos Chagas. A 
confirmação e demais informações do local de prova serao · 
encaminhadas aos candidatos via e-mail, por iSso é 
fundamental informar corretamente o endereço eletrônico no 
formulário de lnscricao. 

REAVISO DE PREGÃO N" 0312010·TCE/AP 

A Pre.idênei• do 'rribunaJ de Cont•s do Estado do Amnpá, 
atraves de<te Prrgotiro. designado pela Portaria n.' 09912010-
TCEIAP. de 22 06.2010, kva ao conhecimento dos interessados qut. 
ll3 fonna dn l.ti 10.520, dt 17 dt julho dt lOOl, çom aplicação 
subsidi:lna da Lei Federal n' 8.666191 e soas alteraçO.s posteriores, 
fnrll realimr hcitaçilo. na modalidade Prreio - Pmcncial, do upo 
menor preço por item. que tem por o~ieto a AQUISIÇÃO DE 
EQlliPA~ENTOS PARA INFORMÁTICA E OUTROS 
(tompulotlorn, nobruk, notehnoi<J, rte), 

Em vinode de o prn7o legRiter sido e)!t(apolado, a licitação 
do Prcs&o 03/2010, marcado anterionncnte para o dia 19/0K/2010, 
fica prorroga~o para o dia abaixo e.•pecificado. 

A referida licitaçao ocorrerA no PIA 30 PE AGO~'TO DE 
2010 ÀS G9:00 bom. na sala da CPl/J'CEIAP; silo à 1\v. FAA. 900. 
Centrn. nesta ctdadc 

O Edital completo e seus 11nexns encontram-se disponi\·eis 
na CPUTCF./AP. podendo ser adquirido SJotuitamtntc auaves de 
nttdia(Cll. Pen·Dn>e. etc.). no endereço acima ciwdo, de segunda ã 
Sexta-li:ira no horário das 07JO às 13:30 horas. bem çomo quaisquer 
outros esclarecimentos necessários pelo telefone (0xx96) 2101-4813. 

, lO de Agosto de 2010 

Ú'ODER JUDICIÁRIO ) 
. . 

(Tribunal Regional Eleitoral ) 

Des. Luis Carlos Gomes dos Santos 
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PORTARIA N° 415/2010 

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições 
legais definidas pelo art. 16, XXXII, do 
Regimento Interno desta Corte, 
RESOLVE:Art. 1° CONCEDER 
Suprimento de Fundos em favor da 
Servidora CIANUZIA MACEDO 
ALMEIDA, CPF n.0 882.173.707-78, 
titular da Conta Corrente n.0 333.850-9, 
Banco 001, Agência 0261·5. 
Art. 2° O valor do presente suprimento 
perfaz o total de R$ 7.000,00 (sete mil 
reais), destinado a custear despesas 
enumeradas no Processo n• 011/2010, 
Classe VI, protocolizado sob o n° 
4578/201 O, assim discriminadas: 

iELEMENTO ESPE~IFIC: I VALOR 
'I DE AÇAO (R$) 
DESPESA 
I·----------+-------

339036 Serviços 
1de 
'Terceiros -

7.000,0 
o 

~ I ~~~~~a I li 

'----T--O __ T.l_A __ L 7.000,00 
L; ______ _ 

§ 1°. o prazo pa'ra aplicação será de 60 
(sessenta), a contar da data da 
liberação do recurso através da Ordem 
Bancária de CréditÓ. · · 
§ 2°. O prazo para prestação de contas 
será de 10 (dez) dias, contado após o 
prazo estipulado para aplicação. 
Art. 3° Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. 
Gabinete da Presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral do Amapá, em 29 de 
julho de 2010. 

(A) Desembargador EDINARDO MARIA 
RODRIGUES DE SOUZA 

~
·, 

ÜanáW ' .JI1meik 
AssessoradtCanunl SociallRfJ~r 

N.0 419/2010 

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições 
legais definidas pelo art. 16, XXXII, do 
Regimento. Interno desta Cqrte, e tendo 
em vista o contido no P.A. n° 59, 
classe X, protocolizado sob o n° 
1347/2008, 
RESOLVE: 
Art. 1° Art. 1° Designar os servidores 
abaixo nominados para atuarem como 
fiscais do Contrato n° 001/2009, 
celebrado entre este Tribunal e a 
Empresa MARIA RODRIGUES DA 
SILVA -ME, cujo objeto é a prestação 
de serviços especializados de apoio 
administrativo na área de condução de 
veículos oficiais de patrimônio do TRE, 
ou por ele alugados e/ou requisitados, 
destinados ao transporte de 
autoridades, servidores, documentos, 
materiais e serviços gerais e w 

administrativos, para atenderem as 
necessidades da Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e 
das zonas eleitorais, na forma da Lei n° 
8.666/93 - Lei de Licitações e 
Contratos: 
~RVIDOR(A) I TITIJLARI . ZONA ELE~I-~TORA'·· L . 
I~ ----~--~~-~S~U~BS~T~IT~U~T0~~-----
1 

Heverton Luiz I Titular 
Rodrigues 
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Fernandes 
Givanildo 
Ribeiro 
Quaresma 

Substituto 

Gisele Carneiro Titular 
Aauiar 
Alysson Substituto 
Patrtck j 
Campos 
Franca 
Aline Janusa Titular 
Teles Martins 
Flávyo Substituto 
Henrique Costa 
Santos 
Livio Ferreira 
Martins 
Suetten 
Damasceno 
Gemaaue 
Adeilson 
Batista Mendes 

Titular 

Substituto 

Titular 

Substituto 

01'(Amapã) 

02' (Macapá) 

03' (Catçoene) 

os• (Mazagão) 

06' (Santana) 

~-n ... Substituto Jari) 

·--
~G~o-nç~a71v~.-s~d.--~---------.---------------1 

Miranda 
Maria Denise 
Cardoso do 
Carmo 

. Gtydson Ney 

Titutar ! 

- --=-su""b-s~tit-u~to__, 

08' 
(Tartarugalzinho) 

....:,.:Fe:.:.r'Cre;;-'ir-';a . .::M.~a!.!rte:::.!l-4---;,.,--;--+-----··. ·--
Ana Beta Titular 

1 Barbosa de 
Oliveira 
Francisco 
AntOnio 
Ftoréncio 
Monteiro 
Alexandre Silva 
de Sousa 
Mytene Lages 
Mendes i 

Substituto 

Titular 

si.itistituto 

09° (Ferreira 
Gomes) 

11' (Serra do Navio) 

Conceição 
Maria de Lim'.!!a~"""'L__T_I_tu_ta_r _ _L_1_2_' (_P_o_rt_o_G_ra_n_de_)__J. 

Art. 2° Publique-se e registre-se. 
Gabinete da Presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral do Amapá, em 30 de 
julho de 2010. 

(A) Desembargador EDINARDO MARIA 
RODRIGUES D~E1S UZA 

OmmiG ~ 
. As..mdt Social TREJAP 

PROVIMENTO N' 001/201 O- CREIAP 

Dispõe sobre as rotinas 
para o exerclcio do poder 
de policia nas Etetçoes 
2010. 

O Corregedor Regional Eleitoral do Amapá, 

Desembargador EDtNARDO MARIA RODRIGUES DE 

SOUZA, no uso das atribuições previstas nos arts. a•. incisos 11 

e X, da Resolução· TSE n' 7.651/65. e 18, inciso X e 19, I do 

Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 

Amapá. e considerando o disposto no art. 41, §§ 1° e 2", da Lei 

n• 9.504/97 (com redação dada pela Le1 n• 12.034/09) e arts. 

76 §§ 1• e 2". da Resolução-TSE n• 23.191 e 38 e §§, da 

Rcsotução-TSE n• 23.193, 

RESOLVE: 

Art. 1'. O poder geral de policia será exercido 

pelos juizes eleitorais de 1° grau nas respectivas Zonas 

Eleitorais e pelos juites designados peta Tribunal Regional 

Eleitoral do Amapá e lerá seu trãmite, constante no nuxograma 

(Anexo I). regulado por este provimento. 

§ 1•. No município de Macapá, o poder de 

policia será exercido pelo Juiz designado pelo Tribunal 

Regional Eleitoral do Amapà. 

§ 2'. Compete ainda aos juizes eleitorais de 1° 

grau julgar as reclamações sobre a localização dos comícios e 

tomar providências sobre a distribuiç;!o equitativa dos locais 

aos partidos politicos e as coligações (art. 16 da Resoluçao 

TSE n• 23.19112009). 

Art. 2°. Na fiscalizaçao da propaganda 

elenoral, compete ao juiz eleitoral. no exercido do poder de 

policia, tomar as providências necessárias para coibir práticas 

ilegais. inclusive com a imediata suspensão de. eventual ato 

abusivo. 

__ ~ 1'. Ao Juiz Eleitoral,_ investido do_~der de 

. .. . . . ,. ' .. ' . . . '" . 

PoliCia, é vedada a instaur~Çâo, d(i'ofl~o. de prÓcedimento que 

vise punir irregularidade em propaganda elenoral (Sumula n• 

18 TSE). 
Art. . 3°. As noticias de irregularidades 

I 
apresentadas peranle o cartório eleitoral, após o protocolo e 

.autuaçao. deverao ser encaminhadas ao juiz eleitoral. 

Paragrafo único. As nollcias apresentadas 

verbalmente deverão ser reduzidas a termo, podendo ser 

utilizado o formulário constante do Anexo 11. 

Art. 4°. Os juizes eleitorais poderão designar 

servidores lotados nos cartórios eleitorais respectivos e 

servidores da Sede do Tribunal, inclusive requisitados, para 

atuarem como fiscais de propaganda. que serão responsáveis 

pela lavratura dos termos de constataçao (Anexo 111). 
Parigrafo único. Citados fiscais deverão 

promover as diligências ~e~~sárias a coleta de elementos que 

permitam constatar a eventual irregularidade da propaganda 

eleitoral. 

Art. s•. Havendo indicias de irregularidades a 

ser sanada por meio do poder policia será determinada pelo 

juiz eleitoral a realizaçao de diligência com a lavratura do termo 

de constataçao. Caso contrário, determinará o 

encaminhamento ao Ministério Público Eleitoral, que poderá 

requerer sua remessa à Procuradoria Regional Eleitoral ou o 

arquivamento. 

Art. &•. Constatada a irregularidade da 

propaganda, o juiz eleitoral determinará o registro e autuaçao 

dos documentos e a inbmaçao do responsável ou do 

benefiCiário para retirada ou regulariza<;ao em 48 (quarenta e 

oito) horas, conforme modelo éonstante do Anexo IV. 

§ 1' Os documentos deverão ser registrados e 

autuados na classe "Petl<;ao" e como assumo processual 

"P;opaganda polltica" • "Propaganda eteitorar e. áinda. a 

espécie de propaganda do caso concreto. nos termos da 

Resolução-TSE n• 23.18412009. 

§ r Caso a espécie de propaganda no1iciada 

nao conste das relacionadas no assunto processual 

"Propaganda elenorar, o cartório deverá especificá-la. 

§ 3' A inbmaçao do candidato, partido ou 

coligaçao dar-se-á, preferencialmente. por oficial de justiça 'ad 

hoc" e. facultativamente. por fac-slmite, podendo ser utilizado o 

número de telefone informado por ocasiao do pedido de 

registro de candidatura, o que será certificado nos autos (art. 

21, § 4• da Resoluçao TSE n. 23.22112010). 

§ 4•_ Constará expressamente da intimaçao a 
ressalva quanto á caracterizaçao do prévio conhecimento, se o 

candidato/partido/coligação, int•mado da existência de 

propaganda eleilorat irregular. nao providenciar a retirada· ou 

regularizaçao no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 40-B 

da Lei 9504/97, acrescido pela Lei n•t2.034109). 

§5° Impossibilitada a intima<;ao do candidato. a 

comunicação será remetida aos delegados do partido ou 

coligação. cadastrados peranle a Justiça Eleitoral. 

§ &• O candidato que intimado. da existência da 

propaganda irregular, não providendar. no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. sua retirada ou regularizaçao poderá 

ser responsabilizado nos termos do art. 74, § 1•. da Resoluçao 

TSE n. 23.19112010. 

Art. 7'. Esgotado o prazo sem a manifestaçao 

da parte intimada, o fiscal de propaganda promoverá nova 

diligência, certificando se a propaganda foi regularizada. 

retirada ou se o ato foi suspenso (Anexo V). 

§ 1'. Na hipótese de a propaganda não ser 

retirada, regularizada ou suspensa pela parte intimada, o 

cartório poderá retirá-la. promover sua suspensao ou nela 

afixar tarja com a inscriçao 'propaganda irregular", podendo 

conlar com a colaboração de órgãos púbicos tocais aptos a 

execuçao da atividade. 

§ r. Adotadas as providências a cargo do 

cartório eleitoral. os autos devem ser remetidos ao Ministério 

Público Eleitoral para as medidas oue entender cabíveis. 

Art. e• Os Juizes eleitorais deverao adotar as 

demais providências necessárias ao fiel cumprimento das 

' instruções expedidas pelo Tribunal Supenor Eleitoral e por este 

Tribunal Regional para as Eleições Gerais de 2010. 

Art. 9'. Este Provimento entra em Yigor na data 
de sua pubticaçao. 

Comunique-se e cumpra-se. 

Publique-se. 

Macapá-AP, 24 de junho de 2010 

(a) Des. Edinardo Maria Rodrigues de Souza, 

Corregedor Regional Eleitoral 
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PROVIMENTO N° 001/2010- CREIAP 

ANEXO I 

.. FLUXOGRAMA PROCEDIMENTAL 

·,; 
Noticia de 

.: , trrcvu!••dadt' 

L&~o do Termo de 
~sletlçlo 

AoluaçãO • intima ;lo dO 
NlpoMiv.IWbei'M!'foOÕOO pao-a 

rl!ltll':Jda em .tA h 

Certifl(:at a ttttddl ou"" 
regut.;.r.~ 

Propaganda Regula~ 

Propagando •ne.ll'lsten:o 
ou Reg\Jar 

Vd~ ao Prnmctof Ete!lora! 

Rellr.ada. !USpensho ou afl•açto 
delal)lpetOCartô,..o 

Atql.Wvatnanto ou RI'I'IIS$1 i PRE 

(1)0JIJil'Eie!lOtal poded autoriur ao F.watcte~da, pot 

metO de Po11arta. Oll"rr'mUra do Tt!~_Con•tr.açlo 

lndeponclen!eml!!'lte de dnflaeho preVIo 

ANEXO H 

NOTiCIA OE IRREGULARIDADE 

Aos ___ dias do mês.d.e de dois mil e dez, 

âs _._ h _ min, re~bi noticia de propaganda irregular. com 

as seguintes características: 

i' ··.:· 
1 • Do tlpo de Propaganda (placas, faixas, cartazes etc.) 

11 • Oa Localidade e do Bem Atingido 

111 • Da identificação 
Nome(s) e número do(s) candidato(s). partido(s). 

Coligaçao(ões): 

1-------ª 
IV -Informações adicionais acerca da regularidade ou 

irregularidade da propaganda 

V- Noticianto 

Do que para constar lavrei o presente 
auto que, lido e achado conforme. vai devidamente assinado. 
Eu, ' . subscrevi. 
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ANEXOIII 

TERMO DE CONSTATAÇÃO 

Aos dias.~e mês de _____ de dois mil e dez. âs 
__ h __ min, em cumprimento ao despacho exarado jou 

em cumprimento á Portaria n. do Juizo da _ • Zona ·Eitiitoràt, 

.. ] na Noticia de Propaganda Eleitoral Irregular., pr9tocoiada 
sob n. __ ,dirigi-me ao local aba1xo mencionado. municip_io 
de __ c •CONSTATEI a existência de propaganda eleitoral 

com as seguintes caracterfsticas: 

' 
1- Do Tipo de Propaganda (placas, faixas, cartazes etc.) 

11. Da Localidade e do Bom Atingido 

-~ 

111 • Da Identificação 

Nome(s) e número do(s) candidato(s), partldo_(s). 

