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Estado do Amapá 

PODER EXECUTIVO 

MENSAGENS 
MENSAGEM N° 029 /10-GEA 

VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 005/10-GEA 

Senhor Presidente: 

Tenho a elevada honra de dirigir-me a Vossa Excelência e aos 
demais.Deputados que integram essa Casa Legislativa c comunicar que, ha 
conformidade do disposto § 1° do art. 107 da Constituição do Estado do 
Amapá, vetei parcialmente o Projeto de Lei Complementar n• 005/10-GEA, 
de Iniciativa Parlamentar, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do 
Estado do Amapá em consonância com as disposições do art. 142, § 3°, 
inciso X e art. 42, § 1°, da Constituição-Federal e dá outras providências, por 
INCONSTITUCIONALIDADE, e porque CONTRÁRIO AO INTERESSE PÚBLICO, na 
forma como abaixo justifico. 

RAZÕES DO VETO: 

O veto ora aposto ·justifica-se para preservação por razões de 
constitucionalidade e de CO!lveniência; porque o inciso !1, do art. 106 do PLC, 
apresenta a seguinte redação: · 

"Art. J 06. A transferência para a reserva remunerada 
ex-<Jfjicio verificar-se-a sempre que o servidor militar: 

li - for, quando Oficial, considerado não habilitado 
para o acesso em caráter defi!)itivo, no momento em 
que vier a ser objeto de apreciação para o ingresso em 
Quadro de Acesso;" 

O ingresso no quadro de accstio pede o cumprimento de 
requ1s1tos claros c objetivos, previstos em normas militares. Pelo texto 
apresentado, passa a impor requisitos de nature«a subjetiva a ser 
preenchida. 

Nesse sentido, os oficiais que forem objeto de avâliação para 
ingresso em quadro de acesso a promoção, ficariam à mercê da subjetividade 
dos avaliadores, os quais, segur;do seus critérios próprios atuariam como 
determinantes na permanência -:.u niio daqueles avaliados nas instituiÇões 
militares. 

Além disso, delimitar,do-s~ t. ~.;:;:!·.:::,:!idade dessa regra somente 
ao oficialato, fe~u de morte princípios constitucio;ais de isonomia c 

igualdade, motivo pelo qual, o dispositivo s·~ apresenta inconstitucional e 
contrário ao interesse público. 

Assim, pclàs razões evidenciadas e, na certeza de estar 
cumprindo meu dever de guardar e respeitar as normas constitucionais 
vigentes, bem como o interesse público, veto parcialmente o Projeto de Lei 
menCionado, para o qual peço a acolhida de Vossa Excelência e dos demais 
Depl!tados que honram essa Assembleia Legislativa do Estado. 

· Palácio do Setentrião, 21 de setembro de 201 O 

PEDRO PAutb .l~.L CARVALHO 
I!l~ 

LEIS 
LEI N° 1. 513 t>E 21 DE SETEMBRO DE 2010 

Autoriza o Poder Executivo a executar· 
a criação do Adicional de Compensação· 
Orgânica, para os profissionais do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Amapá, que desenvolvem atividades 
hiperbó.ricas, e dó. outros providências. 

O GOVERNADOR DÓ ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 
aprovou e eu, nos termos da art. 107 dq Constituição Estadual, sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1 o Fica o Poder Executivo autorizado a executar a criação 
do Adicional de Compensação Orgãnica, para os profissionais do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, que desenvolvem atividades 
hiperbáricas em operações de busca e salvamento. 

§ 1° Á vantagem instituída no caput deste artigo, visa compensar 
os desgastes orgânicos e danos psicossomáticos decorrentes das variações 
barométricas no desempenho de suas atividades técnico-profissionais, quando 
em serviço de mergulho de segurança pública que envolve busca c salvamento 
nos rios, lagos, igarapés c similares, em razão da exposição constante a níveis 
críticos de variação do gradiente de pressão atmosférica c hidrostática. 
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PODER EXECUTIVO . 

Pedro Paulo Dias de Can•alho 
Governador 

Secretarias Especiais de Desenvolvimento Setórial 

Govcm~doria Coord. Política e Institucional do Am~p~: Benedito l>ias de Carvalho 
Desenvolvimento da Gestão do Est. do Amapá: .Jocl Nogueira Rodrigues ' 
Descnvol. Econômico do Est. do Amapá: Antônio Carlos da Silva Farias 
Dcscnvol. Social do Est. do Ámapá: Maria de Nazaré R do Nascimento 
Desenvolvimento da Defesa Social do Est. do Amapá: 
Descnvol. da Infraestrutura do Est. do Amapá: Odival Montcrrozo Leite (interino) 

· Secretarias Extraordinárias 

Secretaria Extraordinária em Brasília: Francisco Orlando Costa Muniz 
Secretaria Extraordin:ítia dos Povos Indígenas: João Neves Silva 
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Rodrigo Flávio Portugal Alves 
Sécretaria Extraord. de Políticas para Mulheres: Jucilene Oliveira da Silva 
Secretaria Extraord. de Políticas Afro-Descendentes: Manoel A. de Souza 

Órgãos Estratégicos de Execução 

Gabinete do Govemador:.Paulo Fernando Batista Guerra 
Gabinete âe Segurança Institucional: Ten. Ccl. PM Rônisor Lima de Freitas 
Centro de Apoio a Coordenação Setorial: f:dria Michcllc Guimariies du Silva 
Auditoria Gerai:· Edln Pinheiro Ribeiro 
Procuradoria Geral: Lucia na Lima Mariah·es de Melo 
Defensoria Pública: Heldcr José Freitas de ti ma Ferreira 
Polícia Militar: Cel. PM \Valter Soares de Olh•cira · 
Polícia Civil: Paulo César Cavalcante Martins . 

· Corpo de Bombeiros: Cel. BM Raimundo Améríco Furtado de Miranda 
Policia Técnico Científica: Eliete Nascimento Borges 
Ouvidoria-Gcral: 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 Ataide Li!"a 
Ciência c Tecnologia: Aristóteles Viana Fernandes 
Desporto c 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 nodrigues 
Meio Ambiente: Wagner José Pinheiro da Costa 
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Arnaldo Santos Filho (interino) 
Saúde' Elpídio Dias de Carvalho 
Segurança: 
Setrap: Solângelo Fonseca da Costa 
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 Alcixo Anselmo Nohre 
Amprev: lvana Contente Gonçalves (interina) 
SIAC- Super Fácil: Maria Délía Souza Góes 
EAP: Maria Gorcth.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 Balieiro de Souza 
Hemoap: João nicardo Silva Almeida 
IEPA: Benedito \r,tor Rabclo 
IPEM: Alcir Mary Sampaio 
Jucap: Gilberto Laurindo 
Lacen: Fernando Antonio de Medeiros 
Pescap: José dos Santos Oliveira 
Procon: Alba Nize Colares Caldas 
Prodap: Julia Maria Soares Favilla Nunes Ma i• Neumann 
RDM: Francisco de Paula Silva Santos 
Rurap: Jaezer.de Lima Dantas 
IMAP: Paulo César da Silva Gonçalves 
ARSAP: Fernando Dias de Carvalho 
IEF: Urlielina 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 Leite 
CEA: Josimar Peixoto de Souza 
Gasàp: Ruziely de Jesus Pontes da Silva 

§ 2' A vantagem instituída nesta Lei, tem caráter ind~::nizat{>rio c 
não é incorporâvel de forma definitiva para nenhum efeito futuro, na forma do 
art. 39, § 3', da Constituição da República Federativa 'do Brasil. 

Art. 2" O Adicional de Compensação Orgãnica é devido 
exclusivamente aos servidores do Quadro de Pessoal Militar do Estado do 
Amapá c do ex-Território Federal do Amapá á disposição do Estado, ocupantes 
do Quadro do Corpo de Bombeiros Militar que desempenham a Atividade 
Especial de Mergulho de Segurança Pública. 

Art. 3" Fará jus à indenização de que trata esta Lei, somente o 
Bombeiro Militar que estive/ habilitado para realizar o Serviço de Mergulho de 
Segurança Pública, onde a habilitação é obtida através da formação em Curso 
de Mergulho Autônomo, realizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do 
Amapá ou em qualquer corpora.ção bombeiro militar da Federação. <l 

.u,../) 
Art. 4° O valor dessa indenização será de R$ 1.420,00 (um mil, 

quatrocentos e vinte reais), reajustada a cada 2 (dois) anos, de acordo com Ó 
indice de aumento dado aos servidores públicos, acumulados no periodo. 

· Art. 5° A um mesmo militar somente será atribuída a indeni
zação de uma atividade especial. 

Art. 6" Perderá o direito à indenização de que trata esta Lei, o 
Bombeiro Militar que deixar de exercer o Serviço êle Mergulho de Segurança 
Pública. · 

Art. 7" Não perderá o direito a percepção da vantagem instituída 
p·or esta Lei, o Bombeiro Militar qu~ncorrcr nas seguintes hipóteses: 

I - licença pra tratamento a própria saúde ou de seu familiar, 
pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias prorrogável por uma única vez por 
igual período; 

11 - afastamento cm.vinudc de férias, licênça prêmio, gala, nojo; 
júri, falta abonada e serviço obrigatório instituído por esta Lei; 

Jll - afastamento em decorrência de curso de formação técnica e 
especialização profissional voltadas ao exercício da atividade de operações 
hiperbáricas; 

IV - afastamento da atividade em função de doença perman~nte 
adquirida no decorrer da atividade, comprovada por junta médica. 

Art. 8 ° As despesas decorrentes da implantação desta Lei 
correrão à conta do Orçamento vig~nte.' 

Art. 9° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
30 (trinta) diàs. 

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor n;1 data de sua publicação. 

Macapá, 21 de setembro de 2010 

PEDRO PAUL~~·I E ARVALHO 
G odor. 

,v/ 
LEI COMPbEMENTAR N" OG4 bE 21 bE SETEMBRO bE 2010 

Altera a Lei Complementar n• 0034, de 
25 de abril de 2006, que dispõe sobre 

os critérios poro a matrícula nos cursos 
de formação de Cab.os e Sargentos do 

Quadro Especial da Policia Militar do 

Estado do Amapá. 

O GOVERNAbOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembleia ·Legislativa do Estado do Amapá 
aprovou e eu, nos termos do art· .. 107 da Constituição Estadual, sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1" ·a parágrafo único do art. 4', da Lei Complementar n' 
0034, de 25 de abril de 2006, passa a ater a seguinte redação: 

publicação. 

'
1Art. 4° ......................... ·. 

Parágrafo único. Os militares do Quadro Especial, 
bem como aqueles que á época da publicação desta 
Lei, já ultrapassaram o tempo de efetivo serviço e f ou 
idade previstos, deverão ser agraciados com o 
beneficio da redução, pela metade, do intersücio, em 
sua próximll promoção." 

Art. 2" Esta Lei Complementar ·entra em vigor na data de sua 

Macapá, 21 de setembro de 2010 

PECR~ PAULofrt.J~ CARVALHO Gofj}; . 

LEI COMPLEMENTAR N° 065 DE 21 ·DE SETEMBRO DE 2010 

Dispõe sobre o Estatuto dos Militares do · 
Estado do Amapá em consonância com as 
disposições do art. 142, § 3°, inciso X e 
art. 42, § 1 •, da ConstitUição Federal e dá 
outras providencias. 

. ' 
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O GOVERNADOR DO ESIADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembleia _Legislativa do Estado do Amapá 
aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a 

seguinte Lei Complementar: 

l'ÍTULO I 
GENERAUDADES 

Art. 1° O presente Estatuto dispõe sobre a situação, obrigações, 
deveres, direitos, garantias, prerrogativas e atribuições dos Militares do Estado 
do Amapá. 

Art. 2°·A Polícia Militar, instituiçã.o permanente, força auxiliar e 
reserva do Exercito Brasileiro, organizada com base na hierarquia e disciplina 
militares, subordina-se ao Governador do Estado do Amapá, tem atribuição de 
realizar policiamento ostensivo fardado, a preservação da ordem .Pública e 
outras previstas em lei. 

Art. 3° O Corpo de Bombeiro Militar, instituição permanente, 
força auxiliar c reserva do Exercito, organizado com base na hierarquia e 
disciplina militares, subordina-se ao Governador do Estado do Amapa e tem 
como atribuição os serviços de prevenção e extinção de incêndio, proteção, 
busca e salvamento, bem como socorro de emcrgcncia, coordenação da defesa 
civil, fiscalização dos serviços de segurança contra incêndio e pânico no 
Estado, c outras prévistas em Lei. · 

Art. 4° Os integrantes da Policia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar, em razão da destinação constitucional, constituem uma 
categoria especial de servidores públicos estaduais, denominados Militares 
Estaduais. · · · 

§ 1° Os Milítares Estaduais encontran1-3e numa das seguintes 
situações: 

I- na ativa: 

-a) os servidores militares de carreira; 

b) os alunos dos Cursos de Forn:ação; 

c) os componentes da reserva remunemda quando convoc'ados.
1 

• 
1 

. l\:'1. 
li - na inatividade: 

a) os militares na Reserva Remunerada, porém sujeitos, ainda, à 
prestação de serviÇo ativo mediante convocação; 

b) os reformados, quando, tendo passado por uma das situações 
anteriores, estejam dispensados, definitivamente, da prestação de serviço na 
ativa, mas continuam a perceber remuneração. 

§ 2° Os Militares Estaduais de carreira são os que.-- no 
desempenho voluntário c permanente do serviço militF, têm estabilidade 
assegurada ou presumida. · 

Art. 5° O serviço policial ·e bombeiro militar consistem no 
exercício das atividades inerentes a sua Instituição, compreendendo todos os 
encargos e atribuições previstas na legislação em vigor. 

Art. 6° A carreira militar é caracterizada por atividade 
continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas,· denonúnada 
atividade militar. 

§ 1 o A carr.cira do militar estadual é privati\•a do pessoal da ativa, 
Iniciando-se ·com o ingresso nas instituições e obedece à sequência de graus 
hierárquicos previstos nesta Lei. 

§ 2° A. carreira de Oficial· Militar Estadual é privativa de brasileiro 
nato. 

Art. 7° Sào equivalentes as expressões: "na ativa", "em scn'iço 
ativo", "'da ativa", "em serviço na ativa", "em serviço'\ "em atividade" ou "em 
atividade militar" conferidas aos militares estaduais no-desempenho de cargo, 
comissão, encar~o, incumbência ou missão, serviço ou atividade militar,' ou 
assim considerados, nas organizações militares, como em outros órgãos-,9a 
União, Estàdos ou Municípios, quando previsto em lei ou regulamento. 

Art. 8° A condição· juridica dos militares estaduais é ddinida 
pelos dispositivos constitucionais que U1cs forem aplicáveis, por esta lei c pela 

legislação que lhes outorguem direitos, garantias e prerrogativas e lhes 
imponl;lam deveres e obrigações. 

Art. 9° O disposto nesta lei, aplica-se no que couber aos 
militares estaduais da Reserva Remunerada e aos Rcfonnados. 

. Capítulo I 
DO INGRESSO NA CARREIRA MIUT AR ·, 

Art. 10. O ingresso na carreira militar é facultado. a· todos os 
brasileiros, mediante aprovação em concurso público, observadas as 
condições estabelecidas neste Estatuto e que preencham os seguintes · 
requisitos: 

1 - estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 

H - estar no gozo de seus direitos civis e políticos; 

III - possuir, no ato da matriêula em curso de formação, nível 
superior em estabelecimento de ensino reconhecido pelo MEC; 

lV - idade minima de 18 [dezoito) anos c máxima de 30 (trinta) 
anos para os Quadros de Praças e· Oficiais Combatentes e, para os demais 
Quadros, a idade limite será ft.Xada em legislação' especifica; . I, IJ, 

V - ter . no mínimo l ,6Sm (um metro e sessenta c cinco 
centímetros) de. altura, se mascuÜno e !,60m (um metro e sessenta 
centímetros) de altura se feminino; 

V! - não estar cumprindo pena privativa de liberdade em razão de 
sentença criminal condenatória transitada em julgado; 

VH - não ter sido isentado do serviçp militar por incapacidade 
fisica definitiva; · . 

· Vlll - ser aprovado nos exames intelectuais e ter aptidão para a 
carreira militar, aferida através de exames médicos, odontológicos, fisicos_ e 
psicológicos, que terão caráter eliminatório. 

§ 1 o Para os Quadros de Oficiais de Saúde e Complementar, o 
candidato deverá apresentar diplpma de curso de nível superior, na 
especialidade exigida dentro de cada Quadro, emitido por instituição 
regulamentada pelo MEC. 

§ 2° Para o Quadro de Praças de Saúde, o candidato d~verá 
apresentar diploma de curso de nível superior e certificado de curso técnico 
em enfermagem emitido por instituição regulamentada pelo MEC. 

§ 3" Para o ingresso no Quadro de Praças Músicos, além dos 
requisitos previstos neste capítulo, o candidato &erá submetido a Exame de 
Aptidão Técnica. 

Art. 11. Para matricula nos estabelecimentos de ensino militar, 
'aléin das condições estabelecidas no artigo anterior, é necessário que o 
candidáto não possua antecedentes policiais ou criminais que o desqual!fique 
para o cargo, e :;eja possuidor de boa conduta social e mor~. 

Parágrafo único. No caso de não· aproveitamento c falta de 
frcquênda no curso, exigidas em normas especificas do estabelecimento de 
ensino, será o aluno desligado do curso de formação e excluído das re~pectivas 
I nstituiçõeG. 

Capítulo n 
DOS QUADROS 

Art. · 12. As instituições militares serão composta~ pelos 
seguintes quadros: 

I - Quadro de Oficiais: 

a) Quadro. de Oficiais Combatentes (QOC); 

b)Quadro de Oficiais de Saúde (QOS); 

c) Quadro de Oficiais da Administração (QOA); 

d) Quadro Complementar de Oficiais (QCO); 

e) Quadro de Oficiais Músicos (QOM); 

1) Quadro de Ofid:!is Capelães (QOCP). 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

REMESSA DE MATÉRIA 

Antonio Carlos Rosa da Silva 
Diretor 

Delci Pereira Dias 
Chefe da Divisão Administrativa 

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

Chefe da Divisão Jndustria't 
Membro da ABIO- Associaçã.o Brasileira de 

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

Bairro São Lázaro Maeapá-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: 8c"' DE 

LARGURA PARA TRÊS 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$1so;oo R$ 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 Comtwsto em Lauda Padrão ............ R$ 5,50 
Centímetro para Compor ..................................... R$ 8,00 
P,ágina Exclusiva ............................................... R$ 430,00 
Proclama de Casamento ..................................... RS 50,00 

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

desacordo com suas normas. 

Celular:(96) 912~ ~ 7tl0 Acesso ao Diário: www.sead.ap.gov.br 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
DAS 07:30 às 12:00 horas 
DAS 14:30 às 18:0!) horas· 
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§ 1 o :) · Quadro de Oficiais Combatentes será formado p~los 
Militares que tenham concluído com aproveitamento o curso de Formnç:ió de 
Oficiais PM/BM, nas <!Cademias de Policia c Bombeiro Militar,· c o rcspcq't.ivo . 
estágio probatório como Aspirante-n-Oticiai de no mínimo seis me~es, 
iniciando com o posto de 2" Tenente, podendo alcançar o posto de Corqnel, 
obedecendo aos critério5 de promoção de Oficiais, regulados em Lei cspecíftca. 

• Jl,'.~ 
§ 2° O Quadro de Oficiais· de Saúde será formado pelos 

profissionais de curso superior nas áreas de saúde, com reconhecimcntp do 
MEC, inscrito no Conselho Regional respectivo de sua área, aprovado~ em 
concurso público e nomeados pelo G~vcrnador do Estado, iniciando co)n a 
nomeação no posto de 2° Tenente Estagiário para realização de estágio 
probatório, classificatõrio para fins de antiguidade, após seis meses sÇndo 
promovido ao posto de I • Tenente, podendo alcanÇar o "posto de Coronel. 
obedecendo aos critérios de promoções do quadro de Oficiais de Saúde. · 

§ 3" O Quadro de Oficiais de Administração será formado pel\>s 2" 
Tenentes, 1 o Tenentes c Capitães, cujo acesso ao primeiro posto será cnqe os 
Subtenentes Combatentes, obedecendo aos CJitérios de promoção rcgul!tdos 
em Léi especifica. · 

§ 4° O Quadro Complementar de Oficiais será formado por 
profissionais com curso superior nas diversas especialidades de acordo cptn a 
necessidade das Instituições regulamentadas em lei, com reconheciment:O do 
MEC, inscrito no Conselho Regional respectivo de sua área, aprovado~ em 
concurso público e nomeados pelo Governador do Estado, iniciando c0m a 
nomeação no posto de 2" Tenente Estagiário para realização de es~ágio 
probatório, classificatório para fins de antiguidade, após seis meses sendo 
promovido ao posto de 1 • Tenente, podendo alcançar o posto de Coronel, 
obcdcCC!JdO aos critérios de promoções do quadro Complementar de Oficiilis. 

§ s• O Quadro de Oficiais Músicos será formado por militJares, 
cujo acesso ao primeiro posto será entre os Subtcnentcs Músicos que tenham 
concluído com aproveitamento o Curso de Regéncia Musical, iniciando cbm o 
posto de Segundo Tenente podendo alcançar o posto de Capitão, obedecendo 
aos critérios de promoção regulados em Lei especifica. 

§ 6" O quadro de oficiais capelães será formado por sacerdotes 
católicos apostólicos romanos e pastores :evangélicos com curso S\lp~rior, 

aprovados em concurso púl;Jlico c nomeados pelo Governador do EStado, 
iniciando com a nomeação de 2° tenente Estagiário para realização de estágio 
probatório, classificado para fins cie antiguidade, após seis meses sendo 
promovido ao posto de 1 o Tenente, podendo alcançar o posto de Çapitão. 
obedecendo aos critérios de promoÇões do quadro de oficiais capelães. 

11 - Qu àdro de Praças: 

a) Quadro de Praças Combatentes !QPC); 

b) Quadro Especial de Praças (QEP); 

c) Quadro de Praças de Saúde (QPS); 

dj Quadro de Praças Músicos (QPMj. 

§ 1 • O Quadro de Praças Combatentes será formado pelos 
Militares que aprovados em concurso público, concluído com aproveitamento o 
curso de Formação de Soldado PM/BM e o respectivo estágio probatório, que 
terá a duração de no mínimo 06 (seis) meses, a partir da data de conclusão do 
curso e realizado em Unidades Operacionais, iniciando com a graduação de 
Soldado, podendo alcançar a ·graduação de Subtcnente, obedecendo aos 
critérios de promoção de praças, regulados em Léi específica. 

§ 2• O Quadro Especial de Praças será formado pelos Cabos, 3" 
Sargentos, 2° Sargentos, 1 o Sargentos e Subtenentes, cujo acesso â primeira 
graduação, será entre os soldados egressos do quadro combatente, que 
preencham os requisitos da legislação específica. ti2 

§ 3" O Quadro de Praças de Saúde será formad:> pelos militares 
aprovados em concurso públiço que possuam curso de nível superior e curso 
técnico nas áreas de saúde, reconhecido pelo MEC, inscritos nos respçctivos 
conselhos regionais de sua área e que tenham concluído com aproveitamento 
o Curso de Formação de Sargentos do Quadro de Saúde PM/BM, de daráter 
probatório. eliminatório e classificatório, iniciando com a graduação de 3" 
Sargento do Quadro de Saúde, podendo alcançar !I graduação de Subtenente, 
obedecendo aos critérios de promoções de Prnças. 

§ 4° O Quadro de Praças Músicos será fo.nn?do pelos m~itares 
aprovados em concurso público que possuam curso tecmco ou supcnor na 
área musical, reconhecidos pelos competentes Conselhos c que tenham 
concluído com aproveitamento o estágio probatório de caráter eliminafório c 
classificatório, iniciando com a graduação de Soldado Musico, p~dendo 
alcançar a graduação de Subten~nte Musico, obedecendo aos critérios:da Léi 
de Promoção de Praças. 

Capítulo m 
DA HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITAR 

Art. 13_ A Hierarquia c a Disciplina constituem a base 
institucional das Instituições e devem ser mantidas em todas as 
circunstâncias da vida dos militares. A autoridade c a responsabilidade 
crescem .com a elevação do l?'au hierárquico. 

§ I" A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis 
diferentes dentro da. estrutura da lnsti:uição Militar, . por postos ou 
graduações. Dentro de um mesmo posto ou graduação, a ordenaçã~ se faz 
pela antiguidade nestes, sendo o respeito á hierarquia consubstanciado no 
espírito de .acatamento a sequência da autoridade. 

§ 2" A disciplina é a rigorosa observância c o acatamento integral 
das leis, regulamentos, normas e disposições que sustentem as instituições 
militares e coordenam seu funcionamento regular c harmônico. . 

§ 3° A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em 
todas as circunstâncias pelos servidores militares em atiVidade ou na 
inatividade. 

Art. 14. Os círculos hierárquicos são âmbitos de conlnvência 
entre os militares da mesma categoria c têm a finalidade. de desen)lolver o 
espírito de camaradagem, em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do 
respeito mútuo, objetivando uma melhor estruturação na cadeia hierárquica e 
do exercício de cargos e funções nas Instituições Militares. 

Parágrafo único. A divisão da escala liierárquica em círculos 
hierárquicos, não veda a frequência de militares em circulas dil'erentcs 
respeitando-se os princípios da hierarquia e disciplina. · ' 

Art. 15. Os círculos c a escala hierárquica nas· instituições 
militares estaduais são os lixados no Quadro c parágrafos seguintes: 

CÍRCULO DOS OFJCWS 

OFIC!AlS SUPERIORES 

CORONEL 

TENENTE-CORONEL 

MAJOR lnl')-, 
OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS 

CAPITÃO 

OFICIAIS SUBALTERNOS 

PRIMEIRO-TENENTE 

SEGUNDO-TENENTE 

-CIRCULO DE PRAyAS 

SUBTENENTES E SARGENTOS 

SUBTENENTE 

PRIMEIRO-SARGENTO 

SEGUJ'lDO-SARGENTO 

TERCEIRO-SARGENTO 

CABOS E SOLDADOS 

CABO 

SOLDADO 

PRAÇAS ESPECIAIS 

FREQUENTA O CÍRCULO DE OFICIAIS SUBALTERNOS 

ASPIRANTE-A-OFICIAL 

EXCEPCIONALMENTE OU EM REUNIOES SOCIAIS Tl!M 
ACESSO AO CÍRCULO DE OFICIAIS 

ALUN,Q-OFICJAL 

PRAÇAS EM S1Tl)AÇÃO ESPECIAL 

EXCEPCIONALMENTE OU EM REUNIOES SOCIAIS TÊM 
ACESSO AO CiRCULO DE SUBTENENTES·E SARGENTOS 

ALUNO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 

FREQUENTA O CÍRCULO DE CABOS E SOLDADOS 

ALUNO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABO E SOLDADO 

§ 1 • Posto e o gtau hierárquico do Oficial, conferido por ato do 
Governador do Estado c eonfirmado pela Carta Patente e Apostilas. 

§ 2" Graduação é o grau hierárquico da Praça, conferido pelo 
Comandante-Geral da Instituição. · 

§ 3° Os alunos de Curso de Formação de Oficial são .denominados 
Praças Especiais. 

§ 4° Sempre que o militar da reserva remunerada (RR), ou 
reformado (RF), fizer uso do posto ou graduação, deverã fazé-lo com as 
abreviaturas respectivas de sua situação. 

Art_ 16. A precedência hierárquica é regulada: 

I - pelo posto ou graduação; 

!I - pela antiguidade no posto ou graduação, salvo quando 
ocorrer precedência funcional estabelecida em lei. 

Art. 17. A antigu!dade no posto ou graduação será regulad,~:.9-, 

I - pela data da promoção; 

li - pela precedência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores; 

lll - pela data de ingresso na corporação; 

IV - pela data de nascimento; 

V : pela antiguidade .dos quadros. 

§ 1 o Nos casos de nomeação de Oficial, de promoção á graduação 
de Terceiro Sargento, de Cabo e de incorporação de Soldàdo, prevalecerá para 
efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida no respectivo curso de 
formação. 

§ 2° Para efeito de antiguidade dos Oficiais formados no mesmo 
ano e em diferentes Academias Militares, será considerada a média final 
obtida nos respectivos cursos. 

§ 3" Em igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa 
têm precedência sobre os da inatividade. 

§ 4° Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre 
militares da ativa e os da reserva remunerada, quando convocados, é definida 
pela data de promoção. · 

§ s• A antiguidade entre militares do mesmo posto ou graduação, 
mas de quadros distintos, será 'definida pelo que prescreve o caput deste 
artigo. 

§ 6" A antiguidade er.tre os quadros das corporações é, 
sucessivamente, a 'seguinte: 

a) Quadro de Oficiais: 

I. Quadro de Oficiais Combatentes (QOCJ; 

2. Quadro de Oficiais de Saúde (QOS); 

3. Quadro. de Oficiais de Administração (QOA); 

4. Quadro Complementar de Oficiais (QCO); 

5. Quadro de Oficiais Músicos (QOM); 
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5ubtenentes. 

6. Quadro de Oficiais Capelães (QOCp): 

b) Quadro de Praças: 

1. Quadro de Praças Combatcntc.s (QPC); 

2. Quadro Especial de Praças (QEP); 

3. Quadro de Praças de Saúde (QPS); 

4. Quadro de Praças Músicos (QPM). 

§ 7" Os alunos oficiais tem precedência hiérárquica sobre os 

§ 8° Os alunos dos cursos de formação de Sargento terão 
precedência hierárquica sobre os Cabos. 

§ 9" Os alunos do curso de formação de Cabos terão precedência 
hierárquica sobre os Soldados. 

Art. 18. As· Instituições MilitllJ'eS manterão registro de todos os 
dados referentes ao pessoal da ativa e reserva remunerada, organizados em 
Almanaqu~. dentro dós respectivos quadros c escalas numéricas. In {), 

Parágrafo único. Os Almanaques, um para Oficiais e outro para 
Subtenentes e Sargentos, conterão, respectivamente, a relação nominal de 
todos os Oficiais, Subtenentes c Sargentos, em atividade, de acordo com seus 
postos, graduações e antiguidade, dentro de suas respectivas instituições. 

Art. 19. Os alunos concluintes dos cursos de formação de 
Oficiais serão declarados Aspirantes-a-Oficial nos respectivos estabeleci

. mentos de ensino, e após a realização de e5tágio probàtório, serão nomeados 
ao primeiro posto do oficialato, por Ato do Governador do Estado, de acordo 
com regulamentação especifica. 

Parágrafo único. A nomeação a que se refere este artigo 
independe de data de promoção. 

Capítulo IV 
DO CARGO E OA FUNÇÃO MILITAR· 

Art. 20. Cargo militar é aquele que só pode ser exercido por 
servidor militar da ativa. 

§ 1 o O cargo militar a que se refere este artigo é o que se encontra 
especificado nos Quadros de Organização das Corporações Militares. 

§ 2° A cada cargo militar corresponde um conjunto de 
atribuições, deveres e responsabilidades que constituem as obrigações do 
respectivo titular. 

§ 3" Os cargos militares devem ser providos c f ou exercidos por 
Militares pertencentes às Instituições do Estado, de graus hierárquicos e 
qualificação compatíveis com as exigências c atribuições inerentes aos 
mesmos. 

§ 4° A ocupação de cargos ocorrerá unicamente no quadro a que 
pertencer o militar. 

Art. 21. O provimento de cargo militar se faz por ato de 
nomeação ou designação expressa da autoridade competente. 

Parágrafo único. Consider.am-s'e autoridades competentes, para 
fins deste artigo, o Governador do Estado c o Comandante-Geral. 

Art. 22. O cargo militar é considerado vago a partir de sua 
criação e até que o militar nele tome posse, ou desde o momento em que o 
militar exoncràdo, ou. que tenha recebido determinação expressa da 
autoridade competente, o deixe e até que outro militar nele tome posse de 
acordo com as normas de provimento previstas no artigo anterior. 

Parágrafo único. Considera-se também vago o cargo militar, cujo 
ocupante tenha: 

I - falecido; 

11 - sido declarado extraviado; 

III - sido considerado desertor. 

.Art. 23. A função militar é o exercício das obrigações inerentes 
ao cargo militar. ' 

§ 1 o São considerados no exercício da função militar, os Militares 
Estaduais ocupantes dos.seguintes cargos: 

I - os especificados no Quadro de Organização a que pertençam; q. 
I ,r.) 

11 -os de instrutor ou aluno de estabelecimento de ensino militar,: 
no Brasil e no exterior, ou civil, desde que no interesse das instituições 
militares a que pertençam; 

Ill - os previstos em Lei de Organização Básica das Instituições 
Militar~s Estaduais; 

IV - os considerados por ato do Gov~m11dor do Estado, como de 
natureza .policial-militar. .. 

Art. 24. Os cargos de Comandante-Geral da Policia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá são de livres nomeação e 
exoneração pelo Governador do Estado do Amapá, observados os preceitos 
deste artigo. 

Parágrafo único. Poderão concorrer ao Cargo de Comandante
Geral da Policia Militar e do Corpo dé Bombeiros Militar Oficiais do Quadro de 
Combatentes, pertencentes ao último posto. 

Art. 25. Os Cargos de Chefes do Gabinete de Segmrança 
Institucional· e dos Gabinetes Militares. serão designados pelo. Governador do 
Estado, escolhidos entre os Oficiais Superiores do Quadro de Combatentes da 
ativa. 

Art. 26. O militar estadual ocupante de cargo ou função, provido 
em caráter efetivo ou interino, Jaz jus à remuneração correspondente e a 
outros direitos previstos em lei. 

Art. 27. As obr:gw <:· '·" ·cc, pela generalidade, peculiaridade, 
duração, vulto ou natureza, ná:> forzm :·~:'.3lo:;~di>.s como posições titulares em 
Quadros de Organização, ou outro dispo"iti'o !c:,al.. são cumoridas como 

encargo, comissão, incumbência, serviço, ou atividade militar, ou ainda 
considerados de natureza militar. 

Parágrafo uruco. Aplica-se, no que couber, .a encargo, 
incumbência, comissão, serviço ou atividade, militar ou de natureza militar, o 
disposto neste Capítulo para cargo militar.· 

Art. 28. Os militares estaduais que forem nomeados para cargo 
não especificados neste Capítulo, serão considerados em exercício de atividade 
de natureza civil, 

TÍTULO II 
DAS OBRIGAÇÕES E DOS DEVERES MILITARES 

Capítulo I 
DAS OBRIGAÇÕES MILITARES 

Seção I 
DO VALOR MILITAR 

Art. 29. São manifestações essenciais do valor militar: 

I - o sentimento de servir á ~omunidade traduzido pela vontade 
inabalável de, cumprir o dever e pelo integral devotamento à preservação da 
manutenção e dedicação ao valoroso mister de que são alçadas; 

H - o civismo c o culto às tradições. históricas; 

III - a fé na elevada missão de que são destinatários; 

IV - o espírito de corpo, o orgulho pela instituição onde -serv~.: ,;}) 

V - o amor à profissão militar e o entusiasmo com que ê exercido; 

VI - o aprimoramento técnico-profissional. 

Seção II 
DAS OBRIGAÇÕES E DA ÉTICA MILITAR 

Art. 30. O sentimento do dever, a dignidadç da função militar e 
o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes das Instituições 
Milit;:y-es, conduta moral e profissional irrepreensiveis, com observância dos 
seguintes preceitos da Çtica militar: 

I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da 
dignidade pessoal; · 

11 - exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que 
lhe couberem em decorrência do cargo; · 

III - respeitar a dignidade humana; 

IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as 
instruções e ·as ordens das autoridades competentes: 

V -.ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação 
do mérito dos subordinados; 

VI - zelar pelo aprimoramento e preparo moral, intelectual e fisico 
de forma individual e coletiva, sempre visando o fiel cumprimento da missão 
comum; 

, VII - praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o 
:spírito de cooperação; 

Vlll - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua 
linguagem escrita e fruada; 

IX - abster-se de U'atar, fora do âmbito apropriado, assuntos de 
caráter sigiloso; 

X - respeitar os representantes dos poderes constituídos, 
acatando suas orientações sempre que tal procedimento não acarrete prejuízo. 
para o serviço da corporação ou em desacordo com os preceitos legais; 

XI - cumprir seus deveres de cidadão; 

XII -proceder de maneira ilibàda na vida pública c particular; 

Xlll - observar a5 normas de boa educação; 

XIV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir
se como chefe de famiÍia exemplar; 

XV - manter uma conduta idônea quer na ativa, quer na inati
vidade, de forma a não serem prejudicados os princípios da disciplina e do 
decoro militar; 

XVI - zelar pelo bom nome da Instituição Militar a que p~rtcnça, 
bem como de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo-se obedecer 
aos preceitos da ética militar; 

XVII - abster-se de fazer uso do posto ou graduação para obter 
facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios 
particulares ou de terceiros; • ,-: ~ 

. ~/ 
XVlll - zelar pelo bom nome das Instituições militares e de cadá 

de seus integrantes, o~edecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética 
militar. 

Art. 31. Ao militar estadual da ativa, ressalvado o disposto no§ 
2° deste artigo, é vedado comerciar ou tomar parte na administraÇão ou 
gerência de sociedade ou dela ser sócio (a) ou participar, exceto como acionista 
ou quotista em · sociedade anônima ou por q\lotas de responsabilidade 
limitada. 

§ 1° Os militares estaduais da reserva remunerada, quando 
convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações militares c nas 
repartições públicas civi5, de interesses de organizações ou empresas privadas 
de qualquer natureza. 

§ 2° Objetivando desenvolver a prática dos militares estaduais do 
Quadro de Saúde, a eles é permitido desenvolver o exercício da atividade 
técnico-profissional, no meio civil, desde que esta prática não venha acarretar 
prejuizo no atendimento do militar estadual e seu~ dependentes. 

CapítUlo n 
DOS DEVERES DOS MILITARES ESTADUAIS 
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Art. 32. Os deveres.dos Militares Estaduais emanam de vínculos 
nacionais c normas que os ligam à comunidade e a sua segurança, e 
compreendem, essencialmente: 

I - a dedicação integral ao serviço policial c bombeiro militar e à 
fidelidade a Instituição a que pertencer; 

11 - o culto aos símbolos nacionais; 

111 - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias; 

IV - a disciplina e o respeito à hierarquia; 

V -o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens; 

VI - a obrigação de· tratar o subordinado dignamente e com 
urbanidade; 

VIl - a intcm:al observância da ética militar. 

Seção I 
DO COMPROMISSO MILITAR 

Art. 33. Todo cidadão, após ingressar na carreira militar do 
Estado, prestará compromisso de honra, no qual firmará a sua aceitação 
consciente das obrigações c dos deveres de sua função militar. 

Art .. 34. O comptomisso de que trata o artigo anterior !era 
caráter solene e será prestado na presença da tropa, tão logo o militar tenha 
adquirido o grau de conhecimento compatível com o perfeito entendimento ae 
seus deveres como integrante da Policia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar, 
proferindo os seguintes dizeres: •Ao ingressar na Policia Militar ou no Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, prometo regular minha conduta pelos 
preceitos da moral e da lei, respeitar a dignidade da pessoa humana, cumprir 
rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado c dedicar
me inteiramente, com lisura c determinação, à.O dever militar que me é~ 
conferido, mesmo com o risco da própria vida". 11-t 

~7 
§ I" O compromisso do Aspirante-a-Oficial é prestado no 

Estabelecimento de Ensino Militar de Oficiais, onde tenha concluído com 
aproveitamento o Curso de Formação de Oficiais. 

§ 2° Ao ser nomeado ao primeiro posto, o Oficial prestará o 
compromisso, em solenidade especialmente programada, e proferirá os 
seguintes dizeres: "Perante a Bandeira do Brasil e pela minha honra, pr.ometo 
cumprir os deveres ~e Oficial da Policia Militar ou Corpo de Bombeiros Militâr 
do Amapá e dedicar-me integralmente ao serviço policial militar ou bombeiro 
militar, á preservação da ordem pública e à segurança da sociedade, mesmo 

' com o risc·o da própria vida". 

Seção n 
CO COMANDO E DA SUBORDINAÇÃO 

Art. 35. O Comando é a so"ma de autoridade, deveres e 
responsabilidades de que o militar é investido legalmente, quando conduz 
homens ou dirige uma Organização Militar. O Comando é vinculado ao grau 
hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício o 
servidor militar se define c se caracteriza como chefe. 

§ !° Compete ao Comando das Instituições militares, planejar c· 
dirigir o emprego das Corporações. 

§ 2" Aplica-se á direção c à chefia de Organização Militar, no que 
couber o estabelecido para o Comando. 

Art. 36. O Oficial é preparado ao longo da carreira para o 
exercício do Comando, da chefia c da direção das Organizações Militares. 
dentro de seus respectivos quadros. ' 

Art. 37: Os Subtencntes e Sargentos auxiliam c complementam 
as atividades dos Oficiais, quer no treinamento e no emprego dos meios, quer 
na instrução, na administração ou na execução de atividades militares. 

Art. 38. Os Cabos c Soldados devem ser empregados 
prioritariamente na execução das atividades policial e bombeiro militar e 
pautarem-se pelo conhecimento das normas necessárias á realização dos 
serviços e das missões que lhes forem atribuídas. 

Art. 39. Aos alunos· dos órgãos de formação, habilitação e 
aperfeiçoamento · cabe a rigorosa ' observância das prescrições dos 
regulamentos que llies sejam pertinentes, exigindo-lhes in.teira dedicação ao 
estudo e ao aprendizado técnico-profissional. 

Capítulo m 
DA VIOLAÇÃO DOS DEVERES E MS OBRIGAÇÕES 

Seção I 
DAS t>ISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 40. A violação das obrigações ou dos deveres militares 
constituirá crime, contravenção penal ou transgressão disciplinar, cÔnforme 
dispuserem a legislação ou regulamentação especifica. ~ 

/ 
Parágrafo único. A violação dos preceitos da ética, das obrigações 

e dos deveres militares e mais grave quanto mais elevado for o grau 
hierárquico de quem a cometer. 

Art. 41. ·A inobservância dos deveres especificados nas leis e 
regulamentos ou a falta de zelo no cumprimento dos mesmos, acarreta para o 
militar a responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, nos 
termos da legislação vigente. · 

Paragrafo único. A apuração da responsabilidade ·funcional, 
pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do 
militar com o cargo ou pela incapacidade para o exercício das funções a ele 
inerentes, sendo assegurado o contraditório c a ampla defesa, de acordo com a 
legislaçãO especifica. 

Art. 42. O Militar Estadual que, submetido a processo 

administrativo disciplinar por suposta incompatibilidade ou incapacidade com 
o cargo, será afastado deste em'.caráter cautelar, sendo garantida a ampla 
defesa. · 

§ I" São competentes para determinar o afastamento do cargo ou 
impedimento do exercício da função: 

a) o Governador do Estado; 

b) o· Comandante-Geral da Instituição Militar, na conformidade 
·~a legislação ou regulamentação. 

§ 2" O Militar Estadual afastado do cargo, nas ·condições 
mencionadas neste artigo, ficará privado do exercício de função militar, até a 
solução do processo ou das providências legais cabíveis. 

Art. 43. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto · 
sobre atos superiores •. quanto ás de .caràter reivindicatórios ou políticos. 

Seção n 
DOS CRIMES MILITARES, E DA PERSECUÇÃO CRIMINAL 

Art. 44. Aplicam-se, no que couber, aos Militares Estaduais, as 
disposições estabelecidas no Código Penal Militar c no Código. de Processo 
Penal Militar. . · 

Seção ni 
DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES 

Art. 45. O Código de Etica c Disciplina dos Militares do Estado 
do Amapá especificará as transgressões disciplinares e estabelecerá as normas 
relativas aos procedimentos administrativos disciplinares, à amplitude e 
aplicação das sa.n'Çõcs çiisciplinarcs, à classificação do comportamento militar 
e á interposição de recursos contra as penas disciplinares. 

§ · 1 • Aos alunos .de cursos de formação, habilitação, aperfei
çoamento e adaptação militar aplicam-se, também, as disposições 
disciplinares previstas no estabelecimento de ensino onde estiverem 
matriculados. 

§ 2° A sanção disciplinar não poderá ultrapassar o periodo de 30 
(trinta) dias. · · [IJ: 

Seção IV 
DOS CONSELHOS DE JUSTIFICAÇÃO E DISCIPLINA 

Art. 46. O Conselho de Justificação previsto em legislação 
própria destinar-se-à a julgar a capacidade do 9ficial de permanecer ou não, 
na ativa nas Instituições. · 

Art. 47. Poderá lambem ser submetido ao Consellio de 
Justificação o oficial da reserva remunerada, presumivelmente incapaz de 
permanecer na inatividade. 

Art. 48. O Conselho de Disciplina prcvist~ em legislação própria 
destinar-se-á a julgar a capacidade de permanecer ou nãó na ativa o 
Aspirante-a-Oficial ~ a praça com est!lbilidade assegurada. 

Art. 49. Poderá tambcm ser submetida ao Conselho de Disci
plina a praça da reserva remunerada, presumivelmente incapaz de 
permanecer na jnatívidade. 

TÍTULOm 
DOS DIREITOS E DAS PRERROGATIVAS DOS MILITARES ESTADUAIS 

Capítulo I 
DOS DIREITOS 

Art. 50. São direitos dos servidores militares: 

I - a garantia da patente, em toda a sua plenitude, com as 
vantagens e prerrogativas a ela inerentes, quando Oficial; 

11 - a percepção de remuneração ao ser transferido para a 
inatividade; 

111 - nas condições c limitações impostas na legislação ou 
regulamentação específica: 

a) a estabilidade, quando Praça, com -cinco anos de· tempo de 
serviço efetivo;. · 

b) o uso das designações hierárquicas; 

c) a ocupação de cargo correspondente ao posto ou_a graduação; 

d) a percepção de remuneração com á devida progressão; 

e) outros drreitos previstos em lei especifica .de remun~ração dos 
Militares do Estado; · 

t) :'pensão por morte, aos seus dependentes, correspondente ao 
ganho integral do militar falecido; · 

g) a qualificação e certificação profissional; 

h) a promoção; 

i) a transferência para inatividade com ganhos integrais relativos 
ao posto e graduação OU· proporcionais ao tempo de serviço; 

j) as férias, os afastamentos temporários do serviço' e as licenças; 

I) a demissão a pedido e o licenciamento voluntário~• ~ 

.m) o registro e o !JOrtc de arma; lJ;/ 

n) a remuneração do serviço extraordinário obrigatório; 

o) ser transferido por interesse próprio, para a·mesma localidade, 
onde o cônjuge ou companheiro tenha sido transferido por necessidade do 
serviço. 

Art. 51. O militar que completar vinte e nove anos e seis meses 
de serviço poderá, mediante requerimento, solicitar a promoção ao posto ou 
graduação imedia~ superior, independentemente de interstício e vaga, 
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permanecendo no serviço ativo, na condição de agregado c, ao completar trinta 
anos de serviço, será transferido para a reserva remunerada ex-ofjicio. 

§ 1 o O militar que nâo optar pela incidência deste artigo, ao 
completar trinta e dois anos e seis meses de serviço, será promovido <~O posto 
ou graduação imediatamente superior, independentemente de intersticio ou 
vaga, permanecendo no serviço ativo, na condiç~o de agregado e, ao completar 
trinta e tres· anos de serviço, será .transferido para a reserva remunerada ex
ofjicio. 