Coügação(ões): 

IV- Oigitalizaçao da foto 

V • Informações quanto à regularidade ou Irregularidade dll 
propaganda 

Provid~ncias adotadas: 
a · Houve remoção imediata da propaganda itTegular 

pelo responsável. 
a . Nao houve remoção da propaganda irregular pelo 

responsável. 
:J • lavratura do termo de constataçao. 

;..t • Outras providências adotadas: 

Do que para constar lavrei o presente auto 

Que. lido e achado conforme, vai 
devidamente assinado. Eu. 
._ ________ ),,subscrevi. 
__________________ em de ______ de 

2010. 

ANEXO IV 

INTIMAÇAO 

· Petoç!!o 

I I: Fax 

De ordem do Excelentlssimo 
Senhor Juiz da . Zona 
Eleitoral. nos autos do 
procedimento supra. com 
fUndamento no art. 

INTIMO o( a) Sr(a) 

responsâveV ca,ndida1o(a) pelo PartidoiColigaçao 
_____ ,(ou Delegado do Parf;idol 

Reprysantante da Coliga_ção). ~m ~mp(imento a determi0a.,Çáo 
judicial, para que. ~o PRAZO DE -48tl.,reiire ou regularize a(s) 
propa~anda(s) eteitoral(is) veiculada(s) por mei~ ~ _ 

I 
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-----· aftXada(s) na 

------------(descrever local 
onde se encontra) identificada no termo de constatação lavrado 

por este Cartóri~. cuj~ cópia segue anexa, próvíclEinci~ndo a 
imediata comunicação à Justiça Eleitoral da providência 
tomada.·.· _, 

CIENTIFICO, ainda ·que, conforme dispõe o art. 74, §· 1". da 

Resoi!Jçab, :rsE n:-23.)91, 'A responsabilidade da candidato 
estarâ .demonstrada se este. intimado . da existéncia da 

' . 
propaganda irregular, n§o providenciar, no prazo de 48 horas. 

sua retirad~ ou regularização e, ainda, se as circunstancias e 
as pep~liaridades.. do ·caso BSPCCifico revelarem a 
impossíbiiidade de o benefiCiário nao ter tido conhecimentO da 

propaganda (Lei n• 9.504197, art 40-B, pamrjrafo único)'. 

Dado e pasliado aos --- dias do mês de·--- na 
cidade de -':---·• _. _ • Zona Eleitoral. ___ . Eu, 
_____ ·.,(nome e cargo) o lallfei. 

Chefe de Cartório 

ANEXO V 

' ' 
TERMO DE REGULARIZAÇÃO 

Aos dias do mês de de d!Jis mil e d~z. ás 

---.--: h --: _ min. e!" ':UIJ1Primento ~o ~espacho de fi. _. 
exaradp nos autos cle Petiçao n. __ d~igi-me ao (endereço), 
município-de_,__, _____ . (acompanhada do serviOOr 

cfa {órgao P4blicoJ, Sr. ), pelo que foi 

adoladalconslatada a seguinte providência: 

a · How,e remoçao da propaganda irregular pelo 

respo~savel. 

:J - N.ao houv_, remoçao da propaganda irregular l)ilto 

r~sponsâvel. , _ 

U ·_Houve remoção da propaganda irregular pela 

Jusliça_Eieitor~l.. 

a · Outras providências adotadas: 

.0~- qu~_para constar lavrei o .prese~te auto que ,.tido e achado 

conforme, vai devidamente assinado. Eu, 
' (----------------------~---

)~-: 

subscrpvi. ------------- (AP). em 
de _____ de201à. 

Ir;==;::::::;:::::;:::::~==;:=;:=;::==~ 
(Procurador Geral de Justiça 

' ' ' ' 

laci Pelaes dos Reis 

Portaria n• 0247/2010-GAB/PGJ. de t4 de julho de 2010. 

O PROCURADOR-GERAl DE JUSTIÇA 00 ESTADO 
DO AMAPÁ, no_ uso das afribuições legais. e tendo em 
visto o disposto nos orligos ?:'. inciso 11, e 58. inciso I. letra 
"f", do lei Complementar Estadual n•. OCIY/, de 28 de 
dezembro de 1994. 

llfSOI.VE: 

DESIGNAR o Or. MARCElO JOS~ DE GUIMARÃES E 

MORAES. Promotor de JuStiça Subsll1ut~, poro .. sem 

prejuízo. de_ suas demais otribuiçOes. atuar na Inquérito 

Policial n• Oi5/2010-DECCP. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

,.'I' 

GABINETE, DO ~OCURADOR·GERAL DE JUSTiÇA. 

emMacopá,t~D 

Procurador-Geral de JustisP 



Maca á· 06.08.201 O 

Portaria n. •o248/2009·GAB/PGJ. de 20 de julho de 2010. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUstiÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso dos atribuições legais, e lendo em 
visto o dispas lo nos artigos 2'. inciso 11. e 58. inciso I. letra 
"f". da Lei Complementar Eslodual n'. 0009. de 28 de 
dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

DESIGNAR a Dr". fSTELA MARIA PINHEIRO DO 

NASCIMENTO SÁ, Procuradora de Jusllço, Conegedora· 

Geral. paro cteslocor-se a cidade de João Pessoa-PB. no 

período de 12 o 13 de agosto de 2010. a fim de 

participar do LXXII REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL 

DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DOS ESTADOS E DA UNIÃO. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, 
em Macapá. 2~ julho de 2010. 

·\~·· ,· 
~-· ' I 

IACI PELAES DOS REISj i 
Procurodor·Gerof de Jus/iço 

Polfarla n. • 0249/2010-GAB/PGJ, de 20 de Julho de 2010. 

A SUBPROCURADORA·GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS 

JURÍDICOS, no uso de suas alribuições legais, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o Dr. IACI PELAES DOS REIS, Procurador-Geral 

de Justiça. para deslocar-se à Cidade de São Paulo-SP. 

no periodo de 22 a 23·7·2010. para trator de Assuntos de 

lnleresse da Instituição. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

'GABINETE DA SUBPROCURADORA·GERAL DE JUstiÇA PARA 
ASSUNTOS JURIDICOS. em Macapó. 20 de Julho de 2010. 

~ , L ·\''" ~.b.o -~..-vr,/VV..N \./0\5 
MAIIlÁ: DO SOCORRO MILHOMEM MONTEIRO 

Subprocurodoro-Gero/ çJe Justiça 

Portaria n. • 0250/2010-GAB/PGJ, de 22 de Julho de 2010. 

A SUBPROCURADORA·GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS 
JURfDtCOS DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso dos 
atribuições legais, e tendo em vista o disposlo nos artigos 
2". inciso 11. e 58, inciso I, letra "I", da Lei Camplemenlai 
Estadual n•. 0009. de 28 de dezembro de 1.994. 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o Dr. MARCIO AUGUSTO ALVES, Procurador de 
Justiça. a deslocar-se à éidode de Porto Alegre RS. nos 
dias 05 e 06-8·2010, o fim de participar do 11 Congresso 
de Direito de Família do Mercosul. sem ônus para 
ínsliluiçõo. 

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. 

GA.BINETE DA SUBPROCURADORA·GERAL DE JUstiÇA PARA 
ASSUNTOS JUR[DICOS, em Mocapó, 22 de julho de 2010. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Portaria n. • 0252/2010-GAB/PGJ. de 22 de julho de 2010. 

A SUBPROCURADORA·GERAL DE JUSTIÇA PARA 
ASSUNTOS JU.RfDICOS DO ESTADO DO AMAPÁ. no uso dos 
atribuições legais, e lendo em visto o disposto nas artigos 
2'. inciso 11. e 58, inciso I, letra "/". do Lei Complementar 
Estadual n•. 0009, de 28 de dezembro de 1994. 

RESOLVE: 

DESIGNAR o Dr. AlCINO OLIVEIRA DE MORAES. 

Promotor de Justiça de entrância final, Titular do 

Promotoria de Justiça de Defesa do ConsumiÇjor. para 

acompanhar os trabalhos do COMISSÃO DE INDÚSTRIA. 

COMÉRCIO E MINAS E ENERGIA - CIC do Assembléia 

legislativa do Estado do Amapó. 

Publique-se. dê-se ciência e cúmpro-se. 

GABINETE DO PROCURADOR·GERAL DE JUSTIÇA. 

em Macapá. 22 de julho de 2010. 

:n~~c~~L~ 
S!!bo<c)Curodoro-Geral de Justiça poro Assuntos Jurídicos 

Portaria n.' • 0253/201 O·GAB/PGJ, de 26 de julho de 201 O. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO EstADO DO 
AMAPÁ, no uso das atribuições legais. e tendo em vista o 
disposto nos artigos 2". inciso 11, e 58, Inciso I. letra "!", da 
Lei Complementar Estadual n•. 0009. de 28 de dezembro 
de 1994, 

CONSIDERANDO a resultado da Prova Objetiva do 
Concurso Público destinado à formação· de Cadastro, 
Reserva e visando ao provimento de cargos de Técnico 
Ministerial - Área Administrativa do Quadro Permanente 
de Pessoal do Ministério Público do Estado do Amapó e 
de acordo com o Edital de Abertura de Inscrições N• 
001/2009, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Amapá. edição de 18/08/2009 e a homologação do 
resultado final, publicada no D.O.E. n• 4666, de 22 de 
janeiro de 20 I O, RESOLVE: 

1. CONVOCAR o candidato aprovado, conforme o 
quadro abaixo. paro comparecer na Procuradoria Geral 
de Justiça do Minislério Público do Estado do Amapó, no 
Departamento de Recursos Humanos. situado na AV. 
FAB,'n• 064- Centro- Mocapó·AP, na período de 27·7·10 
o 25-a-2010.dos 07:30h às 13:30h. poro apresentação e 
entrega dos documentos previstos no Edital: 

1. PROMOTORIA DE FERREIRA GOMES 

o=J RONILDO CRistlNO DE LIMA 

Os documentos 
apresentados são: 

constantes 

a) Carteira de Identidade: 

do Edital a 

b) Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF); 
c) PIS/PASEP (se houver); 
d) Título de Eleitor; 

serem 

e) Certificado de Reservista ou de Dispensa de 
Incorporação (apenas para o sexo masculino); 
f) Certidão de Casamento e de nascimento de filhos 

· ~ '(sehouver); 
' y, ~. C' l -- g) Declaração de não acumulação de cargo público 

1 / 1<tí V .?vVV~ · v ou ato de exoneroyõo se servidor público: 
MARI~ DO SOCORRO MILHOMEM MONTEIRO h) Comprovante de resjdência; · 

Subprocurodora·Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos i) Comprovante de Conclusão de Ensino Médio ou 

Portaria n. • 0251/2010-G.Ú/PGJ, de 22 de julho de 2010. 

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS 
JUR[DICOS DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso dos 
atribuições legais. e tendo em visla o disposto nos artigos 
2'. iriciso li, e 58, inciso I, letra "f". da Lei Complementar 
Estadual n•. 0009. de 28 de dezembro de 1994. 

RESOLVE: 

EXONERAR a pedido a Sra. LIZADETE OLIVEIRA DE SOUZA. 
do cargo em comissão de Assessor Auxiliar de Procurador 
de Justiça desta lnsliluição. a contar de 23-7-2010. 

Publique-se. dê·se ciência e cumpra-se. 

GABINETE DA SUBPROCURADORA·GERAL DE JUSTIÇA PARA 
ASSUNTOS JUR!DICOS, em Macopá. 22 de julho de 2010. 

-y.,1t't(-, <\... .AAAA..Aà li~ 
IM RiA Dt>~côa'lf6 MtTHoMEk ~oNTEtRo \.J 

Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos 

Equivalente. devidamente reconhecido pelo Ministério 
da Educação; 
I) Certidões vólidos dos distribuidores das justiças 
estadual. federal e eleitoral; , 
j} Certidão de antecedentes criminais do 
Departamento de Polícia Federal; 
k) 02 fotos 3 x 4 (fundo azul ou branco). 

Poderão ser solicitados outros documentos pelo 
Departamento de Recursos Humanos do MP-AP. em caso 
de necessidade. 

O candidato seró. ainda. encominhàdos à )unta médica 
do Estado, onde seró submetido o exames pré-
odmlsslonais ao serviço público. · 

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. em 
Macap6. 26 de julho de 2010. 

~--\" 
. IACI PELAES DOS REIS 1 I 
Procurador-Geral de Just!'ca 

Pã . 21 

Portaria n. •0254/2010-GAB/PGJ, de 26 de Julho de 2010. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso das atribuições legais. e lendo em vista o 
disposto nos artigos 2", inciso 11. e 58. inciso 1. letra "f". do 
Lei Complementar Estadual n•. 0009. de 28 de dezembro 
de 1994. 

RESOLVE: 

EXONERAR. a pedido, a Sr. EWALDO VtCTORINO NUNES 
FILHO. do cargo em comissão de Assessor de Procurador 
de Justiça desta Instituição, a contar de 26·7·2010. 

Publique-se. <;fê·se ciência e cumpra-se. 

GABINETE ·DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. em. 
Macapá. 26 de julho de 2010. 

~·· 
' IACI PELAES DOS REIS';? 
Procurador-Geral de J~lça 

Portaria n. • 0255/2010·GA8/PGJ, de 27 de julho de 2010. 

O PROCURADOR·GEP.Al DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso das atribuições legais. e tendo em vista o 
disposlo nos artigos 2'. inciso 11, e 58, inciso I. letra "I", da 
Lei Complementar Estadual n•. 0009. de 28 de dezembro 
de 1994. 

RESOLVE:· 

DESIGNAR a Dra. GISA VEIGA CHAVES. Promotora de 
Justiça de entrância final. para sem prejuizos das suas 
atribuições. compor a lista de especialistas a participar 
do escolha dos novos membros da CONAPA Comissão 
nacional de Apóia às Penas e Medidas Alternativas, para 
o mandato 2010/2011. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em 
Macopó. 27 de julho de 2010. 

r\L'l)~--
IA~~~;;~~ 

Procurador-Geral de JusHça 

Portaria n. • 0256/2010-GAB/PGJ, de 27 de julho de 2010. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO EstADO 00 
AMAPÁ, no uso das atribuiÇões legais. e tendo em visto o 
disposto nos artigos 2", incisa 11. e 58, inciso 1. letra "!", da 
Lei Complementar Estadual n•. 0009. de 28 de dezembro 
de 1994, 

RESOLVE: 

DESIGNAR a Oro. RAIMUNDA CLARA BANHA PICANÇO, 
Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado 
do Amap6. poro sem prejulzos das suas atribuições, 
responder pela Procuradoria-Geral de Justiça no dia 28· 
7·201 o. em razão da ausência do titular. nos termos do § 
t• do art. 8" da Le1 Complementar 009/1994. 

Publique-se, dê·se ciência e cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADOR·GERAL DE JUSTIÇA, em 
Mocap6. 27 de julho de 201 O. 

~'--) 
IACI PELAES OOS REI) / 

Procurador-Geral de fusHça 

Portaria n. • 0257/2010·GAB/PGJ, de 28 de Julho de 2010. 

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA em exercido 
RAIMUNOA CLARA BANHA PICANÇO, no uso de suas 
atribuições legais, conforme § 1' do art. 8" da Lei 
Complementar n• oo9 de 29 de dezembro de 1994, 

RESOWE: 

DESIGNAR o Or. IACI PELAES DOS REIS, Procurador-Geral 
de Justiça, poro deslocar-se à Cidade de Brasflifl ~" 
período de 28 a 30-7·2010. a fim de participar 
Reunião .ordinória do conselho Nacional dos 
Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e 
da União. 



Maca á 06.08.2010 

Publique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA. em 
exercfclo. em Mocopá, 28 de Julho de 2010. 