§ 2° O militar feminino poderá optar pela incidência da regra 
deste artigo a partir dos vinte c cinco anos de •eYViço, sendo promovida ao 
posto ou graduação imediatamente superior independentemente de interstfcio 
c vaga e será transferida ex-ofjicio para a Reserva Remunerada ao completar 
sei~ meses a contar da data da promoção. 

§ 3" O militar quando investido do Cargo de Comandante-Cera!, 
preenchido os requisitos do nrt. 51, será transferido para a reserva 
remunerada quando for exonerado do Cargo. 

Art. 52. O servidor militar que se envolver no atendimento de 
ocorrência, mesmo não estando de ~erviço, será considerado para todos os 
efeitos legais como se em serviço estivesse. 

Art. 53. São alistáveis como eleitores todos os servidores 
militares. 

Parágrafo único. Os militares alistáveis sllo elegíveis, atendidas 
as condições previstas na Constituição Federal e na legislação eleitoral vigente. 

Se~ão I 
DA PEMUNERAÇÃO 

Art. 54. A remuneração dos servidores militares compreende 
Subsídio, indenizações, proventos e outros direitos, sendo devidos nas bases 
estabelecidas em Lei específica. 

Art. !55. O militar da ativa que for nomeado para exercício de 
cargo ou função pQblica de natureza civil, acumulará a remuneração de seu 

·posto ou graduação com o re·spcctivo percentual da gratificação 
correspondente ao cargo ou função da administração pública. 

Art. 56. A remuneraÇão é irredutível e não está sujeita á 
penhora, sequestro ou arresto, exceto se estiver previsto em lei. 

Art. 57. O valor do· provento do servidor militar da reserva . 
remunerada, do rc!ormado c a pensão é igual ao subsidio do servidor militar 
da· ativa do mesmo grau hierárquico, ressalvados os casos previstos em lei 
especifica. . 11 .1~ 

Art. !18. O provento é a remuneraçãô do servidor militar na 
Inatividade a partir ~a data de seu desligamento do serviço ativo, em razão de: 

I - transferência para a reserva remunerada; 

. 11 - reforma; 

lll - retomo a Inaüvidade após convocação ou designação para o 
serviço ativo, quando já se· encontrava na Reserva Remunerada. 

Art. 59. Suspende-se tei-nporanamente o direito do militar a 
percepção dos proventos na Reserva Remunerada, na data da sua 
apresentação a Organi.,açâo Militar . competente, quando, na forma da 

- legislação em vigor, retomar a ativa, for convocado ou designado .para o 
desempenho de car&a ou comissão na sua Corporação Militar. 

Art. 60. Cessa o direito a percepção de proventos na Inatividade 
na data: 

I - do falecimento do_ militar; 

11 - do ato que declru=a a perda da patente do Oficial e graduação 
da praça; 

,·UI - do ato da exclusão a bem da disciplina, para a praça. 

Art. 61. Os proventos de inatividade serão revistos na mesma 
proporção c na mesma datá;" sempre. que se modificar a remuneração dos 
servidores f\Úiitares da ativa. 

Parãgrafo único. Os proventos da inatividade dos servidores 
militares estaduais não serão inferiores aos vencimentos percebidos nos 
mesmos postos e graduações na ativa. 

Seção II 
DAS PROMOÇÕES 

Art. 62. A promoção é um ato administrativo que visa o 
preenchimento anual seletivo dos claros existentes nos postos e nas 
gradu~tções superiores, com base nos efetivos fixados para os diferentes 
quadros, obedecendo às datas estabelecidas para as promoções, reguladas em 
le~~lilçâo especifica. 

§ I o A promoção· buscará sempre o fottalecitnento do serviço 
arregimentado em unidades operacionais, em , unidades de apoio ou no 
exercício de funções técnicas de suas especialidades em qualquer organização 
policial ou bombeiro militar, conforme estabelecido no quadro de distribuição 
de eí~tivo. 

§ 2• As datas de promoções çla Policia Militar serão efetuadas 
anualmente, por antiguidade ou mereclmento, nos dia~ 21 dt abril, 25 de 
agosto e 25 de dezembro, para as vagas abertas e publicadas oficialmente até 
os ·dias 1° de abril, OS de agosto e ·os de dezembro, respectivamente, bem 
como para as vagas abertas decorrentes de promoções. 

§ 3° As datas de promoções do Corpo de Bombeiros Militar serão 
efetuadas anualmente, por antiguiJ.ade ou merecimento, nos dias 19 de 
março, 02 de julho e 15 de novembro, para as vagas abertas e public.adas 
oficialmente até os dias 1° de mruço, 12 de junho e 26 de outubro, 
respectivamente, bem como para as vagas abertas decorrentes de promoções. 

. ,.~ 
. § 4° Ressalvada r. ·.J s e.:;c;., d•J' Soldados do Quadro Especial de 

Praças, e dos Subtenentes do Qua:J;o <ir ·:>r~-:1.~ Combatentes para o Quadro 
de Oficiais Administrativos, a promoção occne,·a fi;):nente dentro do respectivo . 

quadro a que pertencer o militar c exélusivarnente quando houver vaga, 
vedada, em qualquer hipótese a transposição de quadros. 

Art. 63. O planejamento para a carreira dos militares deverá 
assegurar um fluxo regular e equilibrado, a fim de permitir o acesso gradual e 
sucessivo. 

Art. 64. As_ promoyões serão realizadas pelt?S cri:~rios de: 

I - Antiguidade; 

11 - Mereciment9; 

lll - Por ato de bravura; 

!V - Pós-mortem; 

V - Por tempo de serviço. 

Parágrafo único. Poderá haver promoção em ressarcimento de 
preterição. 

Seção III 
DAS FÉRIAS E DE OUTROS AFASTAMENTOS TEMPoRÁRIOS DO SERVIÇO 

..... 

Art. 65. As férias são -afastamentos totais do serviço, anual e. 
obrigatoriamente concedidas aos servidores militares, a partir do 'Oitimo mes 
do ano a que se referem, tomando-se por base sua data de ingresso na 
Corporação e durante todo o ano seguinte. 

§ I' O servidor militar tein direito de goiar 30 (trinta) dias de 
férias remuneradas, acrescidos de até 15 (quinze) dias adicionais, conforme 
regulamentação dos Com·andos das Instituições. 

§ 2° Compete ao Comandante-Geral da Instituição Militar a 
regulamentação da concessão das férias anuais. 

§ 3' Os períodos de férias escolares dos alunos de curso de 
formação são considerados coino' férias anuais. 

Art. 66. Durante as ferias o militar terá direito a todás as 
vantagens do seu cargo. 

Art. 67. Só será permitida acumulação de férias, até o prazo 
má.ximo de 02 (dois) anos, no caso de imperiosa necessidade de serviço. 

Jlrt. 68. Os servidores militares têm direito ainda, aos seguintes· 
periodos de afastamento total do seYViço, obedecidas as disposições legais e 
regulamentares, por motivo de: 

I - núpcias: 08 (oito) dias; 

11 : luto: 08 (oito) dias; 

Ili- instalação: até 10 (dez) dias; 

IV- trânsito: ate 20 (vinte) dias. 

§ l' O afastamento do serviço por motivo de núpcias será 
concedido, quando solicitado, por antecipação à data do evento à autoridade a 
qual estiver subordinado o militar. (,,8-

~ 
§ 2' O afastamento do serviço por moti~o de luto será concedido 

tão logo a autoridade a qt:.al estiver subordinado o militar tome conhecimento 
do. óbito de pais, sogros, irmãos, cônjuges e filhos. 

§ 3' Instalação é o período de afastamento total de serviço 
concedido ao militar, após o término do tránsito, quando de sua apresentação 
na Organização Militar para onde foi transferido. 

§ 4• Trânsito é o afastamento totai do serviço concedido ao 
militar, cuja· movimentação implique, obrigatoriamente, mudança de sede e 
destina-se aos preparativos decorrentes da mudança. . 

§ 5' As férias e outros afastamentos mencionados nesta Seção 
serãÓ concedidos com a remuneração total e serão computados como tempo de 
efetivo serviço, para todos os efeitos legais. 

Seção IV 
OA,S LICENÇAS 

Art. 69. Licença é a 'autorização para o afastamento total do 
serviço em caráter temporário, concedido ao militar, obedecidas às disposições 
legais e regulamentares. · 

Parágrafo único. A licença pode ser: 

I - especial; 

11 - para tratar de interesse pàrticular; 

lll - para tratamento de saúde de pessoa da familia; 

IV- para tratamento de saúde do militar; 

V - maternidade; 

VI - adotante; 

'VIl - paternidade; 

VIII - pãra acompanhar o cônjuge. 

Art. 70. A licença especial é a autorização para afastamento 
total do serviço, relativa a cada quinquénio de tempo de efetivo serviço 
prestado, concedida ao servidor militar que requerer, sem que implique em 
qualquer restrição para sua carreira. 

§ I o A licença especial tem a duração de 6 (seis) meses, a ser 
gozada de uma só vez; quando solicitado pelo interessado e julgado 
conveniente pela autoridade competente, poderá ser parcelada em 2 (dois) ou 
3 (três) meses. 

§ 2° O periodo de licença especial não interrompe a contagem de 
tempo de efetivo serviço. 

§ 3' Os períodos dG licença especial não-gozados pelo militar são 
computados em dóbro para fins exclusivos de -eontagem de tempo para a 
passagem à inatividade e, nesta situação, para todos os efeitos legais. 

§ 4° A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de 
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qualquer licença para tratamento de saude e para que seJam cumpridos atos 
de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças. 

· §. 5° Uma vez concedida a licença especial, o militar será dispen
sado do cargo c do exercício das funções que exercer e ficará à disposição do 
órgão responsável pelo controle de pessoal da instituição. • .9, 

I(IJ; I 
§ 6' A concessão da licença especial c regulada pelo Coman

dante-Geral, de acordo com o interesse do serviço. 

§ 7' Os períodos de licença especial jã adquiridos e não gozados 
pelo servidor militar que vier a fal~cer, serão convertidos em peelinia, 
equ•valente a sua remuneração mensal por cada mês eorrespóndente, em 
favor dos beneficiários da pensão. 

. Art. 71. A licença para tratar de interesse particular é a 
autorização para afastamento total do sen~ço, concedida ao servidor militar 
que contar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço, não podendo exceder 
02 (dois) anos. . 

§ 1 o A licença de que trata este artigo será sempre concedida com 
prejuízo .da. remuneraç4o e da contagem de tempo de efetivo serviço. 

§ 2° A concessão da licença para tratar de imercssc particular é 
regulada pelo Comandante-Geral,, de acordo com o interesse do serviço. 

Art. 72. A licença para trataniento de saúde de pessoa da familia 
é a autorização para afastamento total do serviço c será concedida ao militar 
que a requerer com a finalidade de acompanhar seus familiares em tratamento 
de saúde, regulado em legislação especifica. · 

Art. 73. A licença de que trata o artigo anterior será concedida 
sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até 90 (noventa) dias; podendo 
ser prorrogada por mais 90 (noventa) dias, mediante parecer da Junta Médica 
Militar. 

Art. 74. Licença para tratamento de salide do sen~dor militar é 
a autorização para afastamento total do serviço e f ou instrução, concedida ao 
militar que foi julgado pela Junta Médica Militar de Sflúde, incapaz tempora
riamente para o sen~ço ativo. 

Art. 75. A licença maternidade é a autorização para afastamento 
total do serviço efou instrução concedida a militar sem prejuízo da 
remuneração e terã a duração de 06 (seis) meses. 

§ I o A licença poderá ter inicio no I 0 (primeiro) dia do 9° (nono) 
més de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. 

§ 2° No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a 
scn•idora militar será submetida a exame médico e, se julgada apta, 
reassumirá o exercício da sua função. 

§ 3' No caso de aborto atestado pÕr médico especialista e 
ratificado pela Junta Médica Militar, a servidora militar terá direito a 30 
(trinta) dias de repouso remunerado. 

§ 4° Para amamentar o próprio filho até a idade de 06 (seis) 
meses, a militar lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, à uma 
hora de descanso, que poderã ser parcelada em 02 (dois) períodos de '(, (meia) 
hora. 

Art. 76. A servidora militar que adotar ou obtiver a guarda 
judicial de criança de até OI (um) ano de idade, terá direito a 90 (noventa} dias 
de licença, sem prejuízo da remuneração. 

Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança 
com mais de OI (um) ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 
(trinta) dias. 

,' 

Art. 77. Pelo nascimento, adoção ou obtenção de guardajudieial 
de filhos de até O 1 (um) ano de idade, o servidor militar terá direito ã licença 
paternidade de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Art. 78. A licença especial e a licença para tratar de interesse 
particular poderão ser interrompidas: , 

1 - em caso de mobilização, estado de defesa, grave perturbação 
da ordem'pública, estado de sitio e intervenção federal; 

!! - para cumprimento de sentença que importe restrição da 
liberdade individual; 

.lll - para cumprimento de punição disciplinar; 

IV - em caso de denúncia, pronúncia en1 processo criminal, a 
juízo da autoridade que efetivar a pronúncia. 

Art. 79. A concessão das licenças constantes desta Seção será 
regulada pelo Comandante-Geral. 

Art. 80. Será concedida licença a·o militar para acompanhar o 
cônjuge ou companheiro(a) militar que for deslocado para outro ponto do 
território nacional ou exterior designado para cursos de formação, habilitação 
c especiali7-açào de interesse das ins.tituições, sem prejuízo da remuneração, 
nos seguintes termos: 

I - 30 (trinta) dias, para cursos com duração de 06 (seis) meses a 
OI (um} ano; 

11 - 60 (sessenta) dias, para cursos com duração superior a O I 
(um) ano; 

111 - 90 (noventa) dias, para cursos com duração superior a 02 
(dois) anos. 

Parágrafo único. O servidor poderá gozar da licença de forma 
integral ou parcelada, de acordo com a necessidade do militar, nos períodos 
previamente aprovados pelas corporaçõc·s. 

Seção V 
DA PENSÃO MIUT AR 

. Art. 81. A pensão militar destina-se a amparar os beneficiários 
do servidor militar falecido ou extraviado c serã paga conforme o disposto em 
Lei especifica. · 

. Art. 82. A pensão militar é definida em processo de habilitação 
tom~do-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo 
contnbumte, sempre comprovada a dependência econõmica. · 

Capítulo II 
DAS PRERROGATIVAS 

Art. 83, As prerrogativas dos sem dores mi)itares são 
constituídas pelas honras, dignidade ·c distinções devidas aos graus 
hierárquicos e cargos. 

Parágrafo único. São prerrogativas dos serVidores militares: 
. . ,,9-., 

I · o uso de titulas, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas 
da Polícia Militar. e Bombeiro Militar do Estado do Amapá, correspondente ao 
posto ou graduação; 

!! · honras, tratamento c sinais de respeito que lhes sejam 
asseguradas em leiJ> e regulamentos; 

111 • cumprimento da pena privativa da liberdade em unidade da 
respectiva corporação, ressalvados os casos previstos em lei; 

IV- julgamento nos crimes militares em foro especial. 

Art. 84. Somente em. caso de ordem judicial ou' de flagrante 
delito, o servidor militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta 
obrigada a entregá-lo, imediatamente, á autoridade militar mais próxima, só 
podendo retê-lo na delegacia ou posto policial, durante o tempo necessário à 
lavratura do flagrante. 

Art. 85. Os sen•idores militares; d,!l ativa, n<i exercício de. 
funções Policiais e Bombeiros Militares, são aispensados do sernço de júri, na 
justiça civil, e do scmço na Justiça Eleitoral. 

Art. 86. Os Comandantes·Gerais da PM c CBM têm direitos, 
honras e prerrogativas de Seeretàrio de Estado. 

Art. 87, O militar t.cm direito a ser escoltado por força militar 
estadual, comandada por oficial ou praça mais antigo ou superior. 

Capítulo ni 
·!'!O USO DOS UNIFORMES 

Art. 88. Os uniformes da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar, com seus distintivos, insígnias e emblemas são privativos 
dos policiais e bombeiros militares c representam o símbolo da autoridade 
policial c bombeiro militar, com as prerrogativas que lhes são inerentes. 

Art. 89, O uso dos uniformes, distintivos, insígnias, emblemas, 
peças, acessórios e outras disposições, são estabelecidas em re~lamcnto 
peculiar. · 

Parágrafo único. É. proibido ao servidor militar o uso de 
uniformes: 

I - em reuniões, propagandas e qualquer outra manifestação de 
caráter político partidário ou de caráter comercial; 

11 - na inatividade, salvo para comparecer a solenidade militar e 
quando autorizado, às cerimónias cívicas c comemorativas de datas nacionais 
ou atos sociais solenes oficiais; · 

111 - no estrangeiro, quando em ati~idades não relacionadas com· 
a missão do militar, salvo quándo expressamente determinado ou autorizado. 

Art. 90. O militar fardado tem cRS obrigações correspondentes ao 
uniforme que usa c aos distintivos, emblemas e outras insignias que ost.cntar. 

Art. 91. É vedado a qualquer cidadão civil ou organização civil 
usar uniforme ou ostentar distin_tivos, equipamentos, insígnias ou emblemas 
que possam ser confundidos com os adotados na Policia Militar e no Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá. 

TÍTVLO IV 
DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Capítulo I 
DAS SnuAÇÕES ESPECIAIS 

Seção I 
DA AGREGAÇÃO 

Art. 92. A agregação é a' situação na qual. o servidor militar da 
ativo deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica dó seu Quadro, nela 
permanecendo sem número. 

§ I 0 O servidor militar deve ser ngrcgado quando: 

1 - for nomeado para cargo não previsto nos quadros das 
Organizaçóes (QO); 

11 • aguardar transferência ex-<:~fficio para a Reserva Remunerada, 
por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisito.s que a motivaram; 

111- for afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de: 

a) ter sido julgado incapaz, temporariamente, após dois- anos 
continuo de tratamento; 

b) ter sido julgado incapaz, dcfmitivamente, enquanto tramita o 
processo de refofr!la; 

c) haver ultrapassado dois anos contínuos de licença para 
tratamento de saúde própria; 

d) haver ultrapassado seis meses contínuos em licença para 
tratamento de saúde de pessoa da família; , 

e) havei- ultrapassado seis meses dontinuos em licença para 
tratamento de interesse particular; 

f) haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção 
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previsto no Código Penal. Militar, se Oficial, ou Praça com estabilidade 
assegurada; 

g) como desertor, ter se apresentado voluntariamente, ou ter sido 
capturado e reincluido, a fim de· se ver processar; 

h) ter sido considerado, oficialmente extraviado; 

i) ter sido condenado à pena restritiva da liberdade superior a 
seis meses em sentença passada em julgado, enquanto •durar a execução, ou 
até ser declarado indigno ou incompativel de pertencer a Policia Militar ou 
Corpo de Bombeiros Militar; · 

j) Ler passado à disposição de outro órgão da União ou de outros 
Estados, do Distrito Federal e municípios, 'para exercer funções de natureza 
civil; 

I) ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporãrio, 
. não eletiv(l, quer seja da administração direta ou indireta; 

m) ter se candidatado a cargo eletivo, desde que conte dez ou 
mais anos de efetivo serviço; 

IV- O militar da Ativa que sofrer alguma lesão fisica e for julgado 
pela Junta Médica, incapaz. de exercer serviços operàclonais perman~n-

tcmente, será agregado ao respectivo quadro, sem prejuízo da ascensão 
funcional e passará a exercer sen.iços compatíveis com a sua deficiência, de 
acordo com o parecer médico da junta; 

a) a ascensão de que trata este ·inciso, será processada apenas 
r.or tempo de efetivo serviço ou intersticio regulamentado em lei. 

§ 2° O servidor militai agregado, de cpnformidade com o inciso I 
do panigrafo 1°, não contará tempo de serviço arregimentado para fins de 
promoção. 

§ 3° o servidor militar agregado; de conformidade com o inciso 11 
do § 1 o, continua a ser considerado para todos os efeitos, como em serviço 
ativo. 

§ 4 o A agregação do servidor militar a que se refere o inciso li e as 
alineas j e 1 do inciso III, ambos do § 1', é contada a partir da data de posse no 
novo cargo até o regresso a corporação ou transferência ex-ojficio para reserva 
remunerada. 

§ so A agregação do servidor militar a que se referem às alíneas 
"a":'c","d" e "e" do inciso III, do§ 1°, é contada a partir do primeiro dia, após 
os respectivos prazos, e enquanto durar o evento. 

§ 6' A agregação do sen.·idor militar a que se refere o inciso I! e 
alíneas "b", "f", "g", 'h' e "i" do inciso lll, do§ 1°, é contada a partir da data 
indicada no ato que torna público o respectivo evento. 

· § 7° A agregação do servidor militar a que se refere à alinea·"l" do 
inciso lll, do § 1°, é contada a partir da data do registro como candidato até 
sua diplomação, ou seu regresso à Corporação, se não houver sido eleito. 

· § 8° O servidor militar agregado ficará sujeito ás obrigações 
disciplinares concernentes às suas relações com outros servidores militares .e 
autoridades civis e . militares, salvo quando ocupàr . cargo. quê Ih~ dê 
precedência funcional sobre os outros servidores militares mais antigos. _ 

§ 9" A ascensão que trata esle arligo será processada apensas 
por tempo de serviço ou interstício, regulamentada em lei especifica. 

Art. 93. O militar a~egado ficará adido, para efeito de alterações 
e remuneração, à Organização Policial Militar e Bombeiro Militar que lhe for 
designada, continuando a figurar no lugar que então ocupava no Almanaque 
ou Escala Numérica, com a abreviatura AG e anotações esclarecedoras de sua 
situação. 

Art. 94. A condição jurídica de agregado se perfRJ< na incidência 
do que preve o Art. 92 e Art. 93, formalmente ou com a realização das 
condições de fato a eles relativas. 

Seção n 
DA REVERSÃO 

Art. 95. A reversão é ato pelo qual o servidor militar agregado 
retorna ao respectivo Quadro, tão logo cesse o motivo que determinou a sua 
agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir no respectivo 
Almanaque ou Escala Numérica, na primeira vaga que ocorrer. 

Parágrafo único. Em ·qualquer tempo poderá ser revertido o 
militar agregado, exceto nos casos previstos nas alíneas "a", "b", "c","l", "g", 
"h", "i" e "m" do inciso 11!, do§ i•, do art. 92, desta Lei. /, ,/(, 

Art. 96. A reversão será certificada pelo setor de pessoal da 
respectiva corporação, mediante comprovação <!o retomo do militar as 
atividades tipicas do seu quadro. 

Seçãom 
DO EXCEDENTE 

. Art. 97. Excedente é a situação trapsitória que automaticamente 
passa o militar em virtude .de: 

l • ter cessado o motivo que determinou sua agregação, reverte ao 
respectivo Quadro, estando este com efetivo completo; 

. ll - ter sido promovido por bravura; 

III - ter sido promovido indevidamente; 

IV - ser o mais moderno da respectiva escala hierárquica, 
ultrapassa o efetivo de seu quadro, em virtude de promoção de outro servidor 
militar em ressarcimento de preterição; · 

V - ter cessado o motivo que determinou sua reforma por 
incapacidade defmitiva, retoma ao respectivo quadro, estando este com seu 
efetivo completo. 

§ 1 o O servidor militar cuja situação e a de. excedente, sal\'o o 
indevidamente promovido, ocupa a mesma posição relativa, em antiguidade, 
que lhe cabo: hierarquicamente, com a abreviatura EXD, e receberá o número 
que lhe competir, em consequência da primeira vaga que se verificar. 

§ 2° O servidor militar na situaÇão de excedente -é considerado 
como em efetivo serviço, para todos os efeitos e concorre, respeitando os 
requisitos tegais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição; a 
qualquer cargo de servidor militar e à promoç.ão .. 