RAIMUNÓ~~:;Ic:NÇO 
Procuradora-Geral de Justiça em exercfcio 

Portaria n. o 0258/2010·GAB/PGJ, de 28 de julho de 2010. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. no uso dos atribuições legais. e tendo em vista o 
disposto nos artigos 2'. inciso 11. e 58. inciso 1. letra "f". da 
Lei Complementar Estadual n'. 0009, de 28 de dezembro 
de 1994, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o Dr. LUIZ MARCOS DA SILVA. Promotor de 
Justiça de Entrância Final. paro sem prejuízos das suas 
atribuições. responder pelo Chella de Gabinete da 
Procuradoria-Geral de Justiça e Diretoria Geral, nos dias. 
29 e-30-7-2010. em razão do ausência do titular. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. em 
Maca pó. 28 de julho de 2010. 

/" . YHJrrrn '>__.-'-------7 
IACI PELAES DOS REJP I 

Procurador-Geral de )"stiÇa 

Portaria n. • 0259/2010-GAB/PGJ. de 28 de julho de 2010. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. no uso das atribuições legais, e tendo em vista o 
disposto nos artigos 2', inciso 11, e 58. inciso I. letra "f". da 
lei Complementar Estadual n'. 0009, dê 28 de dezembro 
de 1994, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o Dr. LUIZ MARCOS DA SILVA, Promotor de 
Justiça de Entrância Final. para sem prejuízos das suas 
atribuições. representar esta Instituição junto ao COPEPP 
- Comissão Permanente de Combate à Corrupção e 
Defesa do PatrimC>nio Público. 

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em 
Mocopó, 28 de julho de 2010. 

. .._......, 
IA PELAES DOSRE!f> I 

Procurador-Geral de JIJ41lça 

Portaria n.' 0260/2010-GAB/PGJ, de 29 de Julho de 2010. 

A SUBPROCURADORA·GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS 
JURÍDICOS, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

rRI)\10"HHU:\ DE H ST\( \ l)-\(0~1:\Rf ·\ 01: ~1 \(' ·\!',.\ 
FXI::CT("ÔI'~ l't\fl.l:-. 

(DJÁRJO OFJCJAL) 

HOMOLOGAR A SUSPENSÃO, o pedido. 05 (cinco) dias 
dos férias regulamentares do Dr. NICOLAU ELÁDIO 
BASSA LO CRtSPINO. Procuradora de Justiça do Ministério 
Público do Estado do Amapá. concedidas pela Portaria 
n' 179/2010.GAB/PGJ. de 02-06-2010, do período de 27-07 
o 31-07-2010. referentes ao 2' período oquisHJvo do 
exercfclo de 2010. 

Publique-se, dê-se ciência e cumpro-se. 

GABINETE DA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA 
ASSUNTOS JUR(DICOS, em Mocopó. 29 de julho de 2010. 

),~ "tt.) '1-]A/LI\.4) I, 0~ 
MARli\ DO SOCORRO MILHOM/:~ M~~ 

Subprocvradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos 

Portaria n. • 0261 /2010-GAB/PGJ, de 30 de julho de 2010:.. 

A SUBPROCURADORA·GERAL DE JUSTIÇA PARA 
ASSUNTOS JURÍDICOS DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso dos 
otrtbuiçóes legais. e tendo em vista o dispas lo nos artigos 
2', inciso 11, e 58. inciso I. letra "f". do Lei Complementar 
Estadual n'. 0009. de 28 de dezembro de 1994. 

RESOLVE: 

EXONERAR. o pedido, a Sra. MARIA CRISTINA DO 

AMARAL soro BANHA. do cargo em comissõo de 

Secretária Executiva de Procurador de Justiça desla 

lnsliluiçào. a contar de 28-7-2010. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpra-se. 

GABINETE DA SUBPROCURADORA-GERAL DE 
JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS, em Mocopá, 30 de 
julho de 2010. 

',-.,')tt(c ~A A.< A •·"J~ 
MÁ iriA od sot'o~b'MilHOMI MõNfâilõ'-J 

Subprocurodoro-Gero/ de Justiça para Assuntos Jurídicos 

Portaria n. '0262/2010-GAB/PGJ, de 30 de Julho de 2010. 

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA 
ASSUNTOS JURÍDICOS DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso dos 
olrtbuições legais. e tendo em visla o disposto nos artigos 
2', inciso 11, e 58. inciso I. lelra "f". da Lei Complementar 
Estadual n•. 0009. de 28 de dezembro de 1994. 

RESOLVE: 

NOMEAR a Sr• . .CLAIDE COELHO DOS SANTOS; poro 

exer~e o cargo em comissão de Assessor Auxiliar de 

Procurador de Jusliço do Ministério Público do Estado do 

Amopó. o contar de 28-7-2010. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

GABINETE DA SUBPROCURADORA-GERAL DE 
JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS, em Macapó, 30 de 
julho de 20 I O. 

hi"'Xc "SrvcvV«< }J~ 
MAR!\.\ DO SOCORRO MILHOMEM MON'relló 

Subprocuradora-Gerol de Justiça paro Assuntos Jurídicos 

Portaria n. o 0263/2010-GAB/PGJ, de 30 de julho-de 2010. 

A SUBPROCURADORA·GERAL DE JUSTIÇA PARA 
ASSUNTOS JURÍDICOS DO ESTADO DO AMAPÁ. no uso dos 
atribuições legais, e tendo em visla o dispQ_Sio nos artigos _ 

Pág. 22 

2•. inciso 11. e 58, inciso I. letra "f". do lei Complementar 
Estadual n'. 0009. de 28 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

NOMEAR o Sr". MARIA CRISTINA DO AMARAL SOTO 

BANHA, poro exercer o cargo em comissão de Assessor 

de Procurador de Justiço do Ministério Público do Estado 

do Amapá, a contar de 29-7-2010. 

Publique-se. dé-se ciência e CUf!lpro-se. 

GABINETE DA SUBPROCURADORA-GERAL DE 
JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS. em Mocopó, 30 de 

julhode2010. ~~h 

MA~O SOCORRO MILHOMEM~ 
Subprocurodoro-Gerot de Justiça paro Assuntos Jurídicos 

Portaria .n. '0264/2010-GAB/PGJ, de 30 de Julho de 2010. 

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA 
ASSUNTOS JURÍDICOS DO ESTADO DO AMAPÁ. no uso das 
atribuições legais. e lendo em visto o disposto nos artigos 
2•. inciso 11. e 58. inciso I. \eira "f", da lei Complementar 
Estadual n•. 0009, de 28 de dezembro de 1994. 

RESOLVE: 

CONCEDER ao Dr. FERNANDO LUÍS FRANÇA. 
Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do 
Amapá, no período de 02 a 13·8·2010. llce·nça para 
acompanhar familiar em tratamento de saúde, conforme 
art. 110, inc. 11 do Lei Complementar 0009/1994. 

Publiq_ue-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

GABINETE DA SUBPROCURADORA·GERAL DE 
JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURIDICOS, em Macapó. 30 de 
julho de 20 I O. 

~<tLpc;, I~'<~ 
~A~IIÍ.Do soc6R~M8NJB~ 

Subprocuradoro-Geral de Jusliço poro Assuntos Jurídicos 

Portaria n. '0265/2010-GAB/PGJ. de 30 de julho de 2010. 

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA 
ASSUNTOS JURÍDICOS DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das 
atribuições legais. e lendo em vista o disposto nos artigos 
/.', inciso 11. e 58, inciso I, letra "f", do lei Complementar 
Estadual n'. 0009. de 28 de dezembro de 1994. 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o deslocamento do Dr. NICOLAU 

ELÁDIO BASSALO CRISPINO, Procurador de Justlço deste 

Parquet. paro a cidade de Brosilio-DF, no período de 29 

o 30-7-2010. poro participar da "Comissão de Avaliação 

de Projetos de Pós-Graduação"- CDEMP. sem õnus paro 

o lnstiluição. 

Publique-se. dê-se ciência e cumpro-se. 

GABINETE DA SUBPROCURADORA·GERAL DE 
JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS, em Mocopó. 30 de 
julho de 2010. 

rw-1·~ Ç, A • , • -_ --l~ 
MAttt.t'iícYsoto'R'RoviÀÍLlíôMÉM MONTEIRO 

Subprocurodoro-Gerot de Justiça paro Assuntos Jurídicos 

RECOMENDAÇÃO N' 002/2010-EXECUÇÕES PENAIS 

39 {trll'lta e r.ove) ru..ducandos do po.vtlhão P2. quf:: cumprem pena no reg1me fechado. ocor•·ida no 

pkl.tlt~ do dia 11 para o dia 12 do mês de julho, r.as dependênc•as do lf1SMuto de Administroçõo 

Pe11itenc1ór•o; 

O MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO ClO AMAPÁ, por sua Promotora de Justl(o 

Ti•ulor com atuação JUflfo à Varo de Exccuç;ões Pe'lar~ do Comarcc de Mocopó. no uso das otributçM.s 

que lhe são confcr1dos pelo ort 129. da ConstitutÇd.o ftde.,.ol; Art. 27, IV do Le• N' 8 625/1993; Art. 

68. PU da L~• N" 7.210/1984: Art 53. XII. !i 1" "c" do Ler Co"l\pll!me.ntor Estadual N" 009/1994 e 

CONSIDERANDO que o Co~'~stltu•çào Fedcrot em seus orts 127 e 129. TI, dtspõl! que 

1nc1.1mtie ao ko'.tr.•stérto Públtco rr.lor pelo defeso éo ordem ~urld•ca. dos 1nteresse:: socrots: ~lo 

efet•vo r-t.spe•ro dos poderr.s ptibhcos t dos serv•ço~ de relevãnctó púbhto oos dtrtitos ossegurt~dos 

r .a Corto Mngra, promovendo os medtdas I"ICCessór•os ô suo gorar tio 

CONSIDERANDO que é funçilo const•tuCior.o1 do Mtntstir•o Público o tutetc de 

tntur.sses d· fusos e coletl'o'os. entre os qvo•s o dt'"etto ô se9Uronço púbhca; 

cONSIDER.4N[)0 que pera ol~o"çar seu '!tister c.onst•tuc1onol cc:be oo M•n·sttrto 

Públtco exped1r' rt:comertdoções. 

CONSIDERANDO o 1cot do ocorrêr.cto '1° 5202/2010· lAPEN, qut notte1o o fugo. de 

CONSIDERANDO que. cor.fMme vem sendo apurado nà Inquiri to Ci·1il 00212010-

PJEP. o deftc•êncio de pessoal, notadamente o f'.t.imero •nsufic•e,..te de Age11tes e Educodoru~ 

Pen•tenctór•o5 poro realizar o trobolho de prever'IÇÕO e fiscali:raça'o dos pavilhõ'es no IAPEN. fot fator 

prepordero11te. poro o fuga dos 39 reeducondos. que fuqirom por túnel covodo o po.Mir de um.o das 

·celas do Povdhõo P2. 

CONSlt>ERAN[)O que, tonfarme. ir.formoções do· Diretor d~ IIIPEN, em razão do 

dt:fictêncra ro número de ,l,ge~tes e EducGdores Penitenctâ,..ios. a cor.toqtm e fiscoltzoçõo de 

' ruducandos são realizados por- um ünico .... ger.te PenrtenciÓr•o por pavilhão. que, por questões de 

segurança. nõo reo!rro vi!torio no interior dos celo:s. havendo reccsstdade de pelo 'menos mais dors 

,l,gcentcs e/o~ Edueador-t.s PP.r.tter.c•ór~os poro realizar o v•storta r.os podrões mlnimos exigidos: 

CONSIDEAA.Nt>O qut, cor:forme tnformoções do setor de •rt\'eS1igoçõe$ deste 

MmtSf~r•o Público, hó 110flct05 df! Mvo plano de fu90 de reeducondos. mclusi~ com resgate de 

detento no mrerior. do tAPEN. 

CONSlbetU.NDO o neces$idade m~dioto de st. eft1uor pN~vidi.ncm5 ponl ev•tor 

novos fugas dE ruducandos do IAPEN. reforçando o f•scoltzaç3o dos paVt!h~ e o segurança mtuno. 

funções rt.altzodos por Agentes e EducodoF"e.S Penitenciórros: 

CONSIDERANDO que o· 1nsuftctêncio no r.ÚmU'O de Agentes e Eduçodores 

Ptnitcnc•órios poro o IAPEN jó fo1 ~con~cida _.pt.lo prriprio Admir~stroc;Go Público, que publicou o 

Edttol 00112010-IAPEN. de 22 de jur.h.o d~ 2010. dondo publicidade ao cor.curso público pat'O 
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prOVll11t.nto de. 70 (setenta) vagos poro Educador Penttcnctdrto de N1~1 Superior. 100 (cem) vogos 

poro Educador Pe.nt,te.nciórto de Nível Médto e 150 (cento e w·u:p.u!nT'<I) vogas paro Agente 

Penitenctdrao, .tctohzando 3ZO (truer~tos c- vinte) vogas ~fer~odo.s poro o TAPEN. 

CONSIDERANOO que. mesmo diar.tc da rccof\he:cido tnsu~tc•ê'lcto do nUmEro de 

Agentes c Educadores Pe:nttercl(h"tos no IAPEN. çonstotou-sc que 22 Age,.tes Pe:nttenctár1os e 14 

Educadores Per.itcr.cidrios. t'toltZ(U'IdO Jb servtdo .. es devtdomente Quoltftcodos por curso de 

formação. estao cedidos à disposiçêio de o•Jtros Órg3os Públtcos. 

CONSIDERANDO que o cessão de J'.ger.tes e Educadores Pe,ttenciários para outros 

ôrgaos públicos causo tnql.leS1ionável preJuízo ao órgão cedente. prrnt•palmente diante da escasSez de 

pessoal. comprometendo a f•sco!Jzaçao dos re.e:duecndos e o seguroi\ÇO no unerior do IAPEN; 

CONSIDERANDO que. o autorização da cessão de 36 Agentes e Educadores 

Per.•tenc:iórios 0 ou.tros órg&s. ouondo recol"hec•do pubhcamente c carência de serVJdOr'eS no IAPEN. 

ev1dercio indiscutível des,.espe•to aos pr•rdptos de razoabilidade. pr'oporcionolidode:, legalidade. 

prcb 1dade e morolid<lde. sendo oto de •mprobidode :~dmir.istrotivo. punível ctvil. odm1n•s-trot•vo e 

criminolmente; 

CONSIDERANDO que o e~ssao de Agentes ~ Educ:odore.s Penitenciár•os poro d•ver'SOS 

órgêlos pUbl•cos. p.:lro atuarem em f,ns d•stlflfos rlo co .. go cor,c.ursodo. corocter•zo desvio de funçao. 

que representa formo obllquo e •ndireto de acesso ô função públieo, em afronto ao regrome'lto do 

acesso universal de corqos v•o COfiCUr'SO públ•cc: 

CONSIDERANDO que o cessao de Agertes e Educadores Pe,.tenciérios. pelo todo 

exposto, represe!'1ta desrespeito aos pnncíp•os corstituc1onms do Administração PUblico entre os 

quots o do !egahdode. impessoalidade, moralidade rozoab•lidade ce. prob•dode odmimstrotivo: 

RECOMENDA~ oo senhor Governador do Es'todo do Amopó, oo se.nkcr 5ecretdr•o de 

JtJst•ço c Segurança Público e ao Otretor de Ir.st•tu'to de Adm•n•Slr'oção Penitenciário do Amopó q1..1e: 

pr-omovam a IMEt>IATO retorno dos Agentes e Educadore-s Penih!:"'C1Ór1os concursados ctdtdos o 

outi"'s órgilos, poro exercerem suas fur.çõe~ no IAPEN. sob peno de res~nsobtlidode: conJtJF'Ita c1vtl. 

RECOM.ENt>AR ao~ senhores chefes dos órga:os cesstonór'tOS que promovom o 

IMEDIATA devo1uçi!'o dos Agen'tes e Educador-es Per.itel'lcidrios cedtdos, constantes da relação dos 

Anexos I e II. paro ãercerem suas fur.c;ões fiO ao 6~gao cedente. 

o) Encominhe~se o orig~r101 do presenre ~ecomendoçao oo Governador do Estado 

paro cumpr•mcr.to oo Sec~"etdr•o de Just•ço L Segurar~Ça Público, poro cumprimento: Ou·etoro do 

Instituto de Admir,istroçõo Penitenctdrio do Amopó. para cumpr•mento. aos chefes dos órgãos 

cessionárioS. ao Jui;z Titulor do Var-o de Execuções Penais da Comarca de Macopd, aos 

Exce!entis:wnos Senhores. Pro(urodor-Gcra1 de Ju:t•ço e Corregedo,.ti-Geral do Mtni~ério Público do 

Amopó para cor.heCJme"!ro. 

RECOMENDAÇ..\0 N" 007/2010/CIDADANIA 

O .'HINISTtRJO P(JBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ. por meio 
da Promotoria do Justiça da Cidadania, no uso de suas atribuições 
consliluciônats c legais em especial a constante nos artigos 150 da 
Consliluiçno do Es1ado do Amapá c Lei Complementar 009/1994. 

CONSIDER<\NI>O que cumpre ao Ministério Publico. zelar pelo 
efelivo respeilo dos Pudores Pllblicos e dos serviços de relevância 
publica. aos direitos assegurados na Constiluiçilo da Rcpublica, 
promovendl' as medidas neCessárias a ~ua garantia (art. 129, li da 
Conslituiçâo da República e ~rt !50 da Conslillliçao do Estado do 
A mapa); 

CONSIDEHA'IDO que para o cumprimento de seu misler cumpre ao 
Ministério Público fazer recomendações, visando à melhoria dos 
servi~os publicas c dos serviços de relevância pública; -

CO:'I"SIDERANOO a represcmaç!.o formulada pela EMTU quanto· a 
ineficácia e a tfllta de controle no que se r~ft:rc a bilhetagem 
eletrônica. dando noticiao.; de irregularidades na gestão do sistema de 
bilhelagcln eletrônica, notadamenle a falia de acesso ao sistema de 
prm:cssamcnto pda EMTU e Prefeitur~ Municipal e descumprimento 
do temlo de compromisso c de cooperação mútua firmado em 02 de 
julho do 2009 com o SETAP e todas as empresas de transporte 
colelivo que operam em Macapá,.ondc o SETAP no §4' da cl~usula 2' 
"FICA O SHAP RESPOKSAVEL PEI.I\ INSTALAÇAO UI:' 
2(DO!S) LINKS OE ACESSO As INFORMAÇÕES 
OPERACIONAIS DO SISTEMA UE BII.HETAG!:M 
ELETRÓI'TCi\. SENDO UM NA SEDE DA F.MTlJ E OUTRO NA 
SED!: DA PREfEITURA DE MACAPA OU OUTRO LÇlCAL 
INDICADO PELO PRF.FF.!TO DO :1-IUNJC!PIO DE MACA P/\, NO 
PRAZO MAX!MO DI: IS(QUINZE) OIAS'": 

CO:'I"Sli>ERA:\DO ainda, a concentração da geslão do sistema por 
meio da empresa União Macapá: Jalla de informações precisas quaniO 
ao repasse dos vales transporte c passe escolar: falta de prestação de 
contas; 

CO~SIDER<\l'DO o caos na distribuição das carteiras de transporte 
coletivo pelo SET AP e a falta de funcionamento adequado do novo 
sislema de bilhelagem eletrônica: 

CONSIDERA:\1>0 que, cabe a Empresa Municipal de Transportes 
Urbanos/EMTtJ, o conlrole das viagens de passageiros transportados, 
possibilitando um melhor gerenciamento do sistema de lransporte 
coletivo c acompanhamento das ações que possam resultar na 
evolução tarifária; 

CO~Sli>ER<\:\00 que. a Resolução n' 00 1!2009 revogou a 
Resolução 001.12002 do CONSAD - Conselho do Admmislraçi!o da 
Empresa Municipal de Transportes Crhanos. que autorizava o SETAP 
a operar o sistema de bilhetagem dctrõnica nos termos de seu arl. 1°. 

CONSIDERA:-.iDU que, nos lermos do art. I' da Urden; dr C\;rv'l" 
054/2010 da E:\-IHJ. que disciplina a implanlação du Sos~crr.o 

:~utomâtico de Controle de Oeman<!!_ e do Processo d~. cobrança da _ 

... 
b) Publique-se no Oiório Of•c•ol do Estado do Amapd e no Diório Eletr5nico do 

Ministério Púbtico do Amopd. ) 

Macapá-AP. 26 de julho d• 2~~ 
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ANEXO! 
RELAÇÃO DOS EDUCADORES PENITENCIÁRIOS DO IAPEN 

(CEDIDOS) 

..... 
0RG.ÃO CESSIONÁRIO NOME DO SERVIDOR 

ANA CELIA CHAVES BRASIL PALAC[g_ 
SANDRA SUELY COUTINHO DA SILVA PALA CIO -::_-:=:1 ASIEl.. LEITE ARAUJO ADAP 

DANIEL€ PALHETA BAIA PMM 
MARLUCIA RA BELO MOURAO ALMEIDA PMM -· 
DENVELSON BRAZAO NUNES ASSEMBLEIA 
DINALDO BARBOSA DA SILVA-JUNIOR ASSEMBLEIA 
FERNANDA COSTA FONSECA SIAC 
HUMàERTO MAURICIO DE NASSAU HERMANN SEPLAN ··-
MARCIANE CALDAS DE SOUZA OEFENAP 
MARIA DE JESUS .êORREA IMLCHER SEJUSP ·-NELMA LILIAN RABELO DA ROCHA õJAP --
RAQUEL SOUZA DE LIMA BATISTA -·· feRIA 
SIONEY DA SILVA ~'?BATO f~A 

ANEXO ti 
RELAÇÃO DOS AGENTES PENITENCIARIOS DO IAPEN (CEOIOOS) 

NOME DO SERvrootl óRGAÕ CESSIONARIO 
ALEX DE ALMEIDA PEREIRA SEJUV 

~ ALEXANDRE CL-ESIO VILHENA_ DE OLIVfiRA JUSTIÇA FEDFRAL 
-~ 

~ 4 

5 

r+--· 7 

8 
9 

~-
/1 

~~ 

/3 

14 

15 
/6 

~-18 
19 

r-4'---21 

<~ 

AMANOA DOS SANTOS SILVA croDs· ' 
ARETHUZA CRISTINA P DE ALMEIDA SIAC ... 
BELCIONE JOS[PIMENTFL DE MATOS SEED ··-
JORGE ADRIANO DE SA CARDÕSO SEED 
CARLOS ALBfRTO VIANA FEITOSA ASSEMBLETA 
PRisciLA SANCHE"S FREIRES ASSEMBLE. A 

--~-

ROANE DE SOU~Ã GO€S ASSEMBLEIA --·-Q.ARISSE UNDANOfl ALCANTARA DGPC 
WILSON NASCIMENTO SOUZA • DGP.!'._ 
GLAUBER MONTEIRO ~NA SfSA -·· 
PfDRO DA SILVA COSTA SESA --·· 
HILTON BARBOSA DA SILVA PALA CIO 
MARIA R€GINA. NUNES COSTA PALAàO ·-·-
MARCELO PINTO DE SOUZA 1 PALACIO ··-·-
AILSON COSTA DOS SANTOS- SE COM -·· 
NEWTON JOSE UMA DE SOUZA JUNIOR TC/? 
SERGIO LUIZ MENDONÇA_ GOMES PMM .. 

AUAN VALES COSTA VEP 

-~ CARINA ROBER TA MENDES CARDOSO VEP 
RENNEE GOMES DE SOU{!' VfP 

·larifa (calraca eletrônica) - "Controle de desempenho de frota c 
bilhetagcm eletrônica"; 

CONSIDERA:'\"00 que, a emenda à Lei Orgânico do 1\funidpio do 
Macapá 029/2010, de 28 de maio de 2010, que alterou o artigo 261 
da reli:rida Lei, o qual adu1. "os sistem"" de lrãnsito e lransporte 
urbano devenlo ser administrados e gerenciados pela Empresa 
:Vlunicipal de Transportes Urbanos EMTU. ou o que sucedê-la n1 

Administrnção Municipal.'' 

CO:'I"Sli>ERANDO ainda que a transparencin das informações 
referentes ao fluxo de passageiros transportados, rcpcrcutirâ 
dirctamcnle no cálculo tarifãrio, dentre outros direitos referentes a boa 
qualidade dos serviços permissionários de lransporte colelivn. 

RESOLVE:' \( 

RECO:\-IENDAR A Empresa Municipal de Transporte 
Urbnno/E:\-!Tl' a adoção de medidas imediatas para garantir a 
moralização c transparfncia do sistema de bilhetagem eletrônica, 
inclusive com o imodiato cumprimento da RESOLUÇÃO n'OOI/2009 
e da ORDEM OI::: SERVIÇO n' 054/2010, que passam a fa>.or parte 
inlegrantc de-sta RECOMENDAÇÃO; 

RF.COME:'I"DAH ainda, que a EMTU elclivc: 

a) nudiloria contabil no sistema identificando possíveis falhar no 
repasse c.lc intünnações aos órgão competentes: 

b) garanlir o tfelivo cumprimento da Ordem de Serviço 054/2010; 

c) mamer conlrole efelivo de lodos os dados do sistema de bilhctagem 
eletrônica que possam repercutir na evolução do calculo lntifârio. 

Fixo o pra7.o de até 05 (cinco) dias a partir do rccebimenlo desla 
recomendação, para que se efetive a mesma, sob pena de se tomar as 
medidas judiciais cabíveis inclusive n propositura de Ação Civil 
Publica e Açllo civil Publica de lmprohidado Adminislrativa. 

Por fim, deve a EMTU informar ncsla Promoloria de Jusliça sobre as 
medidas adotada,. 

Encaminhe-S< cópiA da pre••nte Hecomtndaçlo e•pecialmente 
para: 1 - Excelentissimo Senhor Procur•dor-Gcral de Justiça do 
F.stado do Amapã; lll - Excelentlssima Senhora Corregedora-Geral do 
Minislério Publico; IV - !!xcclcntissimo Senhor Presidcnlc da Câmara 
de Vereadores do Macapá/AP; V - Excelentissimo Senhor Presidente 
da Assembléia Legislativa do Estado do Amapá; VI - F.xcelentissimo 
Senhor Governador do F_,tado do Amapâ; VI!- Presidente da EMTU. 

Publique-se no Diário Oficial do Estado, na página eletrônica do 
Minislério Público e no átrio da Promotoria de Justiça. , 

-----·" ···-Macnpá, 14dejulho~c2 ~ 

L-,··. c 
Mareei e Guimar· ~ "'-""i 

RJWMOTOR OE JUST~ÇA--~iTIITO. 
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EDITAl DE AVISO N•.·007/201D-CSM? 

O Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Estado 
do Amapá, no uso de suas atribuições legais, e tendo em lrista o 
disposto no artigo 60, inciso XIII, da lei Compiementar .nll. 0009

1 
de 

l8 de dezembro de 1994 e no artigo 10, inciso V, n•. 3; do Regimento 
Interno do ConseÍho Superior do Ministério Público do Estado do 
Amapã, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 9•, parágrafo segundo, da lei 
n•. 7.347, de 24 de julho de 1985, 

CONSIDERANDO o dispoSio no art. 123 do Regimento 'interno do 
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

TORNAR PÚBUCA as PROMOÇÕtS DE ARQUIVAMENTOS de Autos 
de Inquéritos Civis Publicas, de Procedimentos Administrativos 
Preliminares e de .peças informativas em trâmite perante .o ·Egrégio 
Cons~lho Superior do Ministério Publico do Estado Amapá, a saber: 

TOMBO 002/2008- PIU 
DATA 29/01/200S 
AUTOR: Ministério Público do .Estado do Amapá 
INVESTIGADO: Adelson Ferreira de Figueiredo (Prefeito do 
município de Vitória doJarij 
ASSUNTO: Nomeação de Servidor com preterição da ordem em 
concuno público. 

TOMBO 006/2008- PJC 
DATA 17/01/2008 
AUTOR: Mlnlstérlof'úbllco do Estado do Amapá 
INTERESSADA: Escola Estadual José Rodrigues Cordeiro 
ASSUNTO: falta de estrutura na Escola Est. 1. R. Cordeiro 

TOMBO 007/2008- PJC 
DATA 17/01/2008 
AUTOR: Ministério Pllblico do Estado do Amapá 
INTERESSADOS: Assodados da 2·9 
ASSUNTO: Prestação de contas. 

TOMBO 008/2008- PJC 
DATA 17/01/2008 
AUTOR: Conselho Tutelar de Calçoene 
INVESTIGADO: Ricardo E. Santo e Ruche M. O. Marques 
ASSUNTO: Acompanhamento de menor 

TOMBO 009/2008- PJC 
DATA 17/01/2008 
AUTOR: MlnistMo Público do Estado do Amapá 
INTERESSADA: Unidade mista de saúde 
ASSUNTO: Falta de estrutura 

TOMBO 010/2008- PIU 
DATA 15/04/2008 
AUTOR: Ministério Público do Estado do Amapá 
INVESllGADO: Bares e casas de dlversao 
ASSUNTO: Funcionamento irregular de casas de diversão 

TOMBO 014/2008- PJU 
DATA 06/0S/2008 
AUTOR: Ministério Público do E,stado d~ Amopá 
INVESTIGADO: Euricelia Melo Cardoso e Prefeitura. Municipal de 
laranjal do Jari 
ASSUNTO: Irregularidade em fornecimento de medicamento. 

TOMBO 019/2008- PJC 
DATA 13/02/2008 
RECLAMANTE: Conselho Tutelar 
RECLAMADO: UlisS(!s Alves Brasil 
ASSUNTO: irregularidade na realização de evento festivo. 

TOMBO 020/2008- PJC 
DATA 13/02/2008 
REClAMANTE: Fábio X. Nascimento 
RECLAMADO: Riba 
ASSUNTO: Retenção Indevida de cartões do programa bolsa-famllla. 

TOMBO 022/2008- PIC 
DATA 13/02/2008 
RECLAMANTE: Valderl P. Brito 
REClAMADO: INSS 
ASSUNTO: Irregularidades no pagamento de beneficio 
previdenciário. 

TOMB0026/2008- PJC 
DATA G2/04/2008 
RECLAMANTE: Conselho Tutelar de Calçoene 
RECLAMADO: Diego Cardoso dos Anjos 
ASSUNTO: Auto de investigação preliminar social. 

TOMBO 030/2008- PJC 
DATA 09/04/2008 
RECLAMANTE: Lourival Elias Júnior 
RECLAMADO: Róbson Correia 
ASSUNTO: Desobediência à lei Municipal 

. TOMBO 031/2008 - P JC 
·DATA 15/04/2008 
RECLAMANTE: Vadevaldo Ferreira Costa 
REClAMADO: Oauriane Mendes Ferreis 
ASSUNTO: provid~ncias quanto a proteção de menor. 

TOMBO 036/2008- PRODEMAP 
DATA04/03/2008 
REQUERENTE: Ministério Público do Estado do Amapá 
RÉQUEiuoo: 'Prefeitura Municipal de Ma capá 
ASSUNTOi 'impedi( '.a· co~strução de ediffcios no entorno do 
mon,umento ~~~Zero( .primando pela sua preservação. 
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TOMB0037/2008-PIC 
DATA 16/04/2008 
AUTOR: Maria leny Costa Mendonça 
AUTUADO: Valdlnel Miranda Mendonça 
ASSUNTO: AcÔmpanhamento de relatório menoril. 

TOMBO 038/2008 - P JC 
DATAZJ/04/2008 
AUTOR: ConselhoTutelar de Calçoene 
~UTUAOO: Marcos Costa Barbosa 
ASS.UNTO: Acompanhamento de relatório menoril 

TOMBO 040/2008- P !C 
OATA 23/04/2008 
AUTOR: Co~selho Tutelar de Calçoene 
Autuada: Amando Gonçalves Tei•elra 
ASSf!NTO: Acampanhamento de relatório menor!!. 