§ 3° O servidor militar promovido por bravura, sem que haja a 
respectiva vaga, ocupará a primeira vaga aberta, deslocando o principio da 
promoção a ser seguida para a vaga seguinte. 

§ 4° O servidor militar promovido indevidamente só contará 
antiguidade e receberá o número que lhe competir na escala hierárquica 
quando a vaga que deverá preencher corresponder ao criterio pelo qual deveria 
ter sido promovid~, desde que satisfaça os requisitos para a promoção. 

Seção IV 
DO AUSENTE E DO DESERTOR 

Art. 98. E considerado ausente o servidor militar que, por mais 
de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas: 

I - deixar de comparecer a sua Organização Policial Militar ou 
Bombeiro Militar, sem comunicar o motivo de impedimento; 

11 • ausentar-se, sem licença, da Unidade onde serve, ou do local 
onde deve permanecer. · 

Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado neste artigo, 
serão observadas as formalidades previstas em legislação especifica. 

I . '\... 

Art. 99. O servidor militar é considerado desertor nos casos 
previstos na legislação penal militar. 

Seção V 
DO DESAPARECIMENTO E DO EXTRAVIO 

Al"t. 100. É considerado cfcsaparccid~ o servidor militar dà"ativa 
que, no desempenho de qualquer serviço, cm·viagcm, em operações militares, 
ou em casos de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de oito 
dias. 

Parágrafo único. A situação de· desaparecimento só será 
considerada quando não houver indicio de deserção. 

Art. 101. O servidor núlitar que, na forma do artigo anterior 
permanecer desaparecido por ll}ais de 30 (trinta) dias, será oficialmente 
considerado extraviado. 

Capítulon 
DO DESUGAMENTO OU EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO 

Art. 102. O desligamento ou exclusão do serviço {ltivo da Policia· 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar é feito em consequência de: 

-I - tranSferencia para a Reserva R~munerada; 

11- reforma; 

111 - demissão; 

IV - perda do posto e patente; 

V - licenciamento;• 

VI - exclusão a bem da disciplina; 

VII - deserção; 

Vlll - falecimento; 

IX - extravio. 

· Parágrafo único. O desligamento do serviço ativo será processado 
após a expedição do ato do Governador do Estado do Amapá, ou da il.utoridade 
a qual tenham sido delegados poderes para esse fun, a contar da qata do ato 
que iniciou o processo de desligamento. 

Art. ·103 .. O desligamento do servidor militar deverá ser feito 
após a publicação, em Diário Oficial do Estado, do ato oficial correspondente, 
e não poderá exceder a trinta dias da datá dessa publicação. 

Seção I 
DA TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA 

Art. 104. A passagem do militar à situaÇão de inatividade 
mediante transferência para a reserva· remunerada se efetua: r" ~ 

I - a pedido; fy,u 
li - ex-officio. . C/-" 

Al"t. 105. A transferência para a reserva remunerada a pedido 
scni concedida mediante requerimento do servidor militar . 

§ I • No caso do militar haver realizado qualquer curso ou estágio 
com duração superior a 06 (seis) meses, por conta do Estado, sem haver 
decorridos 24 (vinte e quatro) meses do seu término, a transferência para a 
reserva remunerada a pedido só será concedida mediante a indenização de 
todas as ~espesas decorrentes com a realização do teferido curso ou estágio . 

§ 2° Não será concedida transferencia para a Reserva 
Remunerada, a pedido, ao Militar que estiver: 

I - respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição; 

11 - cumprindo pena de qualquer natureza. 

Art. 106. A transferência para a reserva remunerada ex-ojficio 
verificar-se-á sempre que o servidor militar: · 

I - atingir sessenta m:;os de idade; 

11- VETADO 

lll - ultrapassar 02 {dois) anos continüos, ou não, em licença 
para tratar de interesse particular; 
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IV ultrapassar 02 (dois) anos continuós em licença para 
iratamento de saúde de pessoa da família; 

V- for empossado em cargo público permanente est;ranho à sua 
carreira, ressalvado o previsto na Constituição Federal; 

VI - ultrapassar 02 (dois) anOs de afastamento, contínuos ou não, 
agregado em virtude de ter sido empossado em catgo público civil, temporário, 
não eletivo, inclusive de administração indireta; · 

· · VIl - ser- promovido por tempo de serviço em virtude do previsto 
no art. 51 deste Estatuto; · · • 

Vl!l - ser diplomado em cargo eletivo, de acordo com as condições 
previstas na Constituição Federal e_na legislação eleitoral vigente. 

§ I • A transferência para a Reserva Remunerada processar-se-á à 
medida que o servidor militar for enquadrado em um dos incisos deste artigo. 

§ 2• A nomeação do servidor militar para os. cargos públicos, de 
que tratam os incisos V c VI, somente poderá ser feita: 

a) quando o cargo for de alçada federal, pela autoridade 
competente, ·mediante requisição ao Governador do Estado do Amapá; 

b) pelo Governador, ou mediante sua autorização, nos demais 
casos. 

§ 3° O servidor militar, enquanto permanecer no cargo de que 
trá ta o inciso VI deste artigo: 

a) somente poderá ser promovido por ·antiguidade, desde que 
possua tempo mínimo de serviço arregimenta~o; · 

b) terá o tempo de serviço contado apenas para a promoção por 
antiguidade e para a transferência para a inatividade, sendo depois de dois 
anos de afastamento, ~ontinuos ou não, transferido para reserva remunera~ai9 

Seção n 
DA REFORMA 

• AM. 107. A passagem do servidor militar à situação de 
reformado será sempre ex-oflicio c aplicada ao mesmo desde que: 

I -·atinja as seguintes idades-limites de permanência na Reserva 
Remunenida: · 

a) para Oficiais Superiores: 62 (sessenta c dois) anos; 

b) para Oficiais intermediários c subalternos: 62 (sessenta e dois) 
anos; 

c) para Praças: 62 {sessenta e ?ois) anos. 

11 - seja julgado incapaz, definitivamente para o serviço da Polícia 
.Militaroll: do Corpo de Bombeiros· Militar; 

li! -.for condenado à pena de reforma por sentença passada em 
julgado previStá no Código Penal Militar ou a reform;t. administrativa .em 

' Conselho~-.kJilstifícaçãÔ; 1 · • · ' · · · 

IV - sendo Aspirante-a-Oficial ou Praça com estabilidade 
assegurada, e for condenado á pena de reforma em julgamento do Conselho de 
Disciplina, cuja decisão tenha sldo confirmada, em grau de recurso, pelo 
Governador do Estado. · 

Parágrafo uruco. O servidor militar reformado, na forma dos 
incisos III e IV, só poderá readquirir a ·situação anterior, ·por revisão criminal 
ou administrativa, conforme o caso. · · 

AM. 108. Anualmente, no mês de fevereiro, o órgão de pessoal 
da Instituição Militar .organizará a relação dos militares que tiverem atingido a 
idade-limite de permanência na reserva-remunerada, a fim de .serem 
reformados. 

Ar-t. 109. A incapacidade definitiva do servidor_ militar pode 
sobrevir etn consequência de: . 

1 - ferimento recebido na regular prática de atividade militar da 
Instituição a que pertença, ou enfermidades éoniraidas nessa situação ou que 
nela tenha a sua causa e efeito; 

li · acidente em serviço; 

lll - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de 
causa e efeito ás condições inerentes ao serviço ou _em razão deste; 

IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, 
perda total da visão, Hanseníase refrataria ao tratamento, paralisia irreversível 
incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose, 
nefropatia grave, SIDA e outras moléstias que a lei indicar com base nas 
conclusões da medicina especiali1.ada; 

V . acidente ou doença, molé~tia ou enfermidade sem relação de 
causa c efeito com o serviço. 

§ 1 • Os casos de que tratam os incisos I, 11 e 111 deste artigo, 
serão provados por atestado de origem, ou inquérito sanitário de origem, 
sendo os termos de acidente, baixa hospitalar, prontuário médico c os 
registros de baixa, os meios n_ccessários para subsidiar o esclarecimento da 
situação. · W 

§ 2° As Juntas de Saúde, nos casos de tuberculose, deverão
basear seu julgamento, obrigatoriamente, em observações clinicas 
acompanhadas do respectivo exame subsidiário, de modo a comprovar com 
segurança, a atividade da doença após acompanhar· a sua evolução até 03 
(trés) períodos de 06 (seis) meses de trat~e~t_o clinico-cirúrgico metódico 
atualizado e, sempre que necessário, nosocomsal, salvo quando se tratar de 
formas "grandemente avançadas" no conceito· clinico e sem possibilidade de 
regressão completa, as quais terâ? . parecer imediato de incapacidade 
definitiva. 

§ 3'• O parecer definitivo a adotar, nos casos de tuberculose, para 
os portadores de lesões aparentemente inativas, ficará condicionado a um 
período de consolidação extranosocomial, nunca inferior a 06 (seis) meses 
con.tado~, a Pru:tir da êpoca da .cura. 

§ 4 • Considerp.-se alienação mental todo caso de distúrbio mental 
.. ou ncuromental grave persistente, no qual, esgotados os _meios habituais d<; 
t.:;~, L'"- '·- ...... - ,. ' '• ' '• -·~·'-' o <<'' • ' ' 

tratamento, permaneça a alteração completa o_u considerável . na 
personalidade; destruindo a autodeterminação do pragmatismo e tomando o 
individuo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho. 

§ s• Fica excluída do conceito de alienação mental a epilepsia 
assim julgadas pela Junta Médica de Saúde. 

§ 6° Considera-se paralisia irreversível e incapacitante todo caso 
de neuropatia grave e definitiva que afete . a motilidade, sensi]Jilidade, 
troficidadc e demais funções nervosas, no qual.esgotados os meios habituais 
de tratamento, permaneçam distúrbios graves, extensos e defmitivos que 
tomem o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer 
trabalho. 

§ 7• São também equip;u-ados âs paralisias os casos de afecções 
usteo-músculo-articulares graves e crônicas (reumatismos graves e crônicos 
ou progressivos e doenças similares), nos quais esgotados os meios habituais 
de tratamento, permàneçam distúrbios extensos e defrnitivos, quer óstco
músculo-articulares residuais, quer secundários das funções neJ;Vosas, 
motilidadc, troficidade ou demais funções que tomem o indivíduo total e 
permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho: 

§ a• São equiparados à perda total da visão não só os casos de 
afecções crônicas progressivas e incuráveis que conduzirão a esta perda, como 
também os de visão rudimentar que apenas permitam a percepção de vultos, 
não susceptíveis de correção por lentes, nem remo,~veis por tratamento 
medico-cirúrgico. 

§ 9° Nos casos que tratam os incisos IV e V deste artigo deverá 
ser comprovado, através de Inquérito Sanitário de Origem, que a doença 
ocorreu apõs o ingresso na Instituição Militar. · 

§ 10. Os portadores de sorologia positiva para HIV, sem 
manifestações élinieas da doença · (SIDA), não serão julgados incapazes 
definitivamente p::u-a o serviço militar. 

§ li. Os portadores de neoplasia de baixo grau de malignidade c 
os portadore3 ·de carcinoma in situ não zão considerados incapazes 
definitivamente para o serviço policial militar ou bombeiro militar, desde que a 
capacidade laborativa do inspecionado não tenha sjdo prejudicada pela 
doença ou pelos efeitos colaterais do tratamento. 

§ 12. As juntas de inspeção de saúde farão o enquadramentõ de 
incapacidade defmitiva por hruiseniasc.nos inspecionados que: l. lh 

a) permanecerem com sinais de atividade clinica após 
completarem dois anos de .ininterrupto tratamento e apresentarem 
deformidades decorrentes desta patologia; 

b) tiverem a ocorrência de atividade clínica após a alta, isto é, 
recidiva. 

AM. 110. O militar da ativa julgado ~1capaz defmitivamente por 
um dos motivos constantes do artigo anterior fará jus a proventos 
correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior. 

•. --~· • -:, • ~ •. ,: .. J>,~, .'"'_., -.t, · ,,:-_..., .. ::,• _ ~ · ,....tl·~·; , ,_. · ;':Y) '"..·.· ~· ·~OJ~J '·1.:: 
§ -I' .Considera-sé, 'para efeitos deste artigo,· grau hierárquico· 

imediato: 

a) o de Coronel para Tenente Coronel; 

b) o de Tenente Coronel'para Major; 

c) o de Major para C;tpitão; 

d) o de Capitão para 1" Tenente; 

e) o de I" Tenente para os 2" ·Tenentes, Aspirantes à Oficial e 
alunos oficiais; 

no de 2' Tenente para os Subtenentes, 1•, 2• e 3• Sargentos; 

g) o de I • Sargentos para Cabos, Soldados e alunos soldados. 

Ar-t. 111. O servidor militar reformado por alienação mental, 
enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá sua remuneração 
paga aos seus beneficiários, desde que sob sua guarda e responsabilidade e 
lhe dispensem tratamento humano e condigno. 

4 . 

§ I • A interdição judicial do militar reformado por alienação 
mental deverá ser de iniciativa do beneficiário, parentes ou responsáveis, até 
60 (sessenta) dias a contar da publicação do ato da reforma. 

§ 2° A interdição judicial do servidor militar e seus internamentos 
em instituição apr.opriada, militar ou não, deverão ser providenciados pela 
Corporação, quando: 

a) não houver beneficiários, parentes ou responsáveis; 

b) não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas 
neste ar.tigo. 

§ 3" Os processos e os atos do registro de interdição do militar 
serão instruidos por laudo proferido por Junta Médica Pericial Militar e terá 
andamento na forma da lei.· 

Seção m 
DA DEMISSÃO. DA PERbA DO POSTO E D,A PATENTE. E bA DECLARAÇÃO bE 

INDIGNI!>ADE OU 
INCOMPATIBIUDADE COM _o OFicrALATO 

Ar-t. 112. A demissão das Corporações 
exclusivamente aos Oficiais, se efetua: 

I- a pedido; 

11 - ex-oj]icio. 

Militares, . aplicada w 
Ar-t. 113. A demissão a pedido será concedida mediante reque

rimento do interessado: 

1 - sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 
oito anos de Oficialato; 

li - com indenização das despesas relativas à sua preparação e 
formação, quando contar menos de óito anos de Oficialato. 

§ 1 • No caso do Oficial ter feito 'quatquer curso ou e~tágio, de 
duração igual ou supcrio~ a 06 (seis) me1;es e inferior ou igual a 18 (dezoito)-
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meses, por conta do Estadõ c, não tendo decorrido mais de 02 [dois) anos de 
seu termino, a demissão só será concedida mediante iildcnização de todas as 
despesas correspondentes ao referido curso ou estágio, acrescidas, se for o 
caso, daquelas previstas no inciso li, deste artigo, e das diferenças de 
vencimentos. 

§ 2° No caso do Oficial ter feito qualquer curso, ou estágio, de 
duração superior a 18 (dezoito)· meses por conta do Estado, aplicar-se-á o 
disposto no parágrafo anterior, se ainda não houver decorrido mais de cinco 
anos de seu termino. 

§ 3° O cálculo das indenizações, a que se referem o inciso li deste 
artigo e seus§§ 1 o e 2°, será efetuado pelo órgão competente da Corporação. 

§ 4° O Oficial demissionário, a pedido, não terá direito a qualquer 
remuneração sendo a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar. 

AM. 114. O Oficial da ativa empossado em cargo público 
permanente; estranho à sua carreira, será, imediatamente, mediante demissão 
ex-officio, transferido para a Reserva, onde ingressará com o posto que possuía 
na ativa, não podendo acumular qualquer prove)lto da inatividade com a 
remuneração do cargo público permanente, exceto para os cargos de 
magistério e de saúde. 

AM. '115. O Oficial, que houver perdido o posto e a patente, será 
demitido ex-ofjicio, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, tendo 
a sua situação militar definida pela Lei qo Serviço Militar. 

AM. 116. O Oficial perderá o posto e a patente se for declarado 
indigno do Oficialato, ou com ele incompativel, por decisão do Tribunal 
competente, em decorrência de julgamento a que for submetido. 

§ lo O Oficial da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar 
condenado por Tribunal, civil ou militar, à pena restritiva 'da liberdade 
individual superior a 2 (dois) anos por sentença condenatória passada em 
julgado, será submetido ao Conselho de Justificação. 

§ 2° O Oficial declarado indigno para o Oficialato, ou com ele 
incompativel, condenado à perda de posto e patente-;- só poderá readquirir a 
situação de servidor militar anterior, por outra sentença do Tribunal 
mencionado, e nas condições nela estabelecidas. 

Art. 117. Fica sujeito à declaração de indlgnidade para o 
Oficialato, o·u de incompatibilidade com o mesmo, 'o Oficial que: · 

I - for condenado por Tribunal Civil ou Militar, à pena restritiva 
de liberdade individual superior a dois anos, em decorrência de sentença 
condenatória transitada emjulgado; 

11 - incidir nos casos previstos em lei específica que motivem o 
julgamento por Conselho de Justificação1 e neste for considerado culpado, 

com a consequente declaração, por tribunal competente, da perda da 'patente 
e do posto; 

lll - houver perdido a nacionalidade brasileira. 

Seção IV 
DO LICENCIAMENTO 

AM. 118. O licenciamento do sen;iço ativo, aplicado somente as 
Praças, se efetua: 

I- a pedido; 

H - ex-officio. 

§ 1° O licenciamento a pedido serà concedido: 

a) sem indenização !lOS cofres públicos, quando contar mais de 
cinco anos de serviço; 

b) com indenização das despesas relativas à sua preparação e 
formação, quando contar menos de cinco anos de serviço. 

§ 2° No caso de ·ter feito qualquer curso ou estágio, de duração 
igual ou superior a 06 (seis) e inferior ou igual a 18 (dezoito) meses, por conta 
do -Estado e, .não tendo decorrido mais de 02 (dois) anos de seu término, a 
demissão só será concedida mediante indenização de todas as despesas 
correspondentes ao referido curso ou estágio, acrescidas, se for o caso, 
daquelas previstas no inciso !1, deste artigo, e das diferenças de vencimentos. 

§ 3° No caso de ter feito qualquer curso ou estágio, de duração 
superior a 18 (dezoito) meses, por conta do Estado, aplicar-se-á o disposto no 
parãgrafo anterior, se ainda não houver decorrido mais de 05 (cinco) anos de 
seu término. 

§ 4° O cálculo das indenizações a que se referem o inciso 11 deste 
artigo e seus §§ 2• e 3•, será efetuado pelo órgão competente da Instituição 
Militar. 

§ 5° O licenciamento ex-officio será aplicado as Praças: 

a) a bem da disciplina; 

b) ter se alistado como candidato a cargo eletivo, desde que conte 
com menos de 10 (dez) anos de serviço; 

c) por conclusão de tempo de setyiço. 

§ 6" O servidor militar licenciado não terá direito a qualquer 
remuneração e terá sua situação mjlitar definida pela Lei do Serviço Militar. 

§ 7" O licenciado ex-ofjicio, a bem da disciplín2., receberá o 
certificado de isenção do serviço militar defmida pela Lei do Serviço Militar. 

§ 8° o licenciamento ex-ofjicio, alínea ".a• do § s·' deste artigo. 
será precedido de processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa c o contraditório. 

AM. 119. Os praças empossados ein cargo público permanente, 
estranho à sua carreira, serão imediatamente licenciados ex-officiÓ, sem 
remuneração, e terão a sila situação <1efmida pela Lei do Serviço Militar, 
exceto para os cargos de magistério e de saúde. w 

Seção I 
DA EXCLUSÃO DAS PRAÇAS A BEM l>A DISCIPLINA 

AM. 120. A exclusão a bem da disciplina serà aplicada ex-oj]icio 
ao Aspirante-a-Oficial ou ás Praças com estabilidade assemrada: 

I · quando houver se pronunciado o Conselho Permanente de 
. J,ustiça, por haverem sido. condenado~ •. em sentença julgada eor aquele 

Çonselho ou Tnbunal C1vtl, a pena restntiva de hberdade superior a 02 (dois) 
anos, sobre o que tenha o Tribunal competente, se pronunciado acerca da 

. perda da graduação; 

11 - quando houverem perdido a nacionalidade b>asileira; 

lll - que incidirem nos casos que motivaram o julgamento pelo 
Conselho de Disciplina previstos na legislação éspecifica. 

Parágrafo único. O Aspirante-a-Oficial ou a Praça com 
estabilidade assegurada que houver sido excluída a bem da disciplina, só 
poderá readquirir a situação militar anterior por decisão adrÍlinístrativa 
decorrente de recurso, antes de esgotados os prazos prescricionais previstos 
em lei, em sede de revisão administrativa. 

AM. 121. É da competência do Comandante-Geral o ato de 
exclusão a bem da disciplina, do Aspirante-a-Oficial, bem como das Praças 
com estabilidade assegurada. · 

·AM. 122. A exclusão da Praça, a bem da disciplina, acarreta a 
perda do seu grau hierárquico e não o isenta da inpenizaÇão dos prejuízos 
causad9s à Fazenda Estadual ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de 
sentença judicial. 

Paràgi-afo único. A Praça excluída a bem da disciplina não terá 
direito a qualquer indenização ou remuneração, c sua situaçào militar será 
definida pela Lei do Serviço Militar. 

Seção VI 
DA DESERÇÃO 

Art. 123. A deserção do servidor militar acarreta interrupção do 
serviço, com a consequente demissão ex.-officio para o Oficial ou .exclusão do 
serviço ativo para a Praça. 

§ 1 ~ f!>. demissão do Oficial ou exclusão da Praça com estabilidade 
assegurada, processar-se-á após O I (um) ano de agregação, se não houver 
captura ou apresentação voluntária antes desse prazo. · 

§ 2" A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente 
excluída, apõs oficialmente declarada desertora. . 

§ 3° O servidor militar desertor que for capturado ou que se 
apresente voluntariamente depois de ter sido demitido ou excluído será 
reincluido no serviço ativo e a seguir agregado para que possa ser proces~ado. 

§ 4° A reinclusão em definitivo do servidor militar, de que trata o 
Plo\fàgrafo anterior, dependerá de sentença do Conselho de Justiça. 

Seção Vri 
DO FALECIMENTO E DO EXTRAVIO 

AM. 124. O falecimento do servidor militar da ativa acarreta 
interrupção do serviço, a partir da data da ocorrência do óbito. -

AM. 125. O extravio do servidor militar da ativa acarreta 
interrupção do serviço, com o consequente afastamento temporário do serviço 
ativo, a partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado 
extraviado. · 

§ 1 • O desligamento do serviço ativo será feito 6 (seis) meses após 
a agregação por motivo de extravio. 

§ 2° Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade 
pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou 
desaparecimento do sei:Vidor militar da ativa será considerado como 
falecimento, para os fins previstos nesta lei, tão logo sejam esgotados os 
prazos máximos de possível sobrevivência, ou quando se deem por encerradas 
as providências de salvamento. 

AM. 126. O reaparecimento do servidor militar extraviado ou 
desaparecido, já desligado do serviço ativo, resulta em sua reinclusão e nova 

·agregação, enquanto se apuram as causas que deram origem ao seu· 
afastamento. 

Paragrafo único. O servidor militar reaparecido será submetido 
ao Conselho .de Justificação ou. a Conselho de Disciplina, por decisão do 
Governador do Estado ou do Comandante,Geral, respectivamente, se assim for 
julgado necessário. 

Capítulo m 
DO TEMPO DE SERVIÇO 

Art. 127. Os servidores militares começam a contar. tempo de 
serviço a partir da data de sua inclusão, .matricula em órgão de formação 
militar ou nomeação para postos ou graduação das Instituições Militares. 

§ 1 o Considera-se como data de inclusão, para os fins deste 
artigo, a do ato de inclusão em uma Organização Militar, a de matricula em 
qualquer órgão de formação de Oficiais ou Praças, ou a de apresentação para 
o serv1ço em caso de nomeação. . 

§ 2° O servidor militar reincluido recomeçará a contar seu tempc 
de serviço na data de sua reinclusão. 