TOMBO 0+4/2008- Plê 
DATA 23/04/2008 
REClAMA~: .Conselho Federal de Farmácia 
,REa.ÁMADA: farmácia Bom Pastor, Unidade Básica de Saúde de 
Calçoene e Unidade Mista de Saúde de. Calçoene 
ASSUNTO: Falta 'de estrutura da Unidade Mista de Saúde de 
càtçoene 

TOMBO 045/2008- PJC 

DATA 14/0S/2008 
AUTOR: Conselho Tutelar de Calçoene 
INTERESSADO: Jacó ferreira Rabelo 
ASSUNTO: Acompanhamento de relatório menoril 

TOMBO 046/2008 - P !C 
DATA 14/0S/2008 
RECLAMANTE: Edeni da Silva Gomes 
REClAMADA: Prefeitura Municipal de Calçocne 
ASSUNTO: Irregularidades na contratação de pessoal concursado: 

TOMBO 052/2008- P !C 
DATA 27/06/2008 
RECLAMANTE: luzenl Sowa dos Santos 
RECLAMADO: Prefeitura Municipal de Calçoene 
ASSUNTO: Irregularidade na ordem de chamamento dos 
classificados no concurso .público munfdpal. 

TOMBO 054/2008- PJC 
DATA 02/07/2008 
RECLAMANTE: Roseanl Alves Rodrigues 
RECLAMADO: Secret~rio Municipal de Saúde 
ASSUNTO: Saúde de Renan Wiillan 

TOMBOOSB/2008- PJC 
DATA 22/07/2008 
RECLAMANETE: Arivaldo Sarmento Palmerlm 
RECLAMADO: Cimara Municipal de Calçoene 
ASSUNTO: apurar denúncia de diferença salarial entre servidores de 
mesmo cargo. 

TOMBO 059/2008- PJC 
DATA 22/07/2008 
RECLAMANTE: Nair Gomes Costa 
RECLAMADO: Prefe~ura Municipal de Calçoene 
ASSUNTO: lrreeutarldade de contrato administrativo. 

TOMBO 061/2008- PJC 
DATA 29/07/2008 
RECLAMANTE: Maria de Almeida Cardoso 
RECLAMADO: Wellncton Pantalel!o de Souza 
ASSUNTO: Perturbação do sosse8o. 

TOMBO 062/2008- PJC 
OATA 31/07/2008 
RECLAMANTE: luvandira Batista de Uma 
RECLAMADO: Prefeitura Municipal de Calçoene 
ASSUNTO: dúvidas sobre • sltua~o funcional. 

TOMBO 064/2008- PIC 
DATA 06/08/2008 
RECLAMANTE: Leandro Nuáreo Alves 
RECLAMADO: Emerson, vuleo Suba 
ASSUNTO: Apropriação e llt!nda de espingarda de propriedade do 
pai do reclamado. 

TOMBO 066/2008- PIC 
DATA 08/08/2008 
RECLAMANTE: Raimundo BarbOsa dos Santos 
RECLAMADO: Policiais Militares 
ASSUNTO: PrOIIIdfnclas quanto ~ posslvel prática de abuso de 
autoridade. 

TOMBO 070/2008- PJC 
DATA: 22/09/2008 
RECLAMANTE: Maria do Socorro da Silva Amaral 
RECLAMADO: Selma Denlur de Almeida 
ASSUNTO: Professora que supostamente destratou aluno. 

TOMBO 080/2008- PIC 
DATA: 23/09/2008 

RECLAMANTE: José da Silva Cruz 
RECLAMADO: Prefeitura Municipal de Calçoene 
ASSUNTO: Negativa de aposentadoria em razão de deficiência 
doeu montai. 

TOMBO 080/2008- PRODEMAP 
DATA 07/05/2008 
REQUERENTE: Ministério Público do Estado do Amapá 
REQUERIDO: Estado do Amapá 
ASSUNTO: Aour; lrrerularidadM no convênio firmado entre a 

Secretaria de Estado do DesenvoMmento Rural, Seâetaria de 
Est~do dalndús!ria, comércio e mineração e SEBRAE. 

TOMBO 102/2008- PRODEMAP 
DATA 12/06/2008 . 
REQUERENTE: lara Mafsa Sillll!ira Souza 
REQUEkiDO: EStado do Amapá . 
Ms~~T.o:.'Apura.lrre.iular/dades na contrataçl!o da Sra.lara Sowa. 

TOMBO 10Íi/2008 - I'RODEMAP 
'DATA 13/Ó6/2008 . 
REclUEREHTE: OaiiÍdo Gomes Garcia Júnior 
i!'EQUEhiOO: URBAM e.EMTU 
ASS:~Nro~ Ai>ura .. ~õssfv.els Irregularidades na contratação de 
servi~ ores sem conc~~o públk~ pela URBAM e EMTU. 

TOt-lBO 107/Wos-PRODEMAP 
of'.TA W06t2oo8 
REQVERENTf::'Maria da Glória S. Souza 
RÉQtiERIOÓ: À(nap' Previdência· AMPREV 
ASS~.NfO: Ap.~ra de~-~·~áa ~ierca de nepotismo ~a AMPREV. 

TOMBO 168Í2008- PRODEMAP 
DATA 05/11/2008 
REQUEREN'It:Minlstérlo Público do Istado do Amapá 
REQUERIDO: Govémo do Estado do Amapá 
ASSUNTO: Apura eventual contratação do servidor. João Paulo 
Gippet da Trindade se,m concurso público. 

TOMBO 174/2008- PRODEMAP 
DATA 10/11/2008 
REQUERENTE: Arlene Marta da Silva 
REQUEiltDO: COOPETRAP 
ASSUNTO: Apurà posslvt!l lrreg.-aridade na contratação da 
Servidora Arlene Marta da Silva Gomes pela empresa CDOPETRAP. 

TOMBO 182/2008- PRODEMAP 
DATA 10/11/2008 
REQUERENTE: Aha Célia da Silva 
REQUERIDO: Amapá Previdência· AMPREV 
ASSUNTO: Apura eventual Irregularidade na contratação da 
servidora Ana Célia da Silva de Albuquerque pela Amapá 
Previdência 

TOMBO 184/2008- PRODEMAP 
DATA 10/11/2008 
REQUERENTE: Alexandre Alcolumbre de Albuquerque 
REQUERIDO: Amapá Previdência· AMPREV 
ASSUNTO: Apura eventual Irregularidade na contratação de 
Ale•andre Alcol~mbre de Albuquerque. 

TOMBO 188/2008- PRODEMAP 
DATA 10/11/2008 
REQUERENTE: Mar! Iene Pinto Amaral 
REilUERIDO: Amapá Previdência· AMPREV 
ASSUNTO: Apura eventual Irregularidade na mntratação de 
Marilene Pinto Amaral. 

TOMBO 190/2008- PRODEMAP 
DATA 10/11/2008 
REQUERENTE: Alcivane de Moraes Rego 

REQUERIDO: Amapá Prevldl!nda- AMPREV 
ASSUNTO: Apura eventual Irregularidade na contratação de 
Alâvane de Moraes Rego. 

TOMBO 200/2008- PRODEMAP 
DATA 04/12/2008 
REQUERENTE: Benedito Santos 
REQUERIDO: Tribunal de Contas do Estado 
ASSUNTO: apura eventual contratação do servidor Bened~o Santos 
sem concurso público .. 

TOMBO 202/2008- PRODEMAP 
DATA 20/10/2008 
REQUERENTE: Mariana Tavares de AraOjo 
REQUERIDO: Munldplo de Macapá 
ASSUNTO: Diretrizes pira inuementar a ~oncorrência nos serviços 

de táxi. 

TOMBO 206/2008- PRODEMAP 
DATA 30/11/2008 
REQUERENTE: Ministério Público do Estado do Amapá 
REQUERIDO: Secretaria de Estado e Saúde 
ASSUNTO: Não pagamento de notas fiscais à empresa SOQU[MICA 
lABORATÓRIO LTDA por quase 04 anos. 

TOMBO 300/2008- PJU 
DATA 25/11/2008 
INVESTIGADO: Universidade Vale do AcaraO- UVA 
RECLAMANTE: Antônio de Jesus Silva Souza 
ASSUNTO: reclamante prejudicado pela universidade. 

TOMBO 340/2008- 00/MCP 
DATA 09/0S/2008 
'RECIAMANTEI'Fáblo Bala de Oliveira e Outros 
.RfCLAMADO: URBAM 
ASSUNTO: apurar situaçlo de Associações de Bairros 

TOMBO 372/2008-CID/MCP 
DATA 21/05/2008 
RÉCLAMANTE: Ministério Público Federal e Usuários da eooperatlva , 
de trabalho m~dico/Unlmed 
RECLAMADO: UNIMED Macapá 
ASSUNTO: falta dé estrutura física e outros problemas 

TOMBO 374/2008- 00/MCP 
DATA 23/05/2008 
REClAMANTE: Moradores da localidade de Santa luzia e 1 

adjacências 
REClAMADO: Amazontur 
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ASSUNTO: Falta de transporte coletivo. 

TOMBO 383/2008- PRODEMAC 
DATA 26/02/2008 
REQUERENTE: Moradores da Comunidade do Mini-Pólo Distrito da 
Fazendlnha 
REQUERIDO: Proprietário do Sitio do Luiz 
ASSUNTO: Poluição sonora oriunda do Sitio do Luiz. 

TOMBO 464/2008- DAJ 
DATA 04/03/2008 
REQUERENTE: Ministério Público do Amapá 
REQUERIDO: Jorge Abdon 
ASSUNTO: Crime ambiEmtal no terreno localizado em área de 
preservação ambientai, de propriedade do Sr. Jorge Abdon. 

TOMBO 794/2008- PROOEMAC 
DATA 11/04/2008 
REQUERENTE: Angélica Lima 
REQUERIDO: casa de Shows cantinho da Saudade 
ASSUNTO: Poluição sonora praticada pela casa de shows cantinho 
da Saudade. 

TOMBO 79S/2008- PRDDEMAC 
DATA 11/04/2008 
REQUERENTE: Fred Andrcy Nunes da Silva 
REQUERIDO: Boate Diesel Café 
'ASSUNTO: Poluição sonora oriunda da Boate Diesel Café 

TOMBO 263/08- PRODEMAC 
DATA 14/03/2008 
REQUERENTE: 34• batalhão de infantaria de selva 
REQUERIDO: DINEX Engenharia Mineral Ltda. e MMX Amapá 
Mineração ltda. 

ASSUNTO: armazenamento inadequado de produtos controlados. 

TOMBO 821/2008- DAJ 
DATA 14/04/2008 
AUTOR: Ministério Público . 
INVESTIGADO: C.rlos Veiga Santana 
ASSUNTO: Roubo 

TOMBO 1420/2008- PRODEMAC 
DATA 11/12/2008 
AUTUADO: Valdir Alves de Sousa 
ASSUNTO: Transporte de madeira em forma de dormentes sem 
cobertura do DOF. 

TOMBO 1423/2008- PRODEMAC 
DATA 20/12/2008 
AUTUADO: Waldenor Rodrigues Santos 
ASSUNTO: Venda de madeira em tora sem a cobertura do 
documento hábil. 

TOMBO 1427/2008- PRODEMAC 
DATA 22/03/2007 
RE(LAMANTr: Djalma Ribeiro FernandeS c José Re:nato Pereifa da 
Penha. 
RECLAMOO: lrapuan Sérgio de Melo. 
ASSUNTO: Invasão de área Institucional com destruição de área 
verde no loteamento lpê. 

TOMBO 1881/2008- PRODEMAC 
DATA li/08/2008 
REQUERENTE: Raimundo Manoel Dantas de Souza 
REQUERIDO: Administrador da igreja Água Viva 
ASSUNTO: Poluição sonora oriunda da Igreja Agua Viva. 

TOMBO 198S/2008- OAJ 
DATA 22/08/2008 
REQUERENTE: Marcelo Cristiano Luz 
REQUERIDO: João Porfirio Freitas C.rdoso. 
ASSUNTO: Requerimento de Francisco de Oliveira Teixeira, servidor 
do Ministério Público que: requer ,providência em relaçãO ao aditivo 
de contrato. 

TOMBO 2037/2008- DAJ 
DATA 01/09/2008 
REQUERENTE: SINCEFOCAP 
ASSUNTO: Medida cautelar admi.nistrativa com vista ao 
descumprimento por parte do Oetran de procedimentos inerentes a 
boa técnica e ordem administrativa. 

TOMBO 2047/2008- DAJ 
CATA 02/09/2008 
INTERESSADO: AQUIAP e outros. 
INVESTIGADO: Mica reta Maca pá Folia 
ASSUNTO: Averiguação de poluição sonora e ambiental em 
decorrência de evento carnavalesco fora de época na orla. 

TOMBO 2436/2008- OAJ 
DATA 23/10/2008. 
INDICIADO: Não Informado 
VÍTIMA: Alessandra Silva Santana 

ASSUNTO: Possfvel negligência da profissional de saúde no 
atendimento a menor Alessandra Silva Santana. 

Publique-se. 

GABINETE DO PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ 

f'\.J ..,"} Macapá/ AP, 03 de Agosto de 2010. 

~-J'j 
. IACI PELAES DOS REIS I J 

Procurador·Geral de Justiça do Estado e Presidente do Conselho 

Superior do Ministério Públic:o do Estado do Amapá. 
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RESULTADO FINAL DA UCITAÇÃO 

MODALIDADE: CONVITE N'. 01712010-CPL/MP-AP 
MENOR PREÇO GLOBAL. 
03/08112010 

TIPO 
DATA DE 
ABERTURA 
HORA 
OBJETO 
(RESUMIDO) 

PROCESSO 

VENCEDOR 

12:00H 
· SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 

PASTAS, CREDENCIAIS E 
CERTIFICADOS, CONFORME 
ANEXO I. 
3002159/2010 

GHAMMACHI & GHAMMACHi LTDA 
ME 

VALOR TOTAL R$ 21.400.00 (vinle e um mil e 
quatrocentos reais) 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

NA FORMA DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES, PROCEDO A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
DA CARTA-CONVITE N' 017/2010 A EMPRESA 
VENCEDORA DO CERTAME: GHAMMACHI & GHAMMACHI 
LTDA ME, com o valor total de R$ 21.400.00 (vinte e um 
mil e quatrocentos reais) para a contrataçao dos 
serviços 

"''~"w'" 
MARCOS S DE ABREU 

PRESIDENTE DA CPLIMP·AP. interino. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PUBLICO DO 
ESTADO DO AMAPA USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE 
LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI. CONSIDERANDO OS 
CRITÉRIOS LEGAIS DA LEGISLAÇAo PERTINENTE E 
OBSERVANDO OS PRECEITOS DO ARTIGO 43, INCISO VI 
DA LEI 8.666/93. RESOLVE HOMOLOGAR O JULGAMENTO 
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/MP-AP. 
REALIZADA NA ÚLTIMA SESSÃO DO CERTAME SUPRA· 
EPIGRAFADO, DO DIA 03108/2010, ÀS 12:00H. QUE 
ADJUDICOU O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO Á 
EMPRESA VENCEDORA: GHAMMACH/ & GHAMMACHI 
LTDA ME, PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTAS, 
CREDENCIAIS E CERTIFICADOS. CONFORME 
QUANTITATIVOS DO ANEXO I. 

Macapa, 06 de agosto de 2010. 

HOMOLOGO. NA FORMA DA LEI 
8.666193, E AL TERAÇOES 

·-i==~~-
PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

DIRETOR-GERAL 

RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO 

MODALIDADE 
TIPO 
DATA DE 
ABERTURA 
HORA 
OBJETO 
(RESUMIDO) 

PROCESSO 

VENCEDOR 
VALOR TOTAL 

CONVITE N°, 01812010-CPLIMP-AP 
MENOR PREÇO GLOBAL. 
03/08//2010 

15:00H 
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 
ESTRUTURA EM MADEIRA 
PINTADA E LAMINADA PARA 
ATENDER EXPOSIÇÃO 
INTINERANTE DO MP 
COMUNITÁRIO. 
3002969/2010 

J. V. REFORMA LIDA ME 
R$ 78.100.00 (setenla e oilo mil cem 
reais) 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

NA FORMA DA LEI 8.666193 E ALTERAÇÓES 
POSTERIORES, PROCEDO A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
DA CARTA-CONVITE N'. 018/2010 A EMPRESA 
VENCEDORA DO CERTAME: J. V. REFORMA LTDA ME, 
com o valor total de R$ 78.100,00 (setenta e oito mil 
cem reais) para a contratação dos serviços. 