AM. 128. Na apuração do tempo de serviço do .servidor militar 
será feita a seguinte distinção entre: 

I - tempo de efetivo serviço; 

li - anos de serviço. 

AM. 129. Tempo de efetivo serviço: e o espaço de tempo 
computado, dia a dia, entre a data de inclusão e a data do desligamento do 
serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado. 

§ 1 o Será também computado como tempo de efetivo serviço: 

. a) o tempo de serviço prestado ãs Forças Armadas ou em outr~~ 
Instituicõcs Militares; • 
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b) o tempo de serviço prestado nas Guardas Territoriais cJ•I 
·atividades Policiais Militares, pelo pessoal selecionado para o ingresso na 
Polícia Militar e no Corpo de Bombeiras Militar; I ~~ 

c) o tempo passado, dia a dia, nas Organizações Militares, pelo 
servidor rpilitar da Reserva da Corporação convocado para o cxercicio de 
função militar. 

§ 2' Não serão ·deduzidos do tempo de efetivo serviço, além dos 
afastamentos do Art. 68, os penados em que o servidor .militar estiver W:astado 
do exercício dé suas funções em dccon-éncia de gozo de licença especial. 

§ 3' Ao tempo de efetivo serviço, de que trata este artigo c seus 
paragrafos, _apurado e totalizado em dias, será aplicado o divisor de 365 
(trezentos e sessenta c cinco) para a corr,cspondente ohtençáo dos anos de 
efetivo serviço. 

. Art. 130. Ano de Serviço: e a expressão que designa o tempo de 
serviço a que se refere o art. 129, com os seguintes acréscimos: 

· I - tempo de serviço püb1ico federal, estadual, municipal ou nà 
atividade privada, prestado pel_o servidor militar, anteriormente a sua 
inclusão, matricula, nomeação ou· reinclusão nas Corporações Militares; 

dobro. 
I! -tempo relativo a cáda licença especial não gozada, contado'em 

§ I o Os acréscimos a que se referem os incisos I e 11 deste artigo, 
só serão computados no momento da passagem do servidor militar à situação 
de inatividade c para esse fim específico. 

§ 2o Não é computãvel, para efeito algum, o tempo: 

a) que ultrapassar o periodo de O I (um) ano, continuo ou não, em 
licença para tratamento de saúde de.pcssoa da família; 

b) passada em licença para tratar de interesse particular; 

c) passado como desertor; 

d) decorrido em cumprimento de pena de suspensão do exercício 
do posto, graduação, cargo ou função, por sentença transitada em julgado; 

c) decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por 
sentença transitada em julgado; desde que não tenha· sido concedida 
suspensão condicional da pena, quando, então, o tempo que exceder ao 
período da pena será computado para todos os efeitos,. caso as condições 
estipuladas na sentença não o impeçrun. 

Art. 131. O tempo que o seiVidor militar passou, ou vier a 
passar, afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos 
recebidos em acidente quando em serviço, na preservação da ordem pública, 
em operações militares, ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer 
função militar, serà computado como se ele estivesse em efetivo exercício 
daquelas funções. 

Art. 132. A data-limite estabelecida para final de contagem dos 
anos de serviço para inatividade se rã a prevista no art. 5 l, § 1 o dest~ lei, 
ocasião na qual o militar ficará adido ao Departamento de Pessoal, para ftns 
de anotações c remuneração; aguardando apenas do ato de desligamento. 

Art. 133. Na contagem dos anos ·de seiViço não poderá ser 
computada qualquer superposição de tempo de serviço publico federal, 
estadual ou municipal, nem com o tempo de serviço computavcl após a 

' inclusão em Organização Militar, ou nomeação para posto ou graduação nas 
Instituições Militares. . . • ·w 

. Capítulo IV 
bAS RECOMPENSAS E DAS DISPENSAS DO SERVIÇO 

Art. 134. As recompensas constitue'!! reconhecimento dos bons 
serviços prestados pelos servidores militares. 

§ 1 o As recompensas de que trata este ,artigo consistem em: 

I - prêmio de Honra ao Mérito; 

I! -condecorações por serviços prcsiados; 

111- elogios, louvores c rcft!rências. elogiosas; 

IV - dispensa do serviço. 

§ 2°·. As recompensas serão concedidas de acordo com a forma 
estabelecida nas leis c regulamentos em vigor. 

Art. 135. As dispensas de seiViço são autorizações concedidas 
aos seiVidores militares para afastamento total do seiViço, em caratet 
temporário. 

Art. 136. As dispensas de serviço podem ser concedidas aos 
servidores militares: 

I - como recompensa; 

11 - para desconto em férias; 

lll - em decorrência de prescrição médica. 

Parágrafo único. As dispensas de serviço serão concedidas com a 
remuneração integral e computadas como tempo de efetivo serviço. · 

. TÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÔRIAS 

AM. 137. Os integr~tes da Banda de Música da Policia 
Militar que .se encontrarem no exe{cicio de suas funções na data da 
publicação desta lei concorrerão ãs promoções até no ultimo posto do 
quadro de oficiais de administração. 

Art. 138. Os militares qu~, na data da publicação desta Lei, já 
tiverem mais de trinta anos de serviço poderão optar pela regra estabelecida 
no caput do art. 51, e os que já contarem trinta_c três anos ou mais_ de 
serviço serão promovidos ao posto ou graduação lmediatarncn_te supenor, 
independentemente de interstício c vaga, permanecendo no seiVIÇO atiVO, na 

·condição de agregado, e ao completar seis meses, t-ransferido para a reseiVa 
remunerada ex-<Jffjcio. ' 

Art. 139. Aos Cabos do Quadro de Praças Coinbatentcs 
existentes nas corporaÇões até a data da publicação desta. Lei, scrã 
garantido o acesso ao Quadro Especial de Praças. 

Art. 140. Os interstícios dos Quadros de Oficias c de Praças 
poderão ser reduzidos até a metade, por ato do Governador do Estado do 
Amapá, mediante proposta do Comandante-Geral da Corporação. 

Art. 141. A assistência religiosa aos servidores militares será 
regulada em legislação específic_a. lHO. 

Art. 142. E vedado o uso, por parte de organização civil, de 
designações que possam sugerir sua vinculação à Policia Militar e ao Corpo 
de Bombeiros Militar. 

Parãgrafo único .. Excetuam-se das prescrições deste artigo as 
associações, clubes, circulas c outras entidades que congreguem membros 
da Policia Njilitar e do Corpo de Bombeiros Militar c que se destinem, 
exclusivamente; a promover intercâmbio social 'e assistencial entre os 
servidores militares e seus fantiliares e, _entre esses e a sociedade civil local. 

Art. 143. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Macapá, 21 . de setembro de 2010 

PEDRO PAUw· b S E CARVALHO 
· v n í:lor 

0 

DECRETOS 
DECRETO N° 2492 DE 28 DE JUNHO DE 2010 

Altera o Decreto n• 1799, de 12 de 
junho de 2006. que dispõe sobre a 
-concessão de isenção do ICMS relativo· à 
impor-tação e saídos internas de bens 
destinados à !llOdernização de Zonas 
Portuárias do Estado. 

O GOVERNADOR DO. ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Constituição do Estado 
do Amapá, tendo em vista o contido no Processo n• 2010/24520-SRE. e 

Considerando o disposto nos arts: 9° e 10, cfc o art. '243, da Lei 
n° 0400. de ~2 de dezembro de 1997; 

Considerando, ainda, as disposições do Convcnio ICMS 40, de 26 
de março de 2010, publicado no Diário Oficial da União de OI de abril de 
2010, 

DECRETA: 

Art. 1 • O art. I' do Decreto~· 1799, de 12 de ju":ho de 2006, 
fica acrescido do § 3", com a seguinte redação: 

"§ 3' Não serã exigida a comprovação de inexistência 
de similar nacional prevista no inciso IV do § 1', para 
os guindastes autopropelidos sobre pneumáticos, 
acionados por motor a diesel, com lança telescópica, 
próprios par.a elevação, transporte e armazenagem de 
contêineres de 20' c 40' (rcach stacker), classificados 
no item 8426.41.90 da NCM, no periodo de vigência do 
§ 2', do art. 35 da Portaria SECEX n' 25, de 30 de 
novembro de 2008, expedida pela Secretaria de 
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior". ~ 

Art. 2° Este Dei:reto entra em vigor na data de sua publicação. 

• Republlendo por haver saído com lneorreçOes no DOE n' 4768, de 28/06/10 

DECRETO N" 3995 DE 21 DE SETEMBRO 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 
Amapa, cfc o art. 46, da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n's 0256, de 10/02/06 e 4508, de 28/12/09, 

RESOL-VE: 



Macapá 21.09.2010 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 13 

Exonerar Danilo Bruno Manoel Diniz de Barros do cargo em 
comissão de Gerente Operacional do Pr~jeto "Integração", Código CDS-1, do 
Gabinet.e do Go~emador. -

Mac:apá, 21 de setembro .de 2010 

PEDRO PAULOIDI~CARVALHO 
~?r' 

DECRETO N° 3996 · DE 21 DE SETEMBRO 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 o art. 46, dà Lei n• 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com 
os Decretos n•s 0256, de 10/02/06 e 4508, de 28/12/09, 

RESOLVE: 

Nomear Eron Paulo Paiva Rodrigues para exercer o cargo em 
comissão de Gerente Operacional do Projeto "Integração", Código CDS-1, do 
Gabinete do Governador. 

Macapá, 21 de setembro de 2010 

PEDRO PAU~. S CARVALHO 
· r or 

/ 

DECRETO W_ 3997 DE 21 OE SETEMBRO DE 2010 

O GOVERNADOR DO ESTADo DO AMAPÁ, usando das atribuições 
q_ue lhe são conferidas pelÓ art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, 

"Obriga a prévia avaliação. · pela 
Procuradoria-Geral do Estado, dos , 
procedimentos licitatóri~ ~aliz~dos 
pelos . órgãos ·da Administração Pública 
Direta. nos termos que :esp~ficá.. , . · 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso Vlll, da·Constituição do Estado 
do Amapá, e 

Considerando que a Procuradoria-Geral do Estado é instituição· 
essencial á Administração Pública Estadual, representando, em caráter 
exclusivo, o Estado, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe a defesa de 
seus direitos e interesses, nas áreas judicial e administrativa, exercendo, 
ainda, as atividades de consultoria e assessoramento juridico do Poder 
Executivo, e ainda, que ·os órgãos jurídicos da Administração Indireta 
Estadual subordinam-se à supervisão da Procuradoria-Geral do Estado do 
Amapá, conforme preceitua o art. 2•. caput e § 1° da Lei Complementar n• 
0006,-de 18.08.1994; 

Considerando a necessidade de avaliação da legalidade dos 
procedimentos licitatórios realizádos no· âmbito da Administração Pública 
Direta, objetivando a garantia .de cumprimento dos procedimentos exigidos 
pelas normas licitatórias; 

; 

Considerando o risco . na tomada de decisões pelos gestores da 
Administração PúbÜca,- sem o ade.quado acompanhamento da Procuradoria
Geral do Estado, decorrente dos procedimentos licitatórios realizados e 
contratos fmnados em desacordo com as normas licitatórias, causando séri_oh. 
prejuízos ao erário estadual e a.toda a sociedade amapaense; \, r. 

Considerando, por fim, que acato orientação encaminhada pela 
·Procuradoria-Geral do Estado, através do Oficio n• 408, de 17 de setembro de 
2010, 

D.E C RETA: 

Art. 1" Todos os procedimentos concernentes à licitação ou 
contrato administrativo, originârios de qualque; órgão da Administração 
Direta Estadual, deverão, obrigatoriamente, ser submetidos a parecer. dà · 
Procuradoria-Geral_ do Estado, antes de sua realização, independentemente de 
manifestação anterior da assessoria juridica . do órgão administrativo 
responsável pela condução dos mesmos. 

Art. 2" Nenhuma lii::itação ou contrato administrativo poderá ser 
homologado ou efetivado, sem a manifestação da Procuradoria-Geral do 
Estado, sobre a legalidade ·do certame e dos termos. da minuta contratual, 
mesmo em face de acompanhamento jurldico do Órgão licitante ou contratante 
no decorrer do certame. 

RESOLVE 
Art. 3" A manifestação da Procuradoria-Geral, do Estado ·do 

.. ; ..•• '. ,., '1 :iltn'àpá" a que aludem os' artigos anteriores, será assinada 'por 03 (três) 
Tomar sem efeito o Decreto n° 3796, de 14 de setembro de Procuradores de Estado e devidamente homologada pelo Procurador-Geral. 

2010, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 4821, de 14 de Art. -4" o gestor ,ou responsável pelo órgão administrativo 
setembro de 2010, que exonerou Adailson do Carmo Quaresma da função • realizador do certame, deverá dar cumprúnento à determinação constante 
comissionada de Diretor Adjunto da E. E. Bosque do Amapá - Módulo Regional deste Decreto, sob pena de responsabilidade, na forma da lei, além de 
do Bailique, da Secretaria de Estado da Educação. responder .imediatamente pelos procedimentos administrativos pratieados 

Macapá. 21 de setembro de 2010 ilegalmente ou que venham ferir o· ordenamento juridico, em prejuizo dos 
interesses do Estado do Amapá. 

~OROP~/VALHO 
DECRETO N" 3996 DE 2t DE . SETEMBRO 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 
Amapã, cfc a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008;e tendo em vista o contido 
no Ofício n° 0913/2010-GAB/SEED. • 

RESOLVE: 

Exonerar, a pedido, Adailson do ·carmo Quaresma da função 
comissionada de Diretor da E.E. ltamatatuba, Código COI-3,-da Secretaria de 
Estado da Educação. 

Mocopá, 21 de setembro de 2010 

.,.. 
DECRETO N° 3999 DE 21 · DE SETEMBRO DE 2010 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
-que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 

Amapá, · 

RESOLVE: 

RetifiCar o Decreto n• 3980, de 17 de setembro de 2010; 
publicado no DiárTo Oficial do Estado do Amapá n° 4824, de 17 de setembro 
de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação." 

Macapá,- 21 de setembro de 2010 

PEDRO PAV~m~CARVALHO '#r 
DECRETO N° 4000 DE 21 DE SETEMBRO DE 2010 

.· 
O GOVERNADOR ·oo ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 5803/2010-G~B-SEAD, 

RESOLVE: 

Autorizar Saldetc Mario Martins Costa, Secretâria de Estado da 
Administração, a usufruir férias regulamentares, 1io periodo de 24/09 a· 
23/10/10. . 

Macapá, 21 de setembro de 2010 
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Órgãos Estratégicos de Execução 

(Auditoria Geral ) 
Edla Pinheiro Ribeiro 

PORTARIA:'\' OJ9Í2010-AU>ITORIA 

. A .\l'DJTORA G~:R.o\L DO ESTADO DO 
A\1.\PA. nomeado pelo Decreto n• 3091 de 26 de julho de 2007 
usando das atribuiçl\es que lhe silo confi:'r idas pdo artigo 23, Inciso 
IX. do Decreto(N) n• 5223 de 29 de Outubro de 1997. que ap10vn o 
Regulamento da ,\ndl!oria Geral do Estado. 

R F:SO I. V t: 

Designar os Analistas de Fmanças c Cmtru.lc. 
MARIA IZOLIJ\A OLIVEIRA SA '\TOS, JOSt ADILSO:'i 
llARBOSA DA SILVA. PALLO ROBERTO 'UR.\ :1-IARTEI. t 

Rt:BE:'\S GO:I-JF:S llOS SA:'\TOS. a lim de realizmem 
assessommenro na anáhsc de Pr~staçào de Contas_ do Programa 
Emergencial de Fmaru:iamt'ntos ao Estado c Municípios PEF- V 
HI\DS. na Seer<taria de Estado do Planejmnento-SEPLA:'-1. no 
periodo de 20.09.2010 o 20 I 0.2010, ate a conclusão dos Trabalhos. 

Maeapá, J 7 ~c Setembro de 2010. 

~/~· I .. 
Em\. Pl Htjm'o R';iiÊ1~o 

Al'OITlÍRÃ. ALDO ESTADO 

(Polícia Militar 

Cel. PM. Walter Soares de Oliveira 

EXTRATO DA .mSTIFICATIV,\ 
~· 011/10- P\fAP 

liA'IlFICO 

) 

So-;es de O ~--;J;.----

( L DA PMAP 

PROCESSO N': 340101.209.00222-DPOF/PMAP 
PREGÃO PRESENCIAL N': 019/2009-CPL/PMAP 

, ASSUNTO: Celebração do 1' Termo Aditivo ao Contrato n• 
009/09-PMAP- Prorrogação de prazo de vigência. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, 11, § 2' da lei n• 8 666/93 e 
suas alterações. 
FAVORECIDO: J.S. GAMBOA- ME. 
OBJETO: Serviços de manutenção preventiva e corretiva 
com fornecimento de peças para veículos a ·diesel (HILUX e 
L200) pertencentes a PMAP. 

Sr. Comandante Geral.· 

.- Para competente ratificação, submeto à aQreciação 
"de V. Ex' a presente JUSTIFICATIVA, objetivando a 
. celebração do PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N' 009/09-PMAP, que consistirá na alteração 
da Cláusula Décima Segunda - Do Prazo da Vigéncia, 
prorrogando-se o referido instrumento contratual por mais 12 
(doze) meses. ou seja, até o d1a 04 de Setembro de 2011, 
possibilitando a continuidade da prestação de serviço 

. especializado de Manutenção Preventiva, Corretiva e 
Fornecimento de Peças para os Veiculas Oficiais 
pertencentes a PMAP. 
· Justifica-se a prorrogaç~o do prazo de vigência deste 
·Contrato. pelo fato de se tratar de uma prest~ção de serviço 
conlinuo. que se .torna necessária a Administração no 
desempenho de suas atribuições 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 sign1fica 
·que contratos de la! natureza não estão adstritos aos limites de 
vigência dos créditos orçamentarios. podendo permanecer em 
vigor após o final do exercicio no qual foram celebrados e 
depois do término da vigência do crédito ao qual estavam 
vinculados. 

Observe-se que o lundamento lógico desta exceç~o 
consiste na inconveniência da interrupção do serviço objeto do 
mencionado Contrato, que implicaria em sério risco de 
.continuidade da atividade desenvolvida pela administração, 
uma vez que sendo um serviço continuo caracteriza-se pela 
sua perenidade e necessidade de' j)restaçao·.- PO'rtanto. não 
apenas a continuidade de desenvolvimento, mas a 
necessidade de que não sejam interrompidos. const1tuem 
requisitos basilares para que se enquadrem em se.rviço dessa 
natureza. . . ':'>. • -. ,~ : -~- • _ 

A Policia Mil~ar do Ama'pá, encarrégada de executar 
·o policiamento preventivo e ostensivo em todo ·o il!mtórío do 
Eslado Amapá, conta atualmente com uma ~ota de velcu'2_s 

f 
' 
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que vem sendo utilizada 'diuturnamente em açõés operacionais 
objetivando a seguranÇa da comunidade amapaense. não 
podendo solrer inlerrupções neste atendimento, portanto 
necessitando de manutenções preventivas e corretivas nos 
componentes mecânico's, elélricos e elelrõnicos destes 
veiculas (HILUX e L200j; 

Assim, uma vez que o Contrato el11 questão pode ser 
adilado até o Umite de 60~(sessenta) meses, e por esse motivo, 
pnma-se pela conlinuação do Contrato 009/09-PMAP. porse 
enquadrar nos critérios ~stabelecidos por lei, posto que os 
serviços fornecidos SeJ~m continues e os preços e as 

condições apresenladaol pela contratada ainda são mais 
vantajosas para a nossa; administração. vez que a realização 
de um novo procedimeillo licitatório poderia ocasionar num 
acréscimo no preço ora proposla, além da perda por parte da 
Adm1mstraçao das vant~gens pecuniárias que vem sendo 
oferec1da pela Firma Contratada. O que em s1, Justifica-se esla 
prorrogação por encontra[ amparo legal no Arl. 57, 11, § 2' da 
Lei 8. 666193, e suas alterações posteriores. 

Pelas razões :expostas, e em cumprimento aos 
princípios da Administração Pública ·e á própria Lei, submeto a 
presente Justificativa ·a, Vossa Excelência, para fins de 
ralificação e posterior publicação em Diário Oficial do Estado. 
do Termo Aditivo ao Contraio. ' · 

Macapá- AP.03 de Setembro de 2010. 

/ ·~/) 
.·-~ . 

José Rocha Ber~dl{!: TEN CEL QOPMC 
Diretor A,dmini~o da PMAP 

t:XTf!ATO DO PRhtEIRO TERMO ADITIVO AO 
COJ'iTRÚO N' 009/09- PMA I' 

t:"<STRDJE:'\TOS E PARTES: O E<tadn do Amapá. através da 
POLÍCIA ~IILITAR DO A\I~I'Á, como Contratnntc c a Emprc>a 
.I.S.GA,IHOA- \1 L CNP.J:_ 04.630.34210001-16. como Con~atada. 

' Pelo presente Tf.RMO AOITI\'0, as partes identificadas 
nn pórtico do mesmo. decldram acenar c ajustam que u instrumento 
ac11na 1dentilicauu tem altnado a CL.ÁliSUL.-\ DÉCI~IA 
SCGL:"<DA DO COI\:TR.ÜO \' 0091!t9- UO PRAZO E DA 
VIGE~Cl:\, que pa<;c;a a v1goraril confOrme rednçào nbaixo. mantidas 
as demnis nqui não refCridast na forma corno se Hcham rt:digidas e que 
neste aLo e uçasu'!o ficam totalmeme r:nificarlas pnrn todas as 
consequências de direito. 

CLÁl1SliLA PR[IIIEIIM.· DO PRAZO E DA VIGÊo'KL\: 

Fica prorrogado~ prazo c.J~ \·igência prt!\·tsto no Contrato 
n~ 009/09-PMi\P, pM m<1is 11ld07eJ meses, 0u seja, mê o dia 04 dC' 
Srtrm bro dr 20 li · 

Por cswr~m jusiÓ) t: Jc a;;onh.1 ~.:um relação ao conteúdo 
d<>l< TER" O ,\OITI\'o . .hslllam o mesmo eiJl 04 (quatro)"'"' de 
1gual teor e forma, deven~ este mstrumemo ser publicr~do. em 
resumo, no Diário Oticial doiEstado do Amapá., no pruo de 20 (vintt:.) 
Uias ;l contar du 5(1 (quinto) dia útil do mê'\ ~eguinte â sua a'\sinatura 
(1\rt. 61. Parágrafo tln1ço da i .e~ R óM/93). 

DATA DA ASSJI"ATliRA:OJ de Setembro de 2010 

SIG:-IATÁRIOS: \\'alicr Soares de.Oiinira e Sr. Sidney Soares 
Fernandes. 'f 

Macapá-AP. 16 de Setembro de 20 lO 

·'-.._") 
' '. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: TOMAOA DE PREÇOS N' 00212010 -
CPUPMAP 

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ULTRA LEVE. 

A Policia Militar do Estado do Amapa, através do 

'sua Comissão Pennanente.de Licitação, torna público que 

fará realizar licitação na m6daiidade TOMADA DE PREÇOS 

para o objeto acima mencionado, prévista para o dia 13 de 

outubro de 2010, com l~icio às 8h30mln, na sala da 

CPUDAIPMAP. 

O EDITAL poderã s~r obtido gratuítarnenta na sala 

da Comissão Pennanente de Llcitaçao, no Quartel da 

Policia Militar do Amapá,· sito à Rua jovino Dlnoii, sln', 

Beiral, Macap6-AP, mediante apresentação dê pendrive 

·pelo lntaressado· juntamente com carimbo da firma ou 

às 13h nos dias úteis. 
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( Corp.o de Bombeiros J 
Cei.BM Raimundo A. Furtado de Miranda 

PORTARIA 
N', 267/2010-DDRH 

--. 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amapa, no uso de suas atribuições conferidas 'pelo Dxreto 
Governamental n'. 2989, de l9 de julho de 2010. 

RESOLVE: 

I. Homologar o deslocamento dos militares: t• SGT BM 022 
HARLt\' DAV!DSON CORDEIRO PASTO.JA. matricula n' 
475564. CB BM 447 RENALDO CIRJNO GAMA, matrícula n•: 
4~2068 e SD BM 1311 DARLON MONTEIRO DA SILVA, matricula 
n. 944955. pertenccnt~s ao quadro do Estado, remünerados pelo Estado, 
da 1ede de suas atnb111ç0es · Macapá/AP, até a localidade de Igarapé do 
Grande Curuá, no arquipélago do Bailique/AP, no periodo de 10 8 ll de 
agosto de, 201 O, com a finalidade de realizarem serviço de husca de 
pessoa deesaparecida, naquela localidade. . 
2. De acordo com o que está prescrito no art. 25 do Decreto 
Governamental n'. 0205, de 22 out. 91; Decreto Governamental n'. J 472, 
de 04 ahr. 02 e n'. 2644, de 18 jun. 07, autoriw o saque de 1 Y, (uma e 
meia) diárias, em favor dos militares· supra. conforme documentação 
constante no processo n'. 13.000.857/10- DP/DDRWCBMAP. 
J.. A Oiretoria de Finanças do CBMAP, faça u saque das diárias 
em-favor dos m1l1tarcs acima mencionados. 
4. Fonte de Recurso FPE 101 - Programa de Trahalhn 
3610106.l82.0061.264 oCBMAP. 

PORTARIA 
N.' 27912010-DDRH 

agosto de-20JO 

. O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Amapá, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Decreto Governamental n' 2989, d·e-19 jul1 a. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento da SD BM FEM 1168 
DANIELA SHIRLEY MORAJS DOS SANTOS ASSUNÇÃO, 
matricula n' 848352, da sede de suas atribuições -
Macapá!AP, até o estado de Amazonas, no perlodo de 12 à 15 
de agosto de 201 O, a fim de tratar de assunto particiJiar, 
conforme o contido na Parte n' 068/1 0-Proj. BC, datado de 1 O 
agosto 1 O. Sem ônus para o Estado do Amapá. 

~bcomandante geral 
RAIMUNDO AMÉR!OO FtfRTADO DE MIRANDA- Cel BM 

Comandánte Geral do CBMAP 

PORTARIA 
N.' 280/201 0-DDRH 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 
Milirar do Estado do Amapá, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Decreto Governamental n' 2989, de 1 g jul1 o. 

RESOLVE: 

Autorizar a dispensa por 04 (quatro) dias do 
expediente da SD· BM FEM 1253 ROBERTA DE OLIVEIRA 
PAIVA, matricula n' 944971, pertencente a CECOMS, a 
contar do dia 12 de agosto de 201 O. em virtude de serviços 
prestados durante a Semana do Bombeiro. Autorizar também 
o deslocamento da mesma da sede de suas atribuições. 
Macapá-AP, até o a cidade de Belém-PA. no mesmo perlodo, 
conforme o contido na Parte n' 016/10 • CECOMS, datado de 
05 agosto 1 O. õnus para o Estado do Amapá. 

9ubcom.an!Unte geral 
RAIMUNDO AMÉRIOOFURTADO DE MIRANDA- Cel BM 

~ Comàndante Geral do CBMAP 

PORTARIA 
N.' 28112010-DDRH 

O Comandante Geral do ·corp(, de Bombeiros 
Militar do Estado do Amapá, no uso de- suas atribuições 
conferidas pelo Decreto Governamental n' 2989, de 19 juliO. 

RESOLVE: 

· Autorizar o deslocamenio do 1• TEN BM QAO 
EDSON PINHEIRO DE ARAÚJO, matriculá n• 1486573; da 
sede de suas atribuições - Macapá/AP, até a cidade de 
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Belém-PA, no periÓdo de 23 à 27 de setembro de 201 O, para 
resolver problemas particulares, conforme o contido na Parte 
sln' - GABI CMDO, datado de 04 agosto 1 O. Sem ônus para o 
Estado do Amapá. 

~ .j/ ~omandintegeral 
RAIMUNDO AMÉRICO FUR'TÂOO DE MIRANDA- Cel BM 

Comandan!e Gera_! do CBMAP 

PORTARIA 
N.' 2831201 0-0DRH 

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Amapá. no uso de suas atribuições 
conferida pelo Decreto Governamental n.• 2989, de 19 jul 10,_ 
e ainda observando o que prece~ua o parágrafo único do art. 
7{ da Constiluição do Estado do Amapá; 'Capul" e § 3". do 
art. 59, da Lei n• 6.652 (Estatuto da PMAP, em vigor no 
CBMAP). de 30 de maio de 1979; artigos 10, 12, 18, 29 e 30 do 
Decreto (N) n• 019 (Regulamento de Promoção de Praças), de 
10 de julho de 1985: artigos 11 e 26 do mesmo regulamento, 
alterados, respectivamente pelos Decretos n• 4706, de 17 de 
agosto de 1994, e Decreto n• 0012, de 03 de dezembro de 
1987: Lei Estadual n• 0901 (Lei de Organização Básica e 
Fixação de Efetivo do CBMAP), de OI de julho de 2005; e o 
publicado na letra 'b", do item 4, da•3' Parte do BG n• 146, de 
09 ago 10, item 2 e 3, 3' Parte BG n• 151. de 16 age 10. 

RESOLVE: 

Art. 1'. Promover os militares abaixo relacionados. ª 
contar de 21 de agosto de 2010: 

I -CRITÉRIO DE MERECIMENTO: 
À Graduação de Sublenente BM Combatente: 

i GRADUAÇAO I NOifE 

1. 1' SGT BM LUIZ EDUARDO NUNES 

2. 1' SGT BM Fem IONETE PIMENTEL CAVALCANTE 

3. 1' SGT BM ED CARLOS DA SILVA LOPES 

4. 1' SGT BM JACI DO CARMO BENJAMIM 

11- CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE: 
À Graduacao de Subtenente BM Combatente: 

GRADUAÇAO I NOME 

1' SGT BM ANTONIO SILVA FERREIRA 

Art. 2". Dê-se{j c'ência. ; r istre-se e 

Ma pé-AR, 17 de -
I 

Raimund m ri~Vu'2_~ a· Cel BM 
Comandante Geral do CBMAP 

PORTARIA 
N.' 28412010-DORH 

Comandante Geral -do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Atnápá, no uso de suas atribuições 
conferida pelo Decreto Governamental n.' 2989. de 19 de 
julho de 2010, letra "g" do item 111 do art. 50, da Lei n• 6652, 
de 30 de maio de 1979, item I, do art. 3', da Lei 
Complementar n• 0034, de 25 abr 06, que altera o art. 3' da 
Lei Complementar n' 0019, de 26 Nov 02, revoga o art. 4' da 
Lei Estadual n' 0628. de 01 nov 01, Lei n" 062, de 06 abr 10, 
e dé outras providências. o publicado na letra "b", ijem 2, da 
2' Parte do BG n• 052, de 24 mar 10. retificada na letra "a', 
item 2, da 3' Parte do BG n" 069, de 20 abr 10 , letra 'a", ite!" 
2. 3' Parte do.BG n' 091, de 21 mai 10, letras ·a· e "b", do n' 
2. da 2' Parte do BG n' 093, de 25 mai 10. letras 'a" e "b", do 
n• 2, da 2' Parte do BG n' 098, 01 jun 10, letra "c', do n• 2, da 
2• Parte do BG n" 099, de 02 jun 1 O. 

RESOLVE: 

Art. 1' - Promover os Alunos CFS BM QE: 
MARlON GALENO RODRIGUES e DILAÉRCIO OLIVEIRA 
MODESTO, pelo crftério de antiguidade. a graduação de 3" 
Sargento BM do Quadro Especial {QE), a c lar de 20 de 
agosto de 2010. 

PORTARIA 
N.' 285/2010-DDRH 

comandante Geral do ·corpo de Bombeiros 
Militar rio Estado do Amapá, no uso de suas atribuições 
conferida pelo Decreto Governamental n• 2989, de 19 jul 10. 
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e ainda observando o que preceijua o parágrafo único do art. 
74, da Constituição do Eslado do Amapá; "Caput" art's 1', 2' e 
3", item I e li. do art 4', art's 5', 6", 12, 16 e 29 do Decreto n• 
4853. de 06 de outubro de 2003 {R-196), que aprova o 
Regulamenlo de Promoções de Graduados do Exército, art's 
1-". 2", 3", ilens 11 e 111 do art. 4', 5', Capitulo I da Portaria n• 
575/EB, de 07 out 03, que aprova as instruções gerais para 
promoções de graduados do Exército. § 5' do art. 7', letra "b", 
do art. 9" da Lei Estadual n' 0901 (Lei de Organização Básica 
e Fixação de Efetivo do CBMAP). de 01 de julho de 2005 e o 
publicado na Portaria n' 085108, de 14 abr 08, publicada no 
item 2. da 3• Parte do BG n" 069, de 14 abr 08, ~em 2, da 3' 
Parte do BG n"143 de 04 ago 10, ijem 2. da 2' Parte do BG n' 
146. de 09 age 10, letra 'b', item 4, da 3' Parte do BG n' 146, 
de 09 ago 10, item 2, da 2' Parte do BG n• 147, de 10 ago 10. 

RESOLVE: 

Art. 1°. Promover pelo crijério de merecimento os 
militares abaixo relacionados às respectivas graduações, ª 
contar de 21 ~.agosto de 2010: 

À GRADUAÇÃO DE 2' SARGENTO BM MÚSICO 

3' SGT BM MÚS JOSÉ ANTONIO MACIEL f!!it@BQ 

À GRADUAÇÃO DE 3' SARGENTO BM MÚSICO 
CORNETEIRO 

50 BM WELLERSON DIAS PIRES 

Art. 2". Dê-se ciência, registre-se e publique-se. 

~"·'M"""" 
~,.,..,,..~(0'1YJY~zj) 

Améroco Furtado de Miranda~ BM 
Comandante Geral do CBMAP · 

PORTARIA 
N. 0 2901201 0-DDRH 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar rio Estado do Amapá, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Decreto Governamental n' 2989, de 19 jul10. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do CAP BM ENG -
FREDERICO FONSECA FERNANDES DE MEDEIROS, 

_ Jl12tricula n' 705080, da sede de suas atribuições -
Macap~IAP. até a cidade de Cuiabá-MT, no perlodo de 22 à 
28 de agosto de 2010, para participar do 67' SOEAA -
Semana Oficial da Engenharia, Arquitetura e Agronomia e do 
7' CNP - Congresso Nacional de Profissionais, conforme o 
conlido no Oficio n• 209/2010 - GABPRES/CREA-AP, datado 
de 16 agosto de 201 O. Sem Onus para o Estado do Amapá. 

;;~;i~fi:.~~· .. "" 
V I 

RAIMUNDO AMÉRICO FURTADO DE MIRANDA- Cel BM 
• Comandante Geral do CBMAP 

PORTARIA 
N.' 29612010-DDRH 

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Amapá, no uso de suas atribuições conferida 
pelo Decreto Governamental n• 0732, de 30 de março de 
201 O, letra "g" ao ilem 111 do art. 50, da Lei n• 6652, de 30 de 
maio de 1g79, item I, do art. 3', da Lei Complementar n' 0034, 
de 25 abr 06, que altera o art. 3' da Lei Complementar n" 0019, 
de 26 Nov 02, revoga o art. 4' da Lei Esladual n• 0628, de 01 
nov 01, Lei n' 062, de 06 abr 10, e dá outras providências, o 
publicado na letra "b". item 2. da 2' Parte do BG n' 052, de 24 
mar 10, retificada na letra 'a", ijem 2, da 3' Parte do BG n' 069, 
de 20 abr 10 , letra 'b', item 7, 3' Parte do BG n' 055, de 29 
mar 10. n· 4, do ~em 2. da 2' Parte do BG n' 063, de 12 abr 
1 O e ainda o publicado no n" 12, da 4' Parte do BG n' 130, de 
16jul10. 

RESOLVE: 

Art. 1' - Promover o AL CFC BM QE José 
Edimilson Gomes da Silva Júnior, pelo critério de 
antiguidade. a graduação de Cabo BM do Quadro Especial 
(QE).' a conlar de 30 de agosto de 2010. 

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário. 

V} ' ~bcomandaille Qef!! 
Ralmundo'~mérlco Furtado de Miranda - Cel BM 

Comandante Geral do CBMAP 

PORTARIA 
N.' 30112010-0DRH 
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O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Amapá. no uso de suas atli~o,ições 
conferidas pelo Decreto Governamental n' 298S, de .1~ JUi í(•. 

RESOLVE: -

Homologar o deslocamento da SD BM FEM 120:1 
MARIA BENEDITA PIRES CORR~A FILHA. m<.lr'cu!a n' 
847844. pertencente a DSTICBMAP, da sede de sua.; 
atribuiçOes - MacapáiAP, até a cidade ·de Gramad.;/RS, n~ 
período de 26 à 31 de agosto de 2010, para tratar ée a;sur~c,s 
particulares. conforme o contido na Parte n" 082i1 c-o,·x 
datada de 23 de agosto de 2010. Sem 6nus para o Estado do 
Amapá. 

Macapâ-AP, 30 de agosto de 2010. 

4.~-
~ ' · ~ comandante geral . 

RAIMUNDO AMÉRICO FURTADo DE MIRANr•A - C<;l 81\11 
Comandante Geral do CBfviAP 

PORTARIA 
N.. 304/2010-0DRH 

O Commdante Genl do Cotpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Amapá, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Decrelo Go.emarnentaln' 2989, de 19 juliO. 

RESOL v·E: 

Autorizar o deslocamento da SO BM FEM 1135 
FRANCILENE UMA DE AQUINO OUVEIRA, matrícula n• 
849952, pertencente a 10' CVCOEICBMAP. da sede de suas 
atribuições - Macapá/AP, até a cidade de Natai/RN, por urn 
(l!!ríodo de 04 (quatro) meses, a contar de 01 de setembro de 
201 O, a fnn de acompanhar seu esposo, o SUB TEN BM 
ANTONIO SILVA FERREIRA, matrlculà n• 417513, que 
enoontr~He frequentando o Curso de Habililaç<!o de Oficiais 
naquela cidade, conlolme o Lna Parte s/n" -Requerente 
datada de 16 de agosto de 2010. 6nus;ço Estado d~ 
Amapá, .· 

-~·,31 de2010. . . 

ru· 
RAIMUN O.F AOO MIRAN - Cel BM 

Comandante Geral do CBMAP 

PORTARIA 
N.0 30712010-DDRH 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Amapá, no uso de· suas atribuições 
conferidas pelo Decreto Governamental n• 2989, de 19 juliO. 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do MAJ BM. ALMIR 
A VELAR DENIUR. matricula n' 433861, pertencente a 
DIOPICBMAP, da sede de suas alribuições- Macapá/AP, até 

- a cidade de São Paulo-SP. no período de 05 à 10 de setembro 
de 201 O, para tratar de assunios particulares. confonne o 
conlido na Parte n' 319110'2-'CI. datada de 02 de setembro de 
201 O. Sem Onus para o Estado do Àmapá. 

)Macapà-AP, 03 de setembro de 201 O. 

PORTARIA 
N.' 308/2010-00RH 

O Comandante .Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar rio Estado do Amapá, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Decreto Governamental n.• 2989. de 19 de jul 
de 2010: o contido na letra 'e". ijem 5, do § 1', do art. 5', do 
Decreto n' 022. de 12 de julho de 1991 {Regulamento de 
Movimentação de Militares da PMAP), em vigor nesta 
lnst~uição Bombeiro Militar, o contido na letra ·m·, do item 111, 
do§ 1'. do art. 79 e art. 81, da Lei n' 6.652, de 30 maio 79 
(Estatuto da PMAP), em vigor no CBMAP; Oficio n' 2621201(}. 
GABIPGJ. de 20 mai 1 O e ainda o Oficio n• 730/2010-GEA. de 
30 ago 10. · 

RESOLVE: 

.-Art. 1' Autorizar a cOndição de à. (Hspàsição do 
Ministério Publico do Estado do Amapá, o SD. BM 1165, 

' ~-



~ 
~ 
~ 
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JAROEL BATISTA NERI, matricula n• 848182, a contar do dia 
08 set 10. ,,· 

Art. 2' O militar passará a exercer suas atividades 
func1onais na Procuradoria Geral de Justiça do Estado do 
Amapá, em função de natureza civil; · 

Art. 3' O militar acima referido ficará "adido" a 
Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos/CBMAP, 
para fins de vencimentos e de registro de aHerações;, 

Art. 4' Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.· 

. - J~âít 1·'flâScímfmo:tnfM 03 de setembro de 201 o. 

RAtM'uN~~DO DE MIRANDA- Cal BM 
Comaiidante Geral do CBMAP 

P..ORTARIA 
N.' 31512010-DDRH 

Coma11danta Geral. do Corpo de Bombeiros 
· Militar do Estado do Amapá, no uso de suas atribuições 
conferida pelo Decreto Governamental n.• 2989, de 19 de julho 
de 2010. letra •g• do item 111 do art. 50, da Lei n• 6652, de 30 de 
maio de 1979, item t, do art. 3'. da Lei Complementar n' 0034 .. 
de 25 abr 06 .. que altera o art. 3' da Lei Complementar n• 0019, 
de 26 Nov 02, revoga o art. 4' da Lei Estadual n• 0628, de 01 
Nov 01 e dá outras providências e ainda o publicado na letra 
'b'. item 4 da 3" parte do BG n• 119,'de 30 de junho de 2009. 
item 3 da 3• parte do BG n' t 23. de 06 de julho de 2009. 

RESOLVE: 

Art. 1'. Promover o Aluno CFS BM QE· JERONtMO 
LEOPOLDINO LUCAS PELZL. pelo critério de antiguidade, a 
graduação de 3' Sargento BM do Quadro Espe~ial (QE). a 
contar de 07 de setembro de 2010. 

. . ·) 

Art. 2' . Revogam-se as. disposições em contrário. 
/ .. , 

. ,/ ,I 

/" 

/") MaC!!I5'iíiAP, 08 de ~bro de 2010; 

/ -;(.. . /""'' 

\JuJÁ1W""'/_·~ 
Raimuni',.Amérrco Furtado~lfr!ka - Cal BM 

/ Comandante Geral do CBMAP 

PORTARIA 
N.• 31612010-00RH 

.O Cotnandllnte Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Amólp;l, no IJSO de suas atribuições 
conferidas pelo Decreto GIM!mamenlal n• 2989. de 19 jul 1 O. 

RESOLVE: 

Autoru:..r o deslocamento do SD BM FEM 1101 ÚGIA 
CRISTINA SOUZA .MMI!t§, malric:Ua n• 848050, pertencente 
a DSTICBMAP, da sede de suas atribuiç6es- Macapá/AP, até a 
Cidade de Belém/PA, no período de 20 a 26 de setembro de 
2010, para participar do 3" Congresso de Engenharia Elétrica -
Energia Eólica. confonne o contido na Parte sln" - Requerente, de 
01 set 10, e Parte n• 09112010-DST, de 01 set 10.~ ônus 
para o Estado elo Amapá. J 

fi;:;;~;:a~•• 
RAIMUN FURTADO DE Mrtf;:,A ~ BM 

nte Geral do CBMAP . 

(Polícia Civil ) 
Paulo César Cavalcante Martins 

poRTA R IA N° 0306/2010 

. o DELEGADO GERAL DE POLÍOA OVIL DO AMAPÁ, 
no uso das atrlbulçi!es que lhe são conferidas ~la Portaria (N) 
004{00 • SEJUSP, e tendo em vJsla o documento Memo 
rP 853{10 • DPI. 

RESOLV.E: 

RELOTAR, por interesse da admlnlstraçJo, a servidora 

ROS!ANE DA SILVA ALENCAR (Agente de Polida), Oas'se 

"Especial", Padrão ..... , do Quadro de Pessoal do Ex-Território 

do Amapá, do munidpio de TartarugaiZinho, para estll Capital 

(M:xapá), partir de 08.09.2010. 

JUSTIFICATIVA: Conforme O teor da Portaria no 
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PORTA R I A NO 0307/2010 

O DELEGADO GERAL DE POÚCIA CIVIL DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são confertdas pela Portana (N) 
004/00 • SEJUSP, e tendo em vista o documento Memo 
no 851/10 · DPJ. 

RESOLVE: 

RELOTAR, por interesse da administra~o, a servidora 

.JOSÉUA SO SOCORRO BARBOSA DA SILVA (Delegada de 

Policia), Classe "Especial", Padrão •v•, .do Quadro de Pessoal do 

Governo do Amapá, do município de Mazagão, para está Capital 

(Macapá), partir de 08.09.2010. 

o teor da Portaria no 
·---~ 

PORTA R I A NO 0308/2010 

O DELEGADO GERAL DE POÚCIA CIVIL DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/00 - SEJUSP, e tendo em vista o documento Memo 
no 849/10 • DPI. 

RESOLVE: 

RELOT AR, por interesse da administração, o servidor 

FABIANO DE CARVALHO DA SILVA (Agente de Policia), Classe 

'2'", Padrão "1"! do Quadro de Pessoal do Govemo. do Amapá, 

do município de Laranjal do Jari, para está Capital (Macapá), 

partir de 08.09.2010. 

PORTARIA N° 3 i "7 /2010-DGPC 

O DELEGADO-GERAL DE POÚC!A CIVJL,' usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, XI, da Lei 
no 0883, de 23 de março de 2005, combinado com os arts. 
159, 164 e !65 da Lei Estadual no 0066/93, 

RESOLVE: 

I - DESIGNAR os servidores Plínio Roriz Cunha 
Filho, matrícula 310069, Adelton Almeida Gomes, matrícula 
323829 e Aline Maria dos Santos Cavalcante, matrícula 310026, 
todos Delegados de Polida Ovil do quadro de pessoal do 
Estado do Amapá, para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem comiSsão· de Processo AdministratiVO DiSCiplinar, 
com sede em Macapá/AP, Incumbida de apurar, no prazo legal, 
as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos 
denunciados através do Inquérito Policial n° 020/2010-
DD/CGPC, bem como as demais infrações conexas que 
emergirem no decorrer dos trabalhos, envolvendo Polida! CiVil 
do quadro de pessoal do Governo do Estado dó Amapá. 

li - Deliberar ·Que os membros da Comissão 
poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da 
Administração Pública, em diligêndas necessárias à instrução 
processual. 
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PORTARIA NO 3 .l-9 /2010-DGPC 

O DELEGADD-GERAL DE POÚCIA CIVIL, usando 
das atribuições que lhe são contendas pelo art. 17, XI, da Lei 
n° 0883, de 23 de março de 2005, combinado com os arts. 
159, 164 e 165 da Lei Estadual. no 0066/93, 

RESOLVE: 

I - DESIGNAR Railana Berenice Amoras Oliveira, 
matrícula 308110, Edson Pereira Nogueira, matrícula 308404 e 
Teresinha Solange Barbosa da Rocha Rodrigues, matrícula 
369870, todos Oficiais de Policia Civil, pertencentes ao quadro 
de servidores efetivos do Governo do Estado do Amapá, para, 
sob a presidênda da primeira, constituírem comissão de 
Processo Administrativo .[)isciplinar, com sede em Macapá/AP, 
incumbida de apurar, no prazo legal, as possíveis 
megularidades' referentes ao atos e fatos que constam na 
Investigação Preliminar Administrativa no 010/lO·DD/CGPC, 

· bem como as demais infrações conexas que emergirem no 
decorrer dos trabalhós, envolvendo Policial Civil pertencente ao 

-quadro de pessoal do Governo do Estado do Amapá. 

li - Deliberar que os membros da éomissão 
poderão reportar-se diretamente aos demais 9rgãos da 
Administração Pública, em diligêndas necessárias à instrução 
processual. 