MACAPÀ-AP, 06 de agosto de 2010. 

MARCO~~~EABREU' 
PRESIDENTE DA CPLIMP·AP. interino. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O DIRETOR-GERAL DO MINIST~RIO PUBLICO DO 
ESTADO DO AMAPÁ. USANDO DAS ATRIBUIÇOES QUE 
LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI, CONSIDERANDO OS 
CRITÉRIOS LEGAIS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E 
OBSERVANDO OS PRECEITOS DO ARTIGO 43, INCISO VI 
DA LEI 8.666/93. RESOLVE HOMOLOGAR O JULGAMENTO 
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOIMP·AP, 
REALIZADA NA ÚLTIMA SESSÃO DO CERTAME SUPRA· 
EPIGRAFADO, DO DIA 03/0812010, ÀS 15:00H. QUE 
ADJUDICOU O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A 
EMPRESA VENCEDORA J. V. REFORMA L TDA ME, PARA 
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS EM 
MADEIRA PINTADA E LAMINADA PARA ATENDER 
EXPOSIÇÃO INTINERANTE DO MP COMUNITÁRIO. 

Macapa. 06 de agosto de 201 O. 

HOMOLOGO. NA FORMA DA LEI 

8.666/93, E AL TERAÇOES 

POSTERIORES. 

1\---·r;::. 
PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

DIRETOR-GERAL 

Pág. 25' 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO· CPL 
TERMO DE JUSTIFICATIVA N•. 0672008 

Homologo, na forma da Lei n• 8.666/93 e 
altel'ações posteriores, em: 2910712010. 

~----· ')- =-
DR. PEDRO RODRIGUES GONÇALVES LEITE 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
DIRETOR-GERAl 

Ref. Processo n• 3003981/2008-MPEA 

' ASSUNTO .. DISPENSA DE LICITAÇÃO 

FUNDAMENTO Art. 24, XIII, da Lei 8.666193 e 
alterações posteriores. 

FAVORECIDO CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA ESCOLA • CIEE 

OBJETO CONV~NIO CELEBRADO PELO 
MPEA NO PROGRAMA JOVEM 
APRENDIZ OFERTADO PELO 
CIEE 

VALORTOTAL R$ 116.048,18 (cento e 
dezesseis mil quarenta e oito 
reais e dezoito centavos). 

RECURSO Programa 02.062.0005.2.004 -
Manutenção e Funcionamento 
1lo MPEA, Fonte: 107 • RTU, 
Elemento de Despesa: 3390.39-
Outros Serviços 1le Terceiros 
Pessoa Jurídica, consignado no 
Orçamento vigente. 

Senhor Diretor-Geral, 

Justifica-se a presente despesa em favor do 
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA • 
CIEE, no valor de R$ 116.048,18 (cento e 1lezesseis mil, 
quarenta e orto reais e dezoito centavos), referente ao 
Convênio celebrado pelo MPEA no Programa Jovem 
Aprendiz ofertado pelo Centro de Integração Empresa 
Escola -.CIEE, considerando que o convênio tem como 
escopo a contribuição reciproca entre o MPEA e os 
jovens aprendizes, visando possibilitar a promoção ou 
integração de jovens aprendizes no mercado de trabalho, 
enconlrando amparo legal no Art. 24, XIII da Lei Federal 
n• 8.666/93, de 21106/93 e ·alteraç_ões posteriores, 
caracterizando DISPENSA DE LICITAÇAO. 

Desta forma, dando-se cumprimento ao que 
dispõe o Art. 26 da Lei de Licitações e suas alterações, 
submetemos a presente justificativa a Vossa Excelência, 
para fins de homologação e posterior publicação. 

Macapá-AP. 29 de ju oL10. 
. // 

,. ...L'-· . 

Bel. S SANT:'AGO LEITE 
Pre . ente da CPUMPEA 

I 
REPUBLICADO POR HAVER INCORREÇOES 

PREGOEIRO- PORTARIA J(JJil0/0-GAB 

AVISO DE LICITAÇÃO l 
O MINISTÉRIO PÚBLiCO DO ESTADO DO 
AMAPÁ, ATRAVÉS DE SEl! PREGOEIRO E 
EQUIPE DE APOIO, AVISA QIIE ESTAR.-\. 
PROMOVENDO I.ICITAÇ . .\0, CO!'\FORME 
ABAIXO ESPECIFICADO: 
Processo n": 300330112010-i\IPEA 
Modalidade: Pregão Presencial n'018121110-MPEA 
Tipo: \1E'IOR PREÇO por item. 
Data da Abertura: 30/0812010 (segunda-feira) 
llora da licitaçiio: 10:00 lloras 
LOCAL: AIIOITÓRIO DA PROCIIRAOORIA-GERAI. 
DE JliSTIÇA-MPEA, LOCALIZADO :'iA AV. FAB, N'. 
064- CEI'iTRO, Macapá-AP. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento 
de \1ATERIAL DE CONSliMO (BATERIA PARA 
NOBRE:\K e TOI'iER) ao Ministério l'úblico do Estado 
do Amapá, conforme as especificações e quantidades 
constantes no Termo de Referência e anexos do Edital. 
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Garantir o pagamento dos profissionais do 
magistério para o pleno funcionamento das unidades 
escolares. 

0026 - Desenvolvimento da Educaçao Bãslca 
de Qualidade 

Garantir ensino básico de qualidade a 
todos os alunos de educação infantil, ensino fundamental, 
jovens e aduHos. 

0027-Promoção e Desenvolvimento da C••ltura 

Preservar e dijundir o património histórico, 
artlstico e cuHural do municlpio. 

0028 - Gest!o do Sistema de Transportes 
Manter, restaurar, ampliar c Implementar a infraestrutura de 
transporte do município, visando proporci9nar segurança aos 
usuários. 

0029 - Edificações Públicas 

Prover as instituiçOes publicas com 
instalaçOes físicas adequadas, visando o aumento (la eticácia 
no atendimento à população e da eficiência na prestação de 
serviços. 

0031 - Proteçao Social .Bâslca 

Assegurar as· açOes de proteção social 
básica e prevenção de riscos sociais e pessoais, combatendo 
os. agravos da sttuação de pobreza, para maior e nelhor 
oferta de serviços destinados a pessoa idosa, criança e 
adolescente, pessoa com· defiCiência, mlgrantes com 
centralidade na lamllla, divulgando e fortalecendo direitos 
social. 

0032 - Erradicação do Trabalho Infantil 
Atender as crianças e adolescentes atuando no mercado de 
trabalho infantil. 

0033 Proteção Social Especial 
Assegurar politicas públicas voHadas para as mulneres, 
crianças, adolescentes e famílias em geral. da 
transversalidade de gênero, raça e etnia, criando comliçOes 
para promover sua autonomia, inclusão social e partlcloação 
efetiva na sociedade, por meios de açOes de pror.eção, 
prevenção, equiparação de ~portunidades e proteção social. 

0034 - Fortalecimento c Desenvolvimento da 
Agricultura o Abastecimento 

Promover o desenvolvimento da 
agricultura e abastecimento de forma a ampliar a oferta de 
alimentos, fixando o homem no campo e melhora11do a 
qualidade de vida. 

0035 Desenvolvimento da Pesca 
Possibilitar o crescimento da produção pesquein do 
munidpio, visando geração de emprego e renda ·aos 

1 municipes. 

0037 - Gestão de Recursos Ambientais 
Formular e implemenlar politicas de gestao ambiental. 

0038 Desenvolvimento do Tu ismo 
Consolidar o Munlelplo de Catçoene, como um d !stino 
turístico, regional, nacional e internaciona!, por me o do 

--· ----
incremento da cadeia produtiva do turismo, como fat.Jr de 
lnelusêo social, visando à geração de emprego e renda. 

0040 - Gestao da Polltica de Pessoal do Setor 
Saúde 

Prover os órgãos da administração 
municipal dos meios administrativos para a implementaçao e 
gesta o dos recursos públicos para pagamento de pessoal. 

0041 Gastao Básica de Saúde 
Assegurar atendimento de média complexidade nos 
estabeleCimentos assistenciais de saúde. 

0042-Fortaleclmento 
Epidemiológica 

da Vigilância 

Promover açOes nas áreas de vigilancia 
epidemiológica. 

0043 - Assistência ao Desporto e Lazer 
Contribuir para inserção social. a melhoria da qualidace de 
vida e formação da cidadania através da pratica esportiva e 
do lazer. 

0045-0esenvolvlmento 
Habitacionais 

de Projetos 

Proporcionar o acesso à moradia, visando 
a redução do défiCit habitacional. 

CAPITULO 11 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇJIO DOS 
ORÇAMENTOS 

Art. 4• Para efeito desta Lei, entende-se por: 

1 • Programa • instrumento de organizaç.1o da 
ação governamental visando à concretização dos obje1ivos 
pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos 
no Plano Plurianual; 

11 • Atividade • instrumento de programação para 
alcançar o objetivo de um programa. envolvendo um conjunto 
de operações que se realizam de modo continuo e 
permanente, dos quais resulta um produto necessario ã 
manutenção da ação de· governo; 

111 • Projeto • Instrumento de programação para 
alcançar o objetivo de um programa. envolvendo um conjunto 
de operações, limitadas no tempo. das quais resulta um 
produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da 
ação de governo; 

IV • Operaçao Especial • despesas quu não 
contribuem para a manutençilo das ações de governe•, das 
quais não resulta um produ!~. e n:lo geram contrapre!-lação 
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direta sob a forma de bens e serviços. 

§ 1• Cada programa identifiCBrâ as ações 
necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forna de 
atividades, projetos e operaçOes espeCiais, especiflcan1o os 
respectivos valores e metas, bem como as uni jades 
orçamentárias responséveis pela realização da ação. 

§ 2" Cada atividade, projeto e operação especial 
Identificara a função e a subfunção ãs quais se vinculam. 

. § 3° As categorias de programaç:ao de qu( trata 
esta Lei serão identificados no projeto de lei orçamenlár ia por 
programas, atividades, projetos ou operaçOes especiais. 

Art. s• Os orçamentos fiscal e da seguridade 
social discriminarão a despesa por unidade orçameotâria, 
detalhada por categoria de programação em seu menor nível. 
com suas respectivas dotações. especificando a ·!sfera 
orçamentária, a fonte de recursos e os grupos de de!.pesa. 
confonne a seguir discriminado. 

1 • pessoal e encargos sociais; 

2 • juros e encargos da dívida; 

3 • outras despesas correntes: 

4 • inves1mentos; 

5- Inversões financeiras, lnduldas qua:squer 
despesas referentes ~ constttuição ou aumento de capital de 
empresas: 

6 · amortização da divida; 

7 · reserva do RPPS; 

6 • reserva de contingência. 

Art. s• As recekas serão escrituradas de forma 
que se identifique a arrecadação segundo as naturezas de 
recettas e fontes de recursos. 

Art. 7" Os orçamentos fiSCal c da seguridade 
social compreenderão a programação dos Poderes do 
Município e seus órgãos. instftuldas e mantidas pelo Poder 
Municipal. 

Art. 8' O projeto da lei orçamentária que o "oder 
Executivo Municipal encaminharâ à Câmara Municipa:, e a 
respectiva lei, serão consttluldos de: 

I -texto da lei; 

11 -quadros orçamentários consolidados; 

111 • anexo dos orçamentos fiScal e da seguridade 
social; 

IV - discriminação da leglslaçao da mceila 
referente aos orçamentos fiscal e da seguridade social. 

§ 1° Os quadros orçamentários a que se refere o 
inciso 11 deste artigo são os seguintes: 

t • Receita e Despesa dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, Isolada e conjuntamente, conforme o Anexo 
I da Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964, e suas aHeraçOes: 

11 • Resumo Geral da Recefta dos orçarr-entos 
fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamentn, por 
categoria econOmica e seu desdobramento por fontes; 

111 - Conso~dação da Receita dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social, de acordo com a Classifh:açã0 
constante da Lei n' 4.320/64 e suas aHerações; 

IV • Evoluçêo da Receita, segundo as catBjjorias 
econômicas e seu desdobramento por fontes, referenciado no 
art. 22, inciso 111, da Lei n• 4.320/64; 

V • Resumo Geral da Despesa. dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por 
categoria econômica e seu desdobramento por grupos de 
natureza da despesa; 

VI· Natureza da Despesa. dos orçamentos fi$Cal e 
da seguridade social, isolada e conjuntamente, detalhada por 
elemento de despesa; 

VIl • Evolução da Despesa, dos orçamentos fiscal 
e da seguridade social, segundo as categorias econ6micas e 
seu desdobramento por grupos de natureza da despesa; 

VIII - VinculaçOes ConstHucionais destinac!as il 
manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e servfços 
públicos de saúde; 

IX • Demonstrativo da Despesa dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social por fontes de recursos: 

X - Demonstrativo da Despesa dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social, segundo Poder c Órgãc, por 
grupo de natureza da despesa. esfera orçamentária e !Jntes 
de recursos; 

XI • Demonstrativo da Despesa dos orçamantos 
fiscal e <da seguridade social, de cada órgão, segunc•o as 
unidades orçamentárias: 

.XII - Demonstrativo da Despesa dos orçam~ntos 
fiscal e da seguridade social, por função. segundo a f sfera 
orçamentária: 

XIII • Demonstrativo da Despesa dos orçam 'ntos 
fiscal e da seguridade social, por subfunção, segundo a 1 sfera 
orçamentária; 

XIV - Demonstrativo da Despesa dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social. por programa. segundo a esfera 
orçamentária; 

CAPITULO UI 

DAS DIRETRIZES PARA ELABDRAÇJIO E 
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS 00 MUNICIPIO E SUAS 

ALTERAÇ0ES 
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.Art. 9". O projeto de lei orçamentária ~oderé 
incluir a programaçao constante de aHeraçOes do Plano 
Plurianual 2010/2013 que tenham sido objeto de projetos de 
lei especlficos. 

Art. 1 O. A alocação dos créditos orçamentários 
será felta diretamente à unidade orçamentária responsável 
pela execução das açOes correspondentes, ficando vedada à 
consignação de recursos, a titulo de transferéncià, para 
unidades Integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social. 

Art. 11. Além de observar as demais diretrizes 
estabelecidas nesta Lei, â alocação dos recursos na lei 
orçamentária e em sellS créditos adicionais será feHa de fonna 
a propiciar o controle dos custos das aç5es e a avaliação dos 
resultados dos programas de governo. 

Art. 12. Na programação da despesa nao poderão 
ser. 

. . I · ~xadas despesas sem que estejam definidas as 
respectivas fontes de recursos e igualmente instHuidgs as 
unidades executoras: 

11 • inctuldas despesas a trtulo de Investimentos • 
Regime de Execução Especial, ressalvados os casos· de 
calamidade pública follTiatmente reconhecida. 

Art. 13. Além da Observência das prioridades 
fixadas nos termos do art. 2• desta Lei, a lei orçamentária e 
seus créditos adicionais observados o disposto no art. 45 da 
Lei Complementar n•. 101. da 04 de maio de 2000, somente 
incluirão .projetos novos se: 

I - tiverem sido adequadamente contemplados 
todos os projetos em andamento; 

11 - os recursos alocados viabilizarem a conclusão 
de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa. 

Parágrafo único. Serão entendidos como pojetos 
em andamento aqueles cuja execução financeira. até 30 de 
junho de 201 O, uH repassar 20 % (vinte por cento) do seu custo 
total estimado. 

Art. 14. Nao poderao ser destinados recurso,; para 
atender despesas com: 

I - Inicio de construção, ampliação, refoi!Tia 
voluptuária ou útil, aquisição, novas locaçõe~ ou 
arrendamentos de imóveis residenciais: 

11 - aquisiçêo de mobiliário e equipamento para 
unidades residenciais de representação funcional; 

111 - celebração, renovação e prorrogar;i o de 
contratos de locação e anendamento de quaisquer ve ·cu los 
para representação pessoal; 

N - pagamento, a qualquer titulo, a servidor da 
administraçilo pública ou empregado de empresa pública ou 
de sociedade de· economia mista, por serviÇos de cons••lloria 
ou assistência técnica, . inClusive custeados com re<ursos 
provenientes de convênios e operações de crédito intema e 
externa. 

Art. 15. Os recursos para compor a contrapartida 
de empréstimos Internos e externos e para o pagamer.to de 
sinal, amortização, juros e outros encargos, observad·Js os 
cronogramas financeiros das respectivas operaçOes. nao 
poderão !er destinaçilo diversa das referidas finali<iades, 
excalo se comprovado documentadamente erro na alo :açao 
desses recursos. · 

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste 
a_rtigo a destinação, mediante abertura de etédijo aditional, 

/com préVIa autorização legislativa, de recurso:; de 
cclnllaparlida para a cobertura de despesas corri pes!!Oal e 
encargos soelàis, SefT!pre que for evidenciada a 
Impossibilidade da sua aplicação original. 

r Art. 18. A proposta orçameníéria conterá reserva 
· de contingência, constltulda exclUsiVamente com recursos do 

orçamento frscal, em montante equivalente a, no máximo, 3% :, 
(três por cento) da recetta corrente liquida. 

§ 1° Na lei orçamentária, o percentual de que trata 
o caput deste artigo não será inferior a 1% (um por cento), 
com recursos do orçamento fiscal. 

§ 2" A reserva de contingência serã utilizada como 
fonte de recursos para a abertura de créd~os adicionais <t para 
o atendimento de passivos contingentes e outros riscos. e de 
eventos fiScais imprevistos. 

Art. t7. A elaboraçilo do projeto, a aprovação e 
a execuçilo da Lei Orçamentária de 2011 deverAo levar em 
conta a obtençilo de superám primário conforme discrlrr;nado 
no Anexo de Metas Fiscais, no orçamento fiscal e ·da 
seguridade social. 

Art. 1 B. A Procuradoria Jurldica do Município • 
PROJUR, até 10 de julho de 2010, encaminhara à Sec1etaria 
MuniCipal de Finanças a relação dos débttos constantes de 
precatórios judiciais a serem lncluldos na proposta 
orçamentária de 2~11, discriminada por 6rgao da 
Administração Municipal e por grupo de despesa, confonne 
detalhamento constante do art. 5° ~esta Lei, especifiCSndo: 

a) número do processo: 

b) número do precatOrio; 

c) data e expedição do precatório; 

d) Hpo de causa julg~da; 

e) nome do benefiCiário; 

f) valor do precatório a ser pago: 

g) data do trânsito em julgado; 

h) unldade/6rgao _!esponsével pelo débito 
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O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, OU ATRA~S DO 
SITE: www.mp.ap.gov.br . O PREGOEIRO E SUA 
EQUIPE DE APOIO COLOCAM-SE A DISPOSIÇÃO 
DOS INTERESSADOS PARA ESCLARECER 
DÚVIDAS OU INFORMAÇCES SOBRE O CERTAME 
EM APREÇO NO HORÁRIO NORMAL DE 
EXPEDIENTE. DAS 07:30 AS 13:30 HORAS, NO 
ENDEREÇO ACIMA CITADO, TELEFONE: (96} 3198-
1652 OU PELO E:MAIL çgj@mp:!ip.gov br. 

-MACAPÁ-AP, 05 de agosto de 2010. 

......., ; (--) •) \-', . 
~re~cra c~ta tolet&"'> 

· · · .· PregoeiraiMPEA 

(OAB ) 
Dr. Ulisses Trãsel 

EDITAL DE PUBL!CACÃO 

DECISÃO 00 CONSELHO SECCIONAL DA OABJAP 

Processo n• 115/2009 
Representante: Conselho Seccional da OAS/AP 
Representado: Gilberto de Carvalho 

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil - Secção do Amapá, reunido em Sessao Ordinária 
realizada no dia 20 de maio de 201 O. acordou nos termos do 
VOTO prolerido pela Relataria da Comissão de Analise 
Processual. à unanimidade, em acatar o CANCELAMENTO da 
Inscrição Principal do Advogado GILBERTO DE 
CARVALHO, OABIAP n• 1698, com fundamento no Art. s•. 1\' 
da Lei 6.906/94. 

O presente se presta para dar publicaçao da declsao do 
Egrégio Conselho, tendo em vista que esta Seccional já 
realizou 03(lrês) tentativas frustradas para notifocar o referido 
Advogado. encontra-se o Advogado, aci identificado em 
lugar incerto e não sab~'do. ' ' 

. Maca~P. ulh e 2010. 

S SEL 
Presidente da ABiAP 

EDITAL DE PUSLICACÀO 

DECISÃO 00 CONSELHO SECCIONAL DA OAB/AP 

Processo n• 02211999 
Representante: Conselho Seccional da OAB/AP 
Representado: Jeanny Cristina Cardoso Raio! 

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil - Secçao do Amapá, reunido em Sessão Ordinária 
realizada no dia 13 de março de 2009. acordou nos termos do 
VOTO proferido pela Relatoria da Comissão de Analise 
Processual, à unanimidade, em acatar o CANCELAMENTO da 
Inscrição Principal da Advogada JEANNY CRISTINA 
CARDOSO RAIOL, OABIAP n• 594. com fundamento no Art. 
11. IV da Lel8.906/94. 

o pres~nte se presta para dar publlcaçao da deciSao do 
Egrégio Conselho, tendo em vista que esta Seccional já 
realizou 03(três) tentativas frustradas para notifocar a referida 
Advogada, encontra-se a Advogada acima Identificada em 
lugar incerto e não sabido. ,/ / 

Macapá-A~,27_9éi o_de y{ 
/.- ,// 

UI: ST 
Presidente da OA /AP 

Publicações Diversas 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO 
AMAPÁ- COREN/AP 

AVISO DE UCITAÇÃO - Pregllo Presencial-
Repetição. 

Considerando a Portaria n.0 002/2010, cujo 
objeto é designar Pregoeira para atender as 
Lidtações do COREN/AP, com a finalidade de 
promover repetição de licitação na modalidade 
Pregão presencial para contratação de empresa 
especializada em fornecimento de combustivel 
para os veiculas do COREN·AP, avisamos a·quem 
possa Interessar que estará dlsponlvel na sede do 
COREN/ AP, o edital da referida lldtação, 
O certame ocorrerá no dia 20 de agosto de 2010 
às09:00h. 
LOCAL: COREN/AP, situado à Av. Procópio Rola, 
n.o 944, Centro. 

Macapá-AP, 06 de agosto de 2010. 

~· Maria E;,;e;;a~ Batista 
Pregoeira do Coren-AP 

(DIÁRIO OFICIAL) 

MÀTAPI AGROPASTORIL S/A. CNPJ/MF 

N°05962. 428/0001. EXTRATO AGO 10/05/10. As 
10:00 horas do dia 10/05/10, na sede Social 

reuniram-se· os acionistas da empresa, · e 
deliberaram e aprovaram o.seguinte: a) O relatório 
da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as 

Demonstrações Financeiras,referente ao Exercício 

Social encerrado em 31/1212009. B} A re-eleição 

da Diretoria Executiva, para o Triênio 2010 a 2013, 

ficando assim constitulda: DIRETOR 
PRESIDENTE: LEONIDAS PLATON, e DIRETOR: 
CLARK CHARLES,PLATON. Nada mais havendô. 

a tratar, a reunião foi encerrada em 10/05/1 O, 
aprovada por unanimidade, tendo seu texto 

integral lavrado em livro próprio e registrada na 
JUCAP n•2Q100045669 em 25/05/10. José Edson 

dos Santos Sarges- Secretário Geral 

MATAPI AGROPASTORIL S/A. CNPJ/MF 

N°05962. 428/0001. EXTRATO AGO 02/08/10. Às 

08:00 horas do dia 02/08/1 O, na Sede Social 

reuniram-se os acionistas da empresa, e 

deliberaram e aprovaram os seguintes:a) O 

Relatório da Diretoria , O Balanço Patrimonial e as 
demonstrações financeiras, levantado em 

15/07/10, publicado no Diário Oficial do Estado 

Amapá em 23/07/1 O e no Jornal Diário do Amapá 

em 25 e 26/07/201 O, juntamente com o Parecer do 

Auditor independente.Nada mais havendo a tratar, 

a reunião foi encerràda em 02108/1 O, aprovada por 
unanimidade, tendo seu texto integral l~vrado em 

livro próprio e registrado na JUCAP sob o 

n°20100072976, em 05/08/10.Telma Regina da 

Costa Padilha -Secretário Geral. 

EDITAL DE C0NV0CACAo 
O Presidentll da Comlsslkl Organizadofa, 

responsável pela Fundaçao da Sodadade 
EducacJoaa/ e Sociocultural Provedor - SESP, 
usando de atribuiçb que lhe foram 
conferidas pela Assembléia Geral, RESOLVE: 

Art. 1• - Convocar todos aqueles 
interessados, a se fazerem presenteS, a 
Assembléia Geral de Constituiçlo da Sociedade 
Educacional e SociocuNura/ Provedor - SESP, 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

I- Apresentação, Votação e HomoJogaçAo do 
Estaluro Social; 

11 - E/eiçSD para a escolha da Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal; 

111- Posse dos Membros Eleitos aos C81pOS. 

Art. 'J!' - A Assembléia será instalada em duas 
convocações, sendo de tmta minutos de intervalo 
de uma para a outra. 

Data: Sábado dia 21 de agosto de 2010. 
Local: Travessa L -16n" 31, Provedor-/. 
Hora: 19hOOmin. 

Art. 3" - Este Edital entra em vigor na data de 
sua publicaçilo. 

Art. 4° - Dê-se Ciência, PubliQue-se e 
Cumpra-se. 

Art.S" - Revogam-se as disposições em 
contrária. 

"' Santana-AP. liJ de agosto de 2010. 

.-JJ.:..: p . ' '\ 
~J.t\.N~Ihw~\ 

, Presidente da de Con llicáo _ -

AMCEL- AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S.A. 

Toma público que requereu ao Instituto de Meio 
Ambiente e Ordenamento Territorial - IMAP e da 
Secretaria de Estado de Melo Ambiente- SEMA/AP, 
pelo prazo de 365 dias a renovação da Licença de 
Operação n• 0201/2009, destinada a autorizar o 
funcionamento do Vertedouro de microbacias do 
Igarapé Branco, localizado no horto Matapí, gleba 03, 

Município de Porto .-'~Estado do Amapá. 

. I· 
Carlos AI " aa Gonçalves 

Coordenador Florestal 

TRI:OR ENGENHARIA LTDA .. 
To.ma público que rcqt.~r"u ac Instituto do Meio Ambiente e de 
Ordenamento Territorial do estJ(·a tlr. ~m~pá !MAP, Ucença de 
opera@<>_ para, INSTAlAÇÃO DI;_ÁREA INDUSTRIAL ( usina de 
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... 
asfalto contra-fluxo portátil) capacidade de produção 120 . 
toneladas/hora, destinada ao uso na execução das obras de · 
restauração das rodovias BR 210/ BR 156. trecho Macapá 1 
Ferreira Gomes. • Localizado no Muniápio de Porto Grande, 
Estado do. Amapá: Foi determinado Estudo de impacto 
Ambiental. • 

TRIER ENGENHARIA LTDA · 

Toma publico que requereu do InStituto do Meio Ambiente e de 
Ordenamento Territorial do Estado do Amapá IMAP, Ucença de 
operação destinada à instalaçllo das. estruturas físicas de um 
canteiro de obras, que servirá .de base de apolo para. iiS 
atiVidades de restauração das rodovias BR 210 e 156, trecho: 
Macapá/Ferreira· Gomes, com empreendimento localizado no 
entroncamento do Km 09. das Rodovias AP 020 I BR 156, no 
município de Macapá, Estado :do Amapá. Foi deten)11nado 
Estudo de Impacto Ambiental, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 

LEI N• 186 DE 22 DE ·JULHO DE 2010 

DlspOe so.bre as diretrizes 
para elaboração da Lei 
Orçamentária, exercício 
financeiro 2011, e di 
outras providências. 

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE CALÇOENE, 

Faço saber que a Câmara Municipal de 
Calçoene aprovou e eu, sanciono a segúinte Lei: . 

DISPOSIÇAO PRELIMINAR 

Art. 1° SAo estabelecidas, em cump~mento ao 
dispo&to no art. 165, § 2°, da Conslituição Federal e Lei 
Orgânica do Município de Calçoene, e na Lei Complementar 
n•. 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes para a elaboração 
da Lei Orçamentária do Munlclpio, referente ao exercício 
financeiro de 2011, compreendendo: 

I - as prioridades e metas da administração lliblica 
·municipal; 

11 - a estrutura e a organização dos orçamertos: 

111 - as diretrizes para a elaboração e execução do 
orçamento do Municfpio e suas atterações: 

IV - as disposiçOes relativas às despesas do 
Municipio com pessoal e encargos sociais; 

V • as disposições sobre alteraç6es na legislação 
tributaria do Munlciplo; 

Vl- as disposiçOes geraiS e 

VIl -os anexos das metas fiscais. 

CAPITULO I 

DAS PRIORIDAÔES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL 

Art. 'J!' As metas e as prioridadeS da 
Administração Plibfica Municipal estão em consonência com 
o Plano Plurianual do Municlpio (PPA) para o quadriênio 
2010-2013 e estão. definidas na Lei Orçamentária Anual para 
o exercício financeiro de 2011. 

Art. 3" As Metas e as Prioridades da 
Admlnislração Pública Municipal, para o exerci cio fina 1ceiro 
de 2011, traduzem-se nos programas e seus resl)foctivos 
objetivos, abaixo elencados, definidos no Plano 
PlurianuaU2010-2013: 

0001 - Execução do Processo Legislativo 
Prover a Câmara Municipal de condições para que os 
parlilmenlares desenvõlvam suas atividades legislativas 

0004 Gerenciamento Admlnlsl-atlvo 
Prover os órgãos da Administração Municipal dos 11eios 
administrativos, para implementaçao e gestao de seus 
programas finalisticos e outros . 

0012 - Representação Judicial e Extra-Judicial 
Representar e assessorar o Poder Execu!No e demais órgaos 
do Governo Municipal, administrativa, juridicamente. judicial e 
extra-judicialmente e interpretar atos nonnativos, objeti•Jando 
a defesa dos direitos e interesse da adminlstraç!lo pQblica 
municipal. 

0018 - Gestão da Polltlca de Pessoal 
Prover os órgãos da Administração Municipal dos neios 
administrativos para implementação e gestão dos ret ursos 
públicos. para pagsm_!nto de pessoal. 

0021 - Gestão da Admlnrstraç!lo Fiscal 
Assegurar o equillbrlo das contas públicas com efiCiência e 
transparência. 

0023 - OperaçOes Especiais 

AsSegurar recursos para os compromissos 
do munlciplo com encargos de financiamento da divida, 
sentenças judiciais e outros. 

0024 Fortalecimento da Educaç!lo 
Prover o fortalecimento da educação do municipio, visando 
melhorar e aperfeiçoar a qualidade da ensino. 

0025- Gestlo de Polftlca de Pes&oal do Setor 
Educaçlo 
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Art. 19. O orçamento da CAmara Municipal nao 
p~l'á comprometer mais de 8,0 % (ofto pontos per,c:ertua,ls) 
do 'total .das reoaHas arrecadadas no cofre Mur,lcipal. 
eicci~lndo ,desse cálculo as 'transferências de CorlV:fnios. 
FUNdsà é Fundo Municipal de Saúde, os quais poisuem 
~i$làçjo especifica e objetos defin!dos :pOI con:,r~i~. 
n~pasàaodo do .iotal das receitas orlunaas de impost 1s d,e 
acordo com a ~esoiUÇêo Normativa n • 13412005-TÇE'AP e 
aifÍ12)CVii de Conslltulção Estadual do Amapá e o di},~to 
no artigo '29. ,VI e art. ,29-A da ConstHuição Federal e da 
emeri9J Constftucional n• 68, de 23 de ,setembro d8 ~!l. 