PORTARIA NO .jJ 3/2010-DGPC 

. - O Delegado-Geral de Policia Ovil do Amapá, no 
uso de suas atribuições e, tendo em vista o disposto nos arts . 
143, 148 e 152 da Lei Federal n° 8.112/90, combinado com o 
art. 30 da Lei Federal no 11.490, de 20 de junho de 2007, 

RESOLVE: 

PRORROGAR por 60 (sessenta) dias, contados 
do término do período inidaJ; o prazo para condusão dos 
trabalhos da Comissão de Processo DiSCiplinar designada pela 
Portaria no 0186/2010-DGPC, objeto do PAD n° 020/2010· 
DGPC, em face· das razões apresentadas pelo Presidente da 
Comissão, constantes no Ofí · CPAD .n° 638/2010. 

Secretarias de Estado 

(setrap 

Solângelo Fonseca da Costa 

EXTRA TO DO COI•TR.~ TO N. • 041/2010 St:TRAP. 

Oi -INSTRI.IMENTO PIU'iCIPAL: 

EXTRATO DO CONTRATO N' 04112010- SETRAP. 

02 - PARTE DO 11\'STRUMENTO PRI;IJCJPAL: 
a) COJ\o'TRATANTE 

-) 

SECRF.T AR tA DE ESTADO DE TRANSPORTE
SETitAP. 

b) CONTRATADA 
Cm·tETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS .'.TOA. 

(2) A FINALIDADe: O presente Contrato tem por finalidade 
formalizar e disciplinar o relacionamento contralual, com 
vistas é execução dos trabalhos definidos e especifical!os 
na ClAUSULA PRIMEIRA • OBJETO sendo que sua 
lavralura foi regularmente autorizada em despacho datado 
de 03 de maio de 2010, do Secretário da SETRAP exarado 
no Processo Administrativo n • 6.000030212010· 
SETRAP. 

(3) DO FUNDAMENTO LEGAL: Esta adjudicaçao decorre de 
licitação sob mOdalidade de Tomada de Preços nos 
termos e condições do EDITAL n.• 010/2010, Parecer .. 
Juridico n' 001/2010/ASSEJUR/SETRAP, cujo resultado 
foi aprovado em data de 12 de agosto de 2010, pelo 
Secrelário da SETRAP, conforme consta do Processo 
Administrativo acima mencionado, submetendo-se as 
partes às disposições constantes da Lei n. 8.666 de 

. 21.06.93, és cláusulas e condições aqui estabelecidas e és 
Normas vigentes na SETRAP. 

! -------------------------------------------------------------~---------------------------' '~-
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CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO: Constitui objeto deste 
contrato. a execução pela CONTRATADA, da Execução dos 
Serviços de Conservaçao de Rodovias Estaduais (A~'s), no 
Estado do Amapá • LOTE 02 (Acesso a ltaubal - Arf!a de 
abrangência AP 340 com 64,00 km entre o entroncamento 
da BR. 156 km e a Vila do Carmo do Macacoarí no 
Municfpio de ltaubal), descritos em sua proposta. os quais 
ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento. 
como se aqui integralmente reproduzidos. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO -
EMPENHO E DOTAÇÃO 
DO VALOR: O valor estimado para execução do Contrato. a 
preço inicial· é de R$ 1.466.660,09 (um mithao, quatrocentos e 
sessenta e seis mil. seiscentos e sessenta reais e nove 
centavos). -

(4) • DO EMPENHO E DOTAÇÃO: A despesa no corrente 
exerclcio. na parte nele a ser executada. correrá a conta 
da dotaçêa do Orçamento Geral do Estado do Amapá, 
Estrutura Programática: 26.782.0163. 1171 • Obras de 
Infraestrutura de Transportes: Elemento ·de Despesa: 
4490.51 -Obras e Instalações, Fontes de rl'écurso: 0101 
(Recursos de Transferência da União - RTU), conforme 
Nota de Empenho inicial de n'. 2010NE01964, datada de 
15 de setembro de 2010, a qual fica fazenda· parte 
integrante deste contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA: O prazo para a 
conclusão dos trabalhos definidos na CLÁUSULA PRIMEIRA é 
de 180 (cento e oitenta) dias, consecutivos, contados a partir 
da emissão da Ordem de Serviços, exclusive. observados, 
durante a sua execução. os prazos de etapas. conforme 
previsto no cronograma fisico onstitui parte integrante 
deste contraio. 

1, 
Macapá-AP, • '·. 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRÃNSPORTES- SETRAP 

Torna público que recebeu a S tana de Estado do Meio 
Ambiente - SEMNAP, Licença evia 80/2010 para estudos· e 
planejamentos das atividad e cons ção e pavimentação de 
76,4 km da Rodovia AP-07 , trecho: istrito de Santo Antõnio 
da Pedreira/Distrito de Sã Joaqu· do Pacui, Município de 
Macapá, Estado do Amapá. Foi detatminado Estudo Ambiental. 

f./· 

SOLÃNGF,kOÍ: DA COSTA 
Secretário de E Transportes 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES- SET~P 

/ 

Torna publico que recebeu d·a Secre na· de Estado do Meio 
Ambiente- SEMNAP, L1cen~a Prévia 81/2010 para estüdos e 
planejamentos das atividade;; de con trução e pavimentação de 
20,0 km da Rodav1a AP·llO, trec . São JoaqUim do pacuí I 
Cut1as do Araguan, Estado i ' Ar!\Bpá. F01 determinado Estudo 
Ambiental. ' • · •. ~ · . ,.,. 

-- ' ,. 
SOI,.ÂN<fÉL~ FO CADA COSTA 
-seé:retáno de Estadó de Transportes 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES- SETRAP 

Torna público que recebeu d~-sêc~ta ia de Estado do ~teia 
Ambiente - SEMNAP, Ucençp Prévia O 2/2010 para estudos e 
planejamentos das atividadet de cons ção e pavimentação de 
53,0 km da Rodovia AP·340, trec : Rodovia BR-156 (km · 
48)/Cidade de ltaubal, Município de, taubal, Estado do Amapá. 
Foi determinado Estudo A · · ntal::_..../-· 

. ~__./ . 

SOLÁNGELO FON DA COSTA 
Sécretário de Estad~ de Transportes 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES- SETRAP 

Torna •publico que recebeu Secret ria de Estado do Meio 
Ambiente- SEMNAP, Licen Prévia 83/2010 para estudos e 
planejamentos das atividadés de construção e· pavimentação de 
25,3 krn da Rodovia AP-426, trec~: norte e sul compreendida 
entre a BR 156 a sede do Mu · ip1o do Amapá, Estado do 
Amapá. Foi determinado do Ambiental. 

;/ 

soi).Ni;~ SECA DA COSTA 
~rio de Estado de Transportes 

SECRETARIA DE ES'fADO DE TRANSPORTES- SETRAP 

/-\ 
Torna público que receb~;a SecreJ.aria de Estado do Meio 
Ambiente - SEMNAP, Uc ça Prévia 084/2010 para estudos e 
planejamentos das ativid . es de co~tnução e pavimentação de 
62,0 km da Rodovia AF\-260, tr9l'ho: Br 1S6 1 distrito da 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Lourenço, Estado do 
Ambiental. 

Foi .• deter.minado Estudo 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES- SETRAP 

Torna público que recebeu da Secretaria dê Estado do Meio 
Ambiente SEMNAP, Licença ,~é ia 086/2010 para estudos e 
planeJamentos das atividade. s de nstrução e pavimentação de 
SI km do Ramal do Camaípi, Ir cho : Entroncamento da AP 
010/ BR-1S6 no Município pe M.azagão, Estado do Amapá. Foi 
determinado Estudo Ambie ! 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES- SETRAP 

SECRETARIA .DE ESTADO DE TRANSPORTES- SETRAP 

Torna público que recebeu da, S;::}alia de Estado do Meio 
Ambiente SEMNAP, Licença prévia 087/2010 -para estudos e 

. planejamentos das atividades !Je C01j$trução e pavimentação de 
9 km do Acesso a Clevetândf , trep1o: Cidade de giaPoque -
Ctevelândia do Norte no M iciplo de Oiapgq<te;" Estado do 
Amapá. Foi determinado Estu m · .~t,· · 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES- SETRAP 

Torna público que recebeu da k~a de estado do Meio 
Ambiente/ SEMA- AP, Licença Pr ·a N/085-2010, para estudos 
e planejamentos das atividades e Rj!Stauração da Rodovia AP 
010 Macapá- Santana trecho K p9 no Estado do Amapá. Foi 
determinado Estudo de Impacto bie -· ·-

(Meio Ambiente 

Wagner José Pinheiro da Costa 

UNIDADE DE CO:'>TRA TOS E CO:'IVÊNIOS 

ERRATA 

) 

A Secretaria de Estado do Meio Ambienle/SEMA, através da 
UCC/SEMA, avisa a quem de interesse for que o Extrato do 
CONVÊNIO N' 006/201(}-SEMA publicado no Diário Oficial da 
Estado no dia 09/09110 fica com a seguinte re<taçao: 

Onde se lê: EXTRATO DO CONV~NIO N' 00612010-SEMA, 

Se lê: EXTRATO DO CONTRATO N' 01212010-sEMA. 

Onde se 

3350.41, 

Se lê: 

3390.39. 

e 

lê: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
................. Elemento de Despesa 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
............ Elemento de Despesa 

Macapá. AP, 17 de setembro de 2010. 

. / .. 
'\ht. ~y WAGNiJY.tJ:.h-11\~ltltrJ COSTA 

Sec,tário de r:;:., do Meio Ambiente 
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PORTARIA N.' 015/10-COEMA 

O Presidente do CONSELHO ESTADUAL DO MEIO 
AMBIENTE (COEMA) no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela lei n' t 65/94 e Ôliposto no Regime Interno 
do Colegiado e considerando ainda. o resultado do 
Leilão ANEEL n' 003/2010 e solicitação do Comando do 
Batalhão Ambiental. 

RESOLVE:. 

Art. 1'- Alterar a compos1çao do Grupo de 
Trabalho lnlerinstltucional (GTI). prevista no artigo 3' da 
portaria n.' 004/10. de 11/02/10, publicada no Diório 
Oficial do EstodQ n' 4702. de 22/03/1 O, substituindo a 
CONSTRUTORA ti!ORBERTO ODEBRECHT S/A e seu 
representante ANDRÉ BORGES DE QUEIROZ paro ALUPAR 
INVESTIMENTOS S/A e seu representante DAVI PAJARO 
NOGUEIRA. 

Art. 2'- Alterar a representação do Batalhão 
Ambiental. no Grupo de Trabalho lnterinstitucional (GTI). 
previsto no artigo 3' do Portaria n• 004/1 O. de 11/02/201 O. 
poro AILTON SILVA DOS SANTOS em substituição ao 
SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO. 

Art.' 3'- Dê-se Ciência. publique-se e cumpra-se. 

Macapó-AP, 16 de setembro de 2010. ] . 

(Educação ) 
Doriedson Marques Costa 

PORTARIA N'. 18312()10-SEEO 

O SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso d3S atribLiçl!es 
que lhe S30 conferidas pelo Decreto 1 28512010, de 29 de ntalo de 2001 O e. 

CONSIOERANOO: 

A le~ n• 11 114 de 16 de Maio de 2005 que altera os artigos 6, 30. 32 e 
87 da LDBEN n° 9.394196 com objetivo de tomar obrigatório o inicio do CM.ino 
fundamental aos seis anos de idade: 

A lr!l>lant.açAo no ano de 2010 do Ensino fu1damental de nove anos no 
S1slema Estadual de Ensino 

A nec.essldade de assegurar a tOdas as criar1Ç3S um tempo mais longo 
de cmwlvio escolar, maiores oportunidades de apret'lder e, com isso. uma 
&prenáz.agem mais ampla 

Rnolve: 

Arl1' • Conslltw o GRUPO OE APOK> TtCNICO AO ENSINO 
FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS- GATEFNA, que denllll outru atribuições. ficará 
responsável por: 

a) Assessorar as unrdades escolares em questOe·s c1idàtk:o
Jiedagógicas: 

b) Participar de ações nos NAE's e munkJpios que envotvam 
direlamente as escolas que implantaram o Ensino Fundamental de Nove Anos; 

c) Articular jlxlto com o Nticleo de ForrnaçAo Continuada - NUFOC. a 
forma~ dos Profissionais da EciJcaçtto: 

d) Participar da elaboração das Mabizes e Diretrizes ClXlirutares, 
Sistemática de Avaliação a Regimento Escolar; 

e) Elaborar o Plano de Implementação do Ensino Fll1damenlal de Nove 
Anos e acompanhar sua normaUza~o junto ao Conselho Estadual de Educaç.ão: 

f) Trabalhar em regime de parcerias com a.s diversas coordenadc.ias da 
SEEO e entidades afins que viabiNzem a P<llitica de lmplantaçâo do Ensino 
Fundamental de Nove Mos. 

Art. r • O Grupo de trabalho será cons!Jtufdo peiO~as) sego.jntes 
servidoreS(as}. sob a cootdeM~o dos dois primeiros: 

Leilaey Almeida Nunes- NEFEU CEBEP/ SEED; 
Amllucla Ar~iljo Sltv~- NEFEIJCEBEP/ SEED; 
Cláudia Inês c. de Souza- NEJN CEESP/ SEEO; 
Debora Silva Morsit8- NUFOCICRHISEEO; 
Hildete Margarida Rodrigues de SOuza - NATEP/ 
CODNOPEI SEED: 
Alei Jackson Soare$ da Silva· NEERICEtSP/ SEEO. 
Ad11atnar Coulmho Castro- NIOEI COONOPEISEE;,O; 
Maria Euridicc de Ara~jo Souza - NE.ES/CEESP/SE€0; 
Maria de F6lima Ohveira de Souza- NEC/CEESP/ SEEO, 
Marinalva Paiva Oantaa- NUFOCICRHJSEEO; 
Poüana Pontes Lima· UALFn-IATEP/COONOPE/SEED, 
Rosilene Corrêa da Silva • NEIICEESPJ SEED; ' 
Vânia Mary Viegas Souto- NIOEICOONOPEISEEO; 
Águida Rober111 da Si:va Quaresma 
UEATINEC/CEESPISEED. 

Art. J- • Este Grupo conlQ(ã em o suporte têcnioo, togistico e 
operacional de lodB:I os coordenadorias o respectivos nódeosi\Jnidades desta 
Secretaria de Eslado da Educação para a execução de suas ali\lldades. 

Art. -4' · O preseole Grupo do Trobalho poderá requi5ilar peuoas e 
reoxsos para o desenvolvimenlo das atividades, quando necessário. 

Art. 5' ·Esta portaria entra em vigor na dal.a de sua pl.brtcaç.ão. 

oe.se CleNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO SECRETARIO. em Macapá-AP, 09/0G/2010 

(industria e Comércio J 
Márcio de Carvalho Pena 
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PORTAR!.\ (P) N' 053/201 O- SEI COM 

O SECRETÁRIO DF. ESTADO DA INDÍSTRIA, COMÉRCIO E 
:\IINERAÇÃO, no uso das suas atrihuições que lhe silu conferida< 
pelo Dterrto n' 1054 de 14 dt abril de 2010, e tendo em vista o que 
consta no Memo n' 28/2010-DRM/SEIC:OM. 

RESOLVE: 

l.lesignar o servidor AI\'TÔ:'iiO CELSO DIAS 
fAÇANHA, Gerente de Subgrupo do Pr0j. Espec. de lnteg. do Setor 
Produtivo, Código CDS-1, para v1~jar da sede de suas atribUIÇÕes 
Macapá·AP. até a cidade de Belém·PA. com o objetivo de participar 
do 45' CONGRESSO BIL-\SILEIRO DE GEOLOGIA, no período 
d<26.09 o OI 10.2010. . 

Art. 2' · Revogam-se as disposiçôe:i e~ cootràrio~ 
_Dê-s< ciência, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO SECRI:.TÁRIO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, 
COMtRCIO t:: MINERAÇÃO. em Mncnp~·AP, 16 de setembro de 
2010. 