CAPITULQ.IY 

DAS DISP0SJÇ0ES RELATIVAS ÀS .OESP ~AS 
DQ •. UNiCIP~OM PI:SSOAL E'ENCARGOS SOCIAl!; . 

Art. ~o .. Os Pl)dere~ .ExecuUvo .e ~g~l~t(ve .~~o 
como limites na elaboraçao de suas ,prqp~tas Otçat'(ler;tâ,~S 
pàre ,pts,oàl e aflcargos .sociais. o~rvadó o art. 7j da .Let 
Cofnplem!Íntar n•10112000, a despesa,da folha de pagamento 
de nlàlo de"t010, ,Projetada para o exercicio. considerando os 
eventuais acréscimos legais, alterações de planos de carreira, 
admíssOes para preenchimento de cargos e rev!Sêo gera•. sem 
dislinçAo de .lndlces, a serem concedidos aos serv.dores 
públicos municipais. 

Art. 21. Os projetos de lei sobre qua squer 
altereç6es .relacionadas a a~mento com gastos de pes~oal e 
encargos sOCiais, no âmb~o do Poder Execut~o. dev~~ao ser 
acompanhados de manifestações da Seaetana MuntCipal de 
AdministraçAo e da Secretaria Municipal de Finanças err: suas 
n~specttvas é roas de competência. 

Art.' 22. Para efe~o do cálculo dOS llmius de 
despesa total com pessoal por -Poder e órgão previstos :la Le,i 
Complementar n• 10112000, o Pocler Executivo Muiliclpal 
mlni'JirA é disposição do Tribunal de Contas do :E rtado. 
conforme· ,previsto no § 2". do an. 59 da citad.J Lei 
Complementar, até vinte e doiS dias do encerramento de cada 
bimestre, a met~ologla e a memória de cálculo da evoluçlio 
da receita corrente.Hqulda. 

Art. i3. O disposto no § 1°, do art. 18 .da Lei 
Complementar n• 10112000, aplica-se exclusivamente para 
fins ,de .cálculo do limHe da despesa total com pessoal, 
independentemente da legalidade ou validade dos contratos. 

.Parágrafo único. Não se considera como 
subst~uição de servidores e empregildos p~blicos, para efe~o 
do eaput deste artigo. 09 contratos de tercetrtZação relat.vos à 
execuçlio indireta de atividades que, simuttaneamente: 

1 • sejam acessórias, instrumentais ou 
complementares aos assuntos que constituem área de 
competência legal do órgllo ou entidade: 

11 • nao sejam inerentes a categorias funcionais 
abrangidas por planos de cargos do quadro de pessoal do 
órgao ou entldade, salvo expressa disposiçao em contrMo, ou 
quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou 
parcialmente. 

Art. 24 As despesas com pessoal ativo e Inativo 
dos Poder= Executivo e Legislativo, observarão os timnes 
estabelecidos na forma da Lei Complementar n•10112000. 

Parágrafo único. A repartiçlio do lim~e global não 
poderá exceder o percentual de 60% (sessenta por cento) da 
receHa corrente liquida, a seguir discriminados: 

1 • Podei Legislat!vo. 6% (seis por cento). 

11 • Poder Executivo: 54% (cinqUenta e qual•o por 
cento); 

Art. 25. Os Poder=. Legislativo e Executivo 
farao publicar no Diarto OfiCial do Estado. até o vigésimo dia 
do mês subseqOente, por Unidade Orçamentária, 
individualmente. a remuneraçao de pessóal ativo e Inativo 
realizada no bimestre anterior. 

Art. 26. Respe~ados os limHes impostos pela Lei 
Complementar n•. 101, de 04 de maio de 2000, fica autorizado 
à resllzaçAo de concurso público para o Poder ExecutiVO 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALT~ÇÕES NA 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICIPIO · 

Art. · 27. O Poder Executivo enviará caso 
necessário, á Câmara Municipal de Calçoene, no Cflrren~e 
exercido, Projeto de lei que vise atterar a Leg1slação Tnwtâna 
para 2011, objetivando modemlzar a acao .. faze~.dâna, 
aumentar a produtividade e melhorar a admtntStraçao da 
Olvida Ativa. 

Art. 28. A concessao ou ampliação de Incentivos, 
de isenção ou beneficios de natureza tributária ou financeira, 
somente seré aprovada mediante a estimativa de renunCia de 
receita e cansequente anulação de despesas ~ Idêntico valor 
ou pelo aumento de recena decorrente do crescimento 
econOmico, do combate à sonegação e a elisão fiscal, da 
elevaçAo de allquotas. da ampliação da base cálculo e da 
majoraçlio ou aiaçAo de tributo. 

CAPÍTULO VI 

OAS.OISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2e. Se verificado, ao final de um bimestr~. que 
a n~aliUçào da !I;&CeHa poderá não comportar o cumprimento 
das metu éle resultado primério ou nominal, estabelecidas no 
ajuGte liscal .. os ,Poderes ~romoverao. po~ ato próprio:. e nos 
montantes neoess.l!rio,, nos tnnta dtas subsequ~nl.es, 
limita~ · de -,M1penho .e movimentação finar.cetra. 
obsetvanc19: 

j ~·~~e de participa.p!o de ca•la um 
na .receia.~~ ..• 

J11 • r9 ~to dos recursos legal nente 
vlncutaclo~ hnaf'!lade ,l!spe?ftca. . 

(oiÂRI0 OFICIAL) 

Art. 30. No caso de restabelecimento da receita 
prevista, ainda que parcial, a recompóStçao das dota'ções 
ciljos · empenhos ;foram limitados, dar-s!HI de forma 
~ióPoreional és reduções efetivadas. · 

Art. 31. Nao aerAo objetos de limHaçao: 

I • as despesas que constftuem obrigações 
constitucionaiS e legais, Inclusive aquelas destinadas ao 
iiagamen!o do ~rviÇo da divida; · 

,U • contrapartida municipal _a corrvênlos .fin:nados. 

~ 32. O Poder .Executivo .Municfpal deverá 
~~~fllr .e ilu.bliear, ~té trinta dhis aPÕS a ciublicàça.Q da t,et 
lO(ç;~m,en~ria ~e 2011 a program~o fina~ira e o 
.ÇI'9n~(a~à de exect,~cao mensal ~e de$emb01so ,P9r Org~o. 
;no,s termos do art. s• da Lei,Complementar n~. 10112000. com 
;VlstáS . ao . cumprimento .da meta de resunadó 'primiino 
;0\Sf~teolda neSta ur. · · · 

,Parãgra.fo único. O ato referido .oo caput !l os que 
~modificarem conterá: 

I • .metas bimestrais de .realização de receitas, 
conf0111!8 disposto 'no art. 13 da tei Complemeniar n•. 
10112000, incluindo seu desdobramento por fonte de receba e 
por fonte de reeursos; 

11 • metas quadrimestrals parà o resullado primário 
.dos orçamentos fiscal e da seguridade social. 

Art. 33. Caso o Projeto de Lei Orçamenté(io de 
20j 1 n1lo seja sancionado pela Prefeita do Municiplo. até 31 
de dezembro de 2010, a prograrnaçAo dele constante poderá 
ser execUtada, em cada mês. até o lim~e de um doze avos do 
tota'l de cada dotação, na forma da proposta rem'ettéla a 
'cêmara Municipal. · -

.§ 1• .Considerar-se-é antecipação de crédito ·à 
conta da lei orçamenhlria, a uillizaçlio dos recursos 
aUtorizados. 

§ 2" Nêo se incluem no limfte previsto rio CQput 
deste artigo, às dotações para atendimento de despesas com: 

I • pessoal. e en~,!!S sQC!als; 

,li ·pagamento do serviço da divida; 

A,rt. 34. A$ unidades responsáveis pela execução 
dos crédilos orçamentários .e adicionais apr~>Vados 
.Processarao o empenho da despesa, observados os limftes 
fixados 1PB.re cada categoria de programaçao e .respectivos 
grupos de despesa. 'fontes de recursos e .modalidade dé 
.!2!.~çlio, especificando o ,elemento de desoesa. 

.Art. 35. A .secretaria de Finanças, ,após a 
publicaçêo da lei orçamentMa anual, med~nte ·Decreto, 
divulgaré, ,por unidade orçamentária de cada órgAo e entida~e 
que íntegrl!m os orçamentos flscal e da seguridade social de 
que treta esta Lei. os Quadros de Detalhamento da Despesa -
ODD, especificando, para cada categoria de progtllmaçao, no 
seu menor nivel, os elementos de despesas, a modalidade de 
aplic;Jção e as fontes de recursos. · 

Art. 36. As solic~ações feitas pelo Poder 
legislativo. para abertura de créditos suplementares dentro do 
limke autorizado em Lei, deverAo ser acompanhadas de 
exposiçAo c;le .motivos, justifiCando o pedido e enviadas à 
Secretaria de Finanças. .. .. 

Art. 37. O Poder Legislativo Municipal 
encaminhará à Secretaria de Finanças, até 20 dias após o 
encerramento da cada bimestre, os relatórios resumidos da 
execuçAo orçamentária, para consolidação e publicação, 
conforme o art. 52 da Lei complementar n•. 10tl2000. 

Art. 38. As emendas ao projeÍos de lei do 
orçamento anual ou aos projetos qua o modifiQuem .serão 
adm~ldas desde que: 

I - sejam compatlveis com o Plano Plunanual 
201 012013 e com a presente lei; · 

11 - indiquem os recursos necessários, admnidos 
apenas aos provenientes de anulaçAo de despesas. excluldas 
as quo Incidem sobre: 

a) dotações para pessoal e seus cnca'!!OS; 

b) serviÇos da divida: 

c) transferências da Uniêo, convênios, 
operações de créditos, contratos. acordos, ajustes e 
instrumentos similares desde que vinculados a programações 
específicas; 

d) despesas referentes a vinculações 
const~ucionais; 

e) o ,percentual mlnimo da reserva de 
contingência, nos termos do art. 16 do presente Projeto; 

111 -sejam .relacionadas: 

a) com correçllo de erros ou omissões: 

lei. 
b) .com os diSposHivos do texto do projeto de 

.Parágrafo Único • Nto serão admitidas emendas 
cujos valores se mosirem incompatlvels e insuficientes à 
cobertura das atividades . .projetos. metas ou despesas que se 
,pretenda alcançar.e desenvolver. 

Art. 3$. fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a abrir Crédttos Suplementares. transpor, 
.remanejar ou .transferir recursos de uma categoria de 
programaçfio .para outra ou de um órgao pare outro, com a 
finalidade de .atender Insuficiência nas dotações ol'Çamentérias 
até o limKe de 40% (QU.renta pontos percentuais). do total da 
despesa, :em ,eontormidade com o artigo 43 da lei Federal n• 
4 .320, 'ae 17 de março de 1964. 

1Par4grafo único - A autortzaçao de que ~rata .o 
'caput' deste artigo nAo onerará o lim~e nele .previsto quando 
destinado a: · 

I 
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1 -:-Suprir insuficiência nas dotações com p~-ssoai 
e encargQS sociai$, bem como despesas éom precatórios 
judiCiérlos .e deSpesas d,é exerclclos anteriores; 

2 - Transferência de recursos provenientes da 
co.nvênlos; · · • 

.~-:-Suprir d,otações com .encary~os da divida. 

Art. 40. :Esta Lei entra em vigor na data de sua 
;p,~blic:a~o. ,, · • · .. · 

.ea~· ne, .22 d!J lho <Se 2010. r..' i 
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PR~IT. ÜRAi"Vt41ClPAL º.E :rARTARÜGALZINHO 
• C,ó.MiSS~9'~ERf.'~EN-r:E OE,LÍéiTAÇAQ 

.A'tJSO .DE,YCITACAO 

!PRt;G~O,PRESENCIAL N° 00712010 

·Dia: 2810812010 
Hora: oil:otf 
Locàt:' Prédio da PMT .. Rua SAo Luiz, 809, Centro -
Tartarugalzinho/A,I'. 
Objeto: AQl1l~,IÇ~Q D.E MATF.RIAL DE CONSll~fO. 
,r;E,R~.1A,NEN'T:F~ GtN,EROS ALIMEI\TICIOS E 
,Ql.J~úS ,PA,~ .Al',E~,D.ER AS SECRETARIAS ,DQ 
MUNKIPJO :ÓE TARTARUGALZI:-11:10-AP. 0 Ed~al 
podeiá :ser 'adquirido exclusivamente no ~ndereço supia 
mêncionado, liO.~Ot;à;[.IO da O:g<> às 12:00 na sàla da 
CPL. . 

N«ON. ' .. ,11 •' ,DE,MEDEIROS 
,Pt;ecoelro 

COMISSÃO ,P,ERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ÇHA!"AMENTO PÚBLICO 

A ,Prefeitura .Muniéipal de Tartarugalzlnho. conforme 
e,xigência ~a :Le.t a.és~/93 no seu ~(\igo 34 parág.rafo '1•. 
vem ,pç,r ,m.eio dest.e. rea,li~a.r CHAMAMENTO PUBLICO 
,para a atualizaçAo do .RE:GIST~O CADASTRAL das 
'eOjprésas já ~~astr~das' na CPL e convida demais 
pessoas jurídicas e flsicas para fazerem seu 
cadaS\fan:tento com a ·,finalidade de aumentar o número 
de ,participantes nos processos Ucltatórios. Aos inscrilos 
será :tornecido .o CERTIFICADO DE REGISTRO 
CADASTRAL. A atuaitzaçAo ou a inclusao poderá ser 
realizada na Rua Sao Luiz, 809, .centro, Tartarugalzlnho
AP. no horário das 08:00 às t2:00 na sala da CPL ou 
,!JeiO e-mail: .tartarugalzi · 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura • SEMINF, 
torna público que requereu da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente a •Licença de Instalação para 
Atividade de CONSTRUÇÃO DA SI ETAPA DO 
CANAL DO PARAISO PARA -DRENAGEM E 
CONTROLE DA MALARIA NO MUNiàPIO OE 
SANTANA, no Municlplo de Santana. Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental. 

A Secretária Municipal de Infraestrutura • SfMINF, 
torna público que requereu da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente a Ucença de Instalação para 
Atividade de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE 
SAÚDE E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE, NO BAIRR9 DO 
ELESBÃO, no Munlclpio de Santana. Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental. 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura · SEMINF, 
torna público que requereu da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente a Ucença de Instalação para 
Atividade de CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES 
·POPULARES NO DISTRITO iDO 1Et.ESBÃO NO 
MUNICIPIO DE SANTANA, no .Município de Santana. 
.Não foi determinado Estudo de 'Impacto Ambiental. 

A s~cretarla ~nlclpal de .Infraestrutura • SEMINF, 
torna público .que requereu da Secretaria Estadual 
de Melo Ambiente a Uce~ Pr~vla para Atividade 
de CONSTRl,JÇÃO .DE tPASSAREIAS EM :ÇO~.CRETO 
1
1NO OISTRIJ<} po ANAERAUPUCU ,NO MUNIOI~IO 
IDE SANTANA • AP, no Munlcfpio de Santana. Não 
foi.determinado Estudo .de ·Impacto Ambiental. 

A Secre~arla Municipal de 'Infraestrutura • SEMINF, 
torna público que requereu da Secretaria Estadual 
de Melo Ambiente a 1Uce~ ,de ~nstalação ,para 
Atividade ,de CONSTRUç.Ao Ó()1fAt:ROMUNICIPAL 
(21 ~!ETAPA), NO M.I,INICIP;IO :!?E ~J;ANA, ,no 
M!Jnlcfplo ,de Santana. Nio .foi d~minado :Estudo 
de ·Impacto Ambiental. 


	