.... : ';;..t, ·. 
. MÁRCIO DE c..\fiv\tHO PENA 

SECRETÁRIO /SEI COM 

(Trabalho e Empreendedorismo =:J. 
~~~;;;;;=====~~~ .. :;;;;. 
Regina Maria de Oliveira Duarte ~ } 

PORTAIUA N".l26/20l0- SETE 

A SECRETARIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E EMPREENDEDORTSMO, 
usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, nos termos do Artigo 123 da 
Constituição ·du Estado do Amapá, e 
considerando o contido nos Memorando 
052/2010 - ~AFCA/CE/SRTE, de 08 de 
setembro de 2010. 

RESOLVE: 

Designar us servidores Ezequias Costa 
Ferreira, Gerente de Subgrupo de Apoio ao 
Programas de Geração de Emprego e Renda, 
cód. CDS-1: e Antonio Batista Pereira, 
Attífice de Mecânica, para se desiocarcm da 
sede de suas atribuições normais a!~ Porto 
Grande, no dia 0810912010, com objetivo de 
participar da reunião de governo para a 
realização do XIX Festival do Abacaxi. 

GABINETE DA SECRETARIA DE 
ESTADO DO ·TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO, cn1 08 de 
setembro de 2010. {) . ~ 

Regina ~eira Duarte 
Secretária do Trabalho e 

Emprccndcdorismo 

PORTARIA N".l27/2010-SETE 

A SECRETARIA DE ESTADO DO 
TRABALHO E EMPREEJ\DEDORISMO, 
usando das atribuições legais que lhe são 
confc~idas. nos tcm10s do Artigo 123 da 
Constituição do Estado do _ Amapá e 
considerando o contido no :\1em!Jrando n". 
0214/2010- SINE/STN, de 09 de setembro de 
2010. 

RESOLVE: 

Designar as servidoras, Merian Costa 
dos Sa!ltos, Gerente de Subgrupo de Apoio aos 
Prog~amas de Geração de Emprego e Renda, 
CDS-.1; e lzaneitle Vilhena Castro, Agente 
:\dministrativo, para se deslocarem da sede de 
suas atribuições normais até Porto Grande, 

-~~- ~- -~ - ---------------------------------, 
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nos dias 10 e 11109/2010, a fim de fazer 
captação de mão-<lc-obra. 

GABINETE DA SECRET AlUA DE 
ESTADO .DO TRABALHO E 
EMPREENDEDORISMO, em 09 de 
setembro de 2010. /,/). 
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Regina M~ra Duarte 
Secretária do Trabalho e Empreendedorismo 

(Infraestrutura 

Carlos Viana Rodrigues 

NÚCLEO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 
UNIDADE DE CONTRATOS 

Instrumento 
Porles:' 

Extrato de lermo Aditivo 

4• (quarto) Termo Aditivo ao controlo n• 057/08 ·SEINF. que 
entre si celebram o G.E.A .• através da Secretario de Estado 
da Infraestrutura - SEINF. corno CONTRATANTE e a 
empresa ESTACON ENGENHARIA S/A como CONTRATADA. 
que tem como objetivo os serviÇos de: Urbanização da ~ 

Avenida Toncredo Neves. em Mocapó-AP. paro os Iins nele 
declarados. 

CLÁUSULA OITAVA • DA VIGÊNCIA: Fico prorrogado por 
mais 150 (cento e cinqüenta) dias consecutivos o prazo 
para a conclusão dos serviços. objeto do contrato n• 
057/08-SEINF. Com previsão de término da obro passando 
poro 29/12/2010. 

/,- ·· } Mocopó fAP). 30/07/2010 

,/ 
'-c.o~o . odr.igues 

Secrelório d ~slodo do Infraestrutura 
contratante 

Instrumento 
Portes: 

Deêreto n• 0986/20 I O 

Extraio de Termo Aditivo 

1• jprimei'o) Termo Aditivo ao controlo n• 010/10 ·SEINF. que 
entre si celebram o G.E.A .. através do Secretario d.e Estado 
dO Infraestrutura - SEINF. como CONTRATANTE e O 

empresa THT CONSIRUCÓES LTDA como CONTRA! ÁDA. que 
tem como objelivo os: serviços de: Relermo e Adoploçães 
no Praça do Cidade de Mozagão Velho. no Município de 
Mozagão-AP. poro os Iins nele declarados. · 

CLÁUSULA OITAVA • DA VIGtNCIA' Fica prorrogado por 
mais 60 (sessenta) dias consecutivos o prazo para a 
conclusão dos serviços. objeto do contrato n• O I 0/1 Q-SEINF. 
Com previsão de término da obro passando poro 
14/08/2010. 

Maca pó (AP): 14/06/201 O 
___ ______...,) 

I /~Íjttfj • 
c~ 

Secrelória de'~slodo da lrttraeslrulura 
· · corilrolonte 

Instrumento 
Partes: 

Decreto n' 0986/2010 

Extrato de Termo Aditivo 

6° (sexto) Termo Aditivo à OES 103/09-UCONT/NAF/SEINF, 
que entre si celebram o G.E.A. através do Secretario de 
Estado da Infraestrutura- SEINF, como CONTRAl ANTE e o • 
empresa J. BASTOS EDIFICAÇÕES LTDA como CONTRATADA. 
que tem como objetivo o execução do serviço de: 
Reformo da Escalo Estadual Mario de Nozoré. no Município 
de Laranjal do Jori-AP-:para os Iins nele declarados. 

DO PRAZO: Fico prorrogado par mais 120 (cento e vinte) 
dias consecutivos o prazo poro o conclusão dos serviços. 
objeto da OES. n' 103/09-UCONI/NAF/SEtNF. Com previsão 
de término dos serviços passando poro 30/09 /;101 o. 

~ Macopó. 02/06/2010 

~ 

Secretário de EUodo do Infra-estruturo 
conlrolonle 

Decreto n•0986/2010 

Extrato de Termo Aditivo 

Instrumento 
Partes: . 

~ 

8° (oitavo) Termo Aditivo oo Convênio n° 028/08-SEINF, que 
entre si celebram o G.E\A. como CONCEDENTE. e a Prefeitura 
Municipal de Loranjal dó Jari como CONVENENTE, através da 
Secretaria de Esiado do Infra-Estrutura como 
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INTERVENIENTE/CONCEDENTE, que tem como objetivo a 

Execução de Serviços de Limpeza Urbano no Município de 
Laranjal do Jari; poro os fins nele declarados. · 

CLÁUSULA TERCEIRA • DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado por 
mais 90 {noventa) dias consecutivos o prazo para conclusão 
dos serviços, objeto do convêniO n° 028/08-SEINF. com 
previsão do término da vigência passando para 01/11/2010. 

Secretário de E 

Interveniente/Concedente 
Decreto n° 0986/2010 

Extrato de Termo Aditivo 

Instrumento 
Portes: ,. 
2'(segvndo) Termo Aditivo à OES 026110-UCONT/NAF/SEINF . 
que entre si celebram o G.E.A. através do Secretario de 
Estado da Infraestrutura- SEINF. como CONTRATANTE e a 
'empresa CABRAL & NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA 
como CONTRAI ADA. que lem como objetivo o·execu'ção 
do serviço de: Reformo. Ampliação e Adaptação de 
banheiro no~ Porque Aquó tico do Comando Geral do 
Polícia Militar - "Projeto Peixinhos Voadores". em Mocapá
AP. poro os fins nele declarados. 

DO PRAZO· Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias 
consecutivos o prm:o para a conclusão dos serviços. objeto 
da OES. n• 026/10-UCONT/NAF/SEINF. Com previsão de· 
término dos serviços passando para 01/08/2010. • 

Mocopó. 01/06/2010 

ngyes 
Secrelório de E o do da lnlra-eslrulura 

contratante 
Decreto n• 0986/2010 

Extrato de Termo Aditivo 
Instrumento 
Partes: 
3• (terceiro) lermo Aditivo ao contrato n' 017/09 • SEINF, 
que entre si celebram o G.E.A .. através da Secretario de 
EStado da lnfroeslrulura- SEINF, como CONTRATANTE e o 
empresa S. G. LTDA como CONTRATADA. que tem como 
objetivo os serviços de: Construção da 1 • Etapa dos 
Galpões da üdade do SambO. em Mocapó-AP, poro os 
fins nele declarados~ 

CLÁUSULA OITAVA • DA VtGENCIA: Fica prorrogado par 
mais .150 (cento e cinqüenta) dias consecutivos o prazo 
poro o conclusão dos serviços. objeto do contrato n• 
017/09-SEINF. Com previsão de términ9 da obro passando 
para 15/12/201.0. 

Macopó (AP). 02/07/2010 

C\'Jdc.s~~~~gGes 
Secretário d stodo do-lnfraesfrulvra 

conlrolonte 
Decreto n' 0986/2010 

Extrato de Termo Aditivo 
lnslrumento 
Portes: 
3' (terceiro) Termo Aditivo ao contrato n' 026/09 · SEINF, 
que entre si ce[ebram o G.E.A .. através da Secretaria de 
Estado do Infraestrutura - SEINF. como CONTRATANTE e o 
empreso·EDIFICA ENGENHARIA LTDA como CONTRATADA, 
que tem como objetivo os serviços de' Reformo geral da 
Biblioteca Público Elcy Lacerda, em Macapá-AP. paro os 
fins nele declarados. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGENCIA· Fica prorrogado por 
mais 90 (noventa) dias conseculivos o prazo poro o 
conclusão dos serviços. objeto do contrato n• 026/09-SEINF. 
Com previsão de término da obra passando paro 
13/09/2010. 

Instrumento 
Partes: 

Extrato de I ermo Aditivo 

3' (terceiro) Termo Aditivo ao controlo n' 042/09 ·SEINF. que 
entre si celebram o G.E.A .. através do Secretario de Estado 
da Infraestrutura - SEINF. como CONTRATANTE e a. 
empresa MElRO CONSTRUTORA LTDA corno CONTRATADA. 
que tem como objetivo os serviços de: 2' Etapa da 
Reforma no Prédio da FCRIA. em Mocàpá-AP. para os fins 
nele declarados. 

CLÁUSULA OITAVA • DA VIGtNCtA· Fica prorrogado por 
mais~ 120 (cento e vinte) dias consecutivos o prazo para o 
conclusão dos serviços. objeto do contrato n• 042/09-SEINF. 
Cam previsão de término do obra passando para 
06/09/2010. 

'· 



Maca á 21.09.2010 

Secretório de o do lnfro-eslruluro 
conlrolonle 

Decreto n~ 0986/2010 

Extrato de lermo Aditivo 
lnslrumenlo 
Portes: 
4" !quarto) Termo Aditivo ao contraio n• 049/09 -SEINF. que 
entre si celebram o G.E.A., através do Secretario de Estoco 
do lnlroeslruturo - SEINF. como CONIRATANIE e o 
empresa MILLENIUM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
como CONTRATADA. que tem como objetivo os serviços 
de: Serviços de Urbanização do Complexo Beira-Rio. em 
Mocopó-AP. coro os Iins nele declarados. 

CLÁUSULA O:TAVA - DA VIGÊNCIA: Fico prorrogado por 
mais 90 lnovenlo) dias consecutivos o prazo poro o 
conclusão dos serviços. objeto do·conlrolo n' 049/09-SEINF. 
Com previsão de término do obro passando poro 
18/09/20 I O. 

~capô IAP). 16/06/2010 

Corf:s~· ' 
Secretário de E do do lnfroeitru:uro 

contratante 

Instrumento 
Portes: 

Decreto 1" 0986120 I O 

Extrato de Termo Aditivo 

2" !segundo) Termo Aditivo ao con~oto n' 051/09 -SEINF. 
que entre si celebram o G.E.A .. através ao Secretario de 
Estado do Infraestrutura- SEINF, como CONTRATANTE e o 
empresa IHT CONSTRUÇOES LTDA como CONTRATADA, que 
tem como objetivo os serviços de: Construção do Praça de 
Lazer do Bairro do BeiraL em Mocopó-AP. poro os fins nele 
dec;orodos. · 

CLÁUSULA OITAVA - DA .VIG~NCIA: Fico prorrogaco por 
mo's 120 {cento e vinte) dias consecutivos o prazo poro o 
conctusão dos serviços. objeto do contrato n• 05Í/09-SEINF. 
Com previsão de término do obro passando poro 
18/10/2010. . 

Instrumento 
Portes: 

Macopó (AP). 18/06/2010 

Extrato de Termo Aditivo 

•• [quarto) lern'o Aditivo oc controlo n• 072/08 ·SEINF. que 
entre si ce'ebrom o G.E.A .. através do Secretario de Estado 
do lnlraestruluro - SEINF. como CONTRAI ANTE e a 
empresa ElOS ENGENHARIA L'DA como CONTRATADA. que 
tem como objetivo os serviços de: Construçào do Escalo· 
Es•oduo1 Prolólir;o. com '6 solos de Oúla. no Bairro 
Universidade. em Mocopó-AP. poro os fins nele declaradas. 

CLÁJSIJLA OITAVA - DA VIGÊNCIA' fico prorrogado por 
mais 150 (cento e cinqüenta) dias consecutivos o prazo 
para a conclusão dos serviços. objeto do CONTRATO n• 
072/08-SEINF. Com previsão de término da obro passando 
poro 29/07/2010. · 

Mocapó (APj, 25/02/2010 

/Á'. l' (-
Aicir Ftgueiro M~s 

SecreÍório de Estado do Infra-estrutura 
contratante 

Instrumento 
Portes: 

Decreto n• 2042/95 

Extrato de Termo Aditivo 

2"(segundo)Termo Aditivo 6 OES 002/10-UCONT/NAF/SEINF. 
que entre si celebram o G.E.A. através do Secretario de 
Estado dO lnfroeslnuluro- SEINF. como CONTRATANTE e o 

. empresa SILVA & MORAES LIDA como CONTRATADA. que 
tem como objetivo o execuçõo do serviço oe: Construçóo 
de Boxes poro atividades variados no Feira do Agricultor do 
Bairro do Burilizol. em Mocopá-AP. para os fins nele 
declarados. 

. QQ.j'RA~Q: Fico prorrogado por mais 60 (sessenta) dias 
'consecutivos o prazo poro o conclusão dos serviços. objeto 
·.de OES. n• 002/10-UCONT/NAF/SEINF. Com previsão de 

1 1érmino dos serviços passando poro Ollü'S/2010. 

., o do tnfro·eslrü•uro 
contratante 

Decreto ~·.0986/2010. 

Instrumento 
Partes : 
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Extrato de Termo Aditivo 

4° (quarto) Termo Aditivo ao Convênio n° 005/09-SEINF, que 

entre si celebram o G.E.A. como CONCEDENTE. e a Prefeitl.l'a 
Municipal de Ferreiro Gomes como CONVENENTE. através da 

Secretaria de Estado da Infra-Estrutl.l'a tomo 
INTERVENIENTE/CONCEDENTE. que tem como objetivo a 
Construção do Trapiche e Passarela em madeira de lei, ..; 
Comunidade Sõo Tomé, no Município de Ferreira Gomes; para 
os fins nele declarados. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA : Fica prorrogado por 
mais 90 (noventa) dios consecutivos o prazo para conclusão dos 
serviços, objeto do convênio n° 005/09-SEINF, c.om previsão 
de término do vigência passando poro 28/11/2010. 

J!Í,.· -., · Macapá, 27/08/2010 

c~ f~ 
Secretário de Es.tado de Infra-estrutura 

Interveniente/Concedente 
Decreto 09B6/2010 

Extrato de Convênio 
Instrumento: 

Partes: Convênio N" 003/2010-SEINF que entre si celebram 
o Governo do Estado do Amapá como Concedente e a 

Companhia de Água e Esgoto do Amapá • 'CAESA como 
Convenente, com a Interveniência da Secretaria de Estado da 
Infra-Estrutura-SEINF, para os fins nele declarados. 

Fundamento Lwl: O presente CONVÊNIO tem respaldo legal 
no que dispõe o§ 1", do artigo 25 da Constituição Federal. c/c 
o § 4° do artigo 12, artigo 116 e o inciso I do artigo 119 da 
Constituição do Estado do Amapá, nas demais disposições 

legais que lhe sejam aplicáveis. em face do objeto previsto e 
carocteriz<1do neste instrumento. especialmente o artigo 116 
da lei n° 8.666/93 e 8.883/94. 

Objeto: Execução do Convênio n• 0479/2007, celebrado pela 
Fundação Nacional de Saúde-FUNASA e o Governo do Estado 
do Amapá, destinado a Ampliação do Siste1114 . de 
Abastecimento de Água de Vitória do Jarí: Captação. 
Estação Elevatória de água bruta, Tratarnénto e Reservoção. 

Vigência:' O presente Carrvênio terá vigêncto de 12 (doze) 
meses para execução dos serviços, contados da dota de 
recebimento pela CONVENENTE. dos recursos transferidos 

pela CONCEDENTE. 

Valor: R$-2.000.000,00 (Dois milhões de reais). 

Dotoq_o: Os recursos .destinados à exec~çõo do presente 
CONVENIO estão orçados no valor global de R$-

2.000.000,00 (Dois milhões de ri!OiS), sendo: R$· 
1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil reais), 

provenientes do Convênio celebrado entre o Governo do 
Estado do .4mapá e Fundação Nacional de Saúde, e; R$-

200.000,00 (Duzentos mil reais). originários da Contrapartida 
do Governo do Esteldo do Amapá. 

Instrumento:· 

----~ .. · ~,:, ti Mocapó, 14.04.2010. 

\~/·· o na 
Secretár' 'de Infra-estrutura 

Decreto n° 0986/2010 

. Extrato de Convênio 

Portes: Convênio N" 016/2010-SEINF que' entre si 

celebram o Governa do Estado do Amapá como CONCEDENTE 
e o Companhia de. Água e Esgoto do Amapá-CAESA como 
CONVENENTE, com Interveniêncio da Secretaria de Estado 
da Infra-Estruturo, para os fins nele declarados. 

Fundamento Lml: O presente CONVÊNIO tem respaldo legal 
no§ 1", do artigo 25 da Constituição Federal, combinado com§ 
4° do artigo 12, artigos 116 e 123, inciso IV da Constituição 
do Estado do Amapá, Lei Federal n• 101/2000 e n• 8.666/93, 

e suas alterações, Decreto Estadual n° 3855/97 e Lei 
Estadual n° 0756 de 06/06/2003, regulamentada pelo 

Decreto n° 5428 de 24/06/2003. 

Objeto: Execução da Convênio n• TC/PAC-0034/2007, 
celebrado entre a Fundação Nacional de Soúde-FUNASA e o 

Governo do Estado do Amapá, destinado a Ampliação do 

Sistema de Abastecimento de Água para atender o 
Município de Vitória do Jarí, 1" Etapa-Lote 01. 

Vigência: O presente CONVÊNIO terá vigência de 12 (doze) 
meses. para execução dos serviços contados do dato de 
recebimento pela CONVENENTE, dos rec1.rsos transferidos 
pela CONCEDENTE. 

Valor: R$-1.2n.777,78 (Um milhão, duzentos e setenta e 
sete mil, setecentos e setenta e sete ri!Ois e setenta e oito 

centav_~. 
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Dotação: As despesas com o execução do pr-eSente Corrvênio 

IOS!ão orçadas no valor global de R$-L2n.777.78 (Um 
milhão. duzentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e 
sete ri!Ois e setenta e oito centavos). Sendo: R$-
1.1!10.000,00 (Um milhão, cento e cinqüenta mil reais), 

provenientes do Convênio celebrado ·entre o Governo do 
Estado do Amapá e Fundação Nacional de Soúde·FUNASA. e 

R$-127.777,78 (Cento ·e vinte e sete mil, setecentos e 
setenta e sete reais e setenta e oito centavos). originários da 

Conti'Gportlda do Governo do Estado do Amapá. 

Instrumeo.to: 

Mocapá,18.05.2010. 

/~
~s 

Secretárib de Infr'ii-eStrutura 
Decreta n° 0986/2010 

Extrato de Convênio 

Partes: Convênio ~ 022/2010-SEINF que entre si celebram 

o Governo do Estado do Amapá como CONCEDENTE e a 
Companhia de Água e Esgoto do Amapá·CAESA como 
CONVENENTE. com Interveniência da Secretario de Estado 
da Infra-Estrutura, poro os fins nele declarados. 

Fundamento Lego!: O presente CONVÊNIO tem respaldo 'tegol 

no§ 1°, do artigo 25 da Constituição Federal, combinado com§ 
4" do artigo 12, artigos 116 e 123, inciso IV da Constituição 
do Estado do Amapá. Lei Federal n° 10112000 e n° 8.666/93. 
e suas alterações, Decreto Estadual n• 3855/97 e Lei 
Estadual n° 0756 de 06/06/2003, regulamentado pelo 
Decreto n• 5428 de 24/06/2003. 

Objeto: Execução do Contrato de Repasse n° 238;133-
25/2007, celebrado entr.e o Ministério das Cidades/Caixa e o 

Governo do Estado do Amapá, destinado a Ampliação do 

Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Santana. 

Vigência: O presen.te CONVÊNIO terá vigência de 12 (doze) 
meses, para execução dos serviços contados da dato de 
recebimento pela CONVENENTE. dos recursos transferidos 

pela CONCEDENTE. 

Valor: R$ 10;383.998,50 (Dez milhões, trezentos e oitenta e 
três mil, novecentos e noventa e oito ri!Ois e cincjüenta 

centavos). 

Dotacl!o: As despesas com a execução· do presente Convênio 

estão orçadas ·no valor global de R$ 10.383.998,50 (Dez 

milhões, trezentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa 
e oito reais e cinqüenta centavos~ Sendo: R$-8.886.248,50 

(Oito milhões, oitocentos~!' oitenta e seis mil. duzentos e 
quarenta e oito reais e cinqüenta centavos), provenientes do 
Convênio celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e 
Ministério das Cidades/Caixa, e R$-1.497.750,00 (Um milhé!o, 

quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e cinqüenta 

reais), originários do Contrapartida do Governo do Estado .do 

Amapá. 

·' 'MaC(Jpá, 01.07.2010. 

~-
~ Secretário ae Infra-eStMJtura 

Decreto n• 0986/2010 . 

Extrato de Convênio 
Instrumento: 

Partes: Corrvênio N" 023/2010-SEINF que utre si celebram 
o Governo do Estado do Amapá como CONCEDENTE e. o ' 

Companhia de Água e Esgoto do Amapá-CAESA como 
CON.VENENTE. com Interveniêncül da Secretaria de Estado 
da Infra-Estrutura, para os fins nele declarados. 

Fundamento Legal: O presente CONVÊNIO t~m respaldo legai 
no§ 1", do artigo 25 da Constituição Federal. combinado com§ 
4° do artigo 12, artigos 116 e 123, inciso IV da Constituição 

do Estado do Amapá, Lei Federal-n°.101/2000 e n• 8.666/93, 
e suas alterações, Decreto Estadual n° 3855/97 e Lei 

Estadual n° 0756 de 06/06/2003, regulo..,.;ntado pelo 
Decreto n• 5428 de 24/06/2003, 

Objeto: Execução do Convênio n• TC/PAC-0025/2007, 

celebrado t<~tre a Fundação Nacional de Saúde-FUNASA e· o 
Governo. do Estado do Amapá, destinado a Ampliação do 

Sistema de Abastecimento ~e Águo do Município de Amapá.' 1° 
Etapa, Fase I. Lote OI. 

Vigência: O presente CONV~NIO terá vigência d~ 12 (doze) 
meses. para ·execução dos serviços éontado$ da data de 
recebimento pela CONVENENTE, dos recursos transfer~idos 
pela CONCEDENTE. 

Valor: R$ '2.111.111,i2 (Dois milhões, cento~ o~e ~il, ee.ito!{ 

onze .r~oi~.ê do%e cen~R.vosr .1 :. ;- .,· 

·t 

. ' 

il 
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DotaçQo: 1\s despuas com a execução do presente Convênio 

estão orçadas no valor global de R$ R$ 2.111.111.12 (Dois 
milhões, cento e onze mil, cento e onze reais e doze centavos). 
Sendo: R$-1.900.000,00 (Um milhão e novecentos mil reois). 
provenientes do Convênio cefdlrodo entre o Governo do 
Estado do Amapá e Fundação Nacional de· Saúde,_FUNASA, e 
R$-211.211,12 (Duzentos e onze mil, duzentos e onze. reais e 

doze cenlovos). originários da Contraportido do Governo do 
Estado do Amapá. 

Extrato de Convênio 
Instrumento: 
Parte$: Convênio N" 024/2010-SEINF que entre si celebram 
o Governo do Estado do Amapá como CONCEDENTE e a 
Companhia de Água e Esgoto do 1\mopá-CAÉSA como 
CONVENENTE. com Interveniênc:iG do Secretario de Estado 
do Infro-Estnrtura, poro os fins nele declcrodo~. 

Fundamento 4Qal: O presente CONVÊNIO tem respaldo legal 
no§ 1°, do ortigo 25 da Constituição federal. combinado com§ 
4° do artigo 12, artigos 116 e 123, inciso IV do Constituição 
do Estado do Amapá. ~i Federal n• 101/2000 e n• 8.666/93, 
e suas olteroÇats, Decreto Estadual r{' 3855/97 e ~i 
Estadual n° 0756 de 06/06/2003, regulamentado pelo 
Decreto n• 5428 de 24/06/2003. 

Objeto: Execuça:o do Convênio n• TC/PAC-1800/2008, 
,celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde-FUNASA e o 
Governo do Estado do Amapá, destinado o Ampliação do 
Sistema de Abastecimento de Água do Município de Amapá, I" 
Etapa. fase II.lote 02. 

Vioência: O presente CONVÊNIO tere! vigência de 12 (doze) 
meses, poro execução das serviços contados do dato de 
recebimento pelo CONVENENTE. dos recursos transferidos 

lpelo CONe€ DENTE. 

Valor: R$ 3.333.413,94 (Tres milhões. trezentos e trinta e 
três mil, quotroà·ntos e treze reais e novtnta e quatro 

untavas). 

~ As despesas com a execução do presente Convênio 
estilo orçadas no wlor globo! de R$ 3.333.413,94 (Tres 
milhões, trezentos e trinto e tris mil, quatrocentos e treze 
reais ,e noventa e quatro centovos).. Sendo: R$·3.000.000,00 
(Tres miihões de reais), provenientes do Convênio celebrado 
entre o GovernO do Estado do Amapá e Fundação Nacional de 
Soúde'FlJNASA, e R$·333.413,94 (Trezentos e tl'inta e três 
mil, quatrocentos e treze reoi$ e no'Venta e quatro centovos). 
originários do Controportidca do Governo do Estado do Amapá. 

Extrato de Convênio 

Instrumento: . 
Partes: Convênio N" 033/2010-SEXNF que entre Si 

. ~m o Governo do Estado do Amapá como CONCEDENTE 
e a Companhia de Águo t. Esgoto do Amapá-CAESA coma 
CON'IENENTE, com Interveniência da Secretario de Estado 
do Infra-Estrutura, poro os fins nele declarados. 

. fu!!damento Lt,qgl: O presente CONVÊNIO tem respaldo legal 
no§ 1°, do artigo 25 da Constituiçao Federal, combinado com§ 
4° do artig~ 12, artigos 116 e 123, inciso IV do Constituição 
do Estado do Amapá, ~i Federal n• 10112000' e n• 8.666/93, 
e suas alterações. Decreto Estadual n° 3855/97 e lei 
Estadual r{'· 0756 de 06/06/2003, rt9ulomentoda pelo 
Decreto nó 5428 de 24/06/2003. 

Objeto: ExecuÇllo do Convinlo n° EP 1079/2007, celebrado 
entre a Fundação Nacional de Soúde-FUNASA e o Governo do 
Estado do Amapá, destinado a Ampliação do Sistema de 
Abastecimento de Águo da Cidade de Santana, 1• ETAPA, 

FASEn .. 

· Vi'*ncia: O presente CONVÊNIO terá vigência de. Í2 (doze) 
meses, poro execução dos serviços contados da data de 
reeebimento pela CONVENENTE. dos recursos transferidos 

pelo CONCEDENTE. 

y~ R$ 2.666.666,67 (Dois milhões, seiscentos e sessenta 
,e :<:iJ mil, seiscéntos t sessenta e seis reais e sessenta e sete 

centavos). 

P,to,6:: As despeSas com a execução do presente Convênio _ 
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estão orçadas no valor global de R$ 2.666.666,67 (Dois 

milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e 
sessenta e seis reais t sessenta e sete centavos). Sendo: R$-
2.400.000,00 (Dois milhões e ·<~uatrocentos mil reais), 
provenientes do Convênio celebrado entre o Governo do 
Estado do Amapc! e fundação Nacional de Soúde-FUNIISA. e 
R$-266.666,67 (Duzentos e sessento e seis mil, seiscentos e 

sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). originários 
do Contrapartida do Governo do Estado do Amapá. 

Macapá, 01.07.2010. 

(ri;] . . 
c~rtodrigüe$ 

Secretdrio dt'Infro-estrutura 
Decreto n• 0986/2010 

Exlrolo de Conlrolo 

lnslrumenlo . 
~: Termo de Conlrolo n•. 046/IO·SEINF. que enlre si 
celebram o Governo do EslodO dO Amopó. alrovés do 
Seaetario de Eslodo do lnfro-E11ruiLXo. como Conlrolante 
e o Empresa MARTINS CONSTRUÇ0ES & COMéRCIO LTOA -
EPP. poro os fins nele declarados. 

Fundomento Leoof: O presente CONTRATO tem respaldo 
legal nas artigos 25 § 1•. 37. caput e inciso XXI da 
ConslituiçOo Federal de 1988. nos a!igos 12 § 4°, 116 e 119. 
itens I e XXVII da ConslituiçOo do Eslado do Amopó de 
1991. nas disposições que forem perlinentes da Lei Nacional 
n•. 8.666/93 e suas allerações posteriores. e nas demais 
cf~posições legais _que lhe forem aplicáveis. 

Porógrolo Único: O presente CONTRATO lemsua origem no 
efetivaçõo do processo licilalório: Tomada de Preços n•. 
066/2009-CPL/SEINF/GEA. do processo n•. 2009/596.58 -
SEINF. Homotogodo em 31.05.2010 pelo Exm•. Senhor 
Secrelório de Eslado da· lnfroeslrult.x-o com base no 
Oecrelo n•. 0986/201 O. ' 

QbiWQ; O presente CONTRAIO 1em por objelo a execuçOo 
pela CONTRATADA. em regime de empreilado globo! os 
Serviços de: ConstruçOo do escola Esladual Retro Sanlo 
Antônio da Pedrei'a. com 05 (cinco) salas de aula. 
adminislraÇõo e alojamento poro professares (em 
alvenaria). Zona Rural de Mocop&:AP. 

~ O preço poro a consecução da objelo desle 
CONTRATO será de R$987.197.85 (Novecenlos e oilenlo e 
sete mü. cenlo e noventa e sete reais e oilenla e cinco 
cenlavos) .a ser pago de acordo com as medições de 
serviços. 

~: As despesas com o execuçOo deste CONTRAIO 
estOo orc;aaas no votar global de R$987 .197,85 (Novecentas 
e oilenla e sete m~. cento e noventa e sele reais e oilenlo 
e cinco centavos). senda empenhado inicialmente o 
importância de~ (Navecenlas e oilenlo e sele·reais 
e vfile cen!avosj. e correrão 6 conla do Programa de 
Trabalho: 12.361.3016 2.577 - Aquisição. Canslruçõo, 
Reforma. Aluguel e Reaporelhamenlo de Prédios Escolares 
do Ensino Fundamenlal e da Complexo 
Adminislralivo/SEED. Nalurezo do Oespesa: 4.4.90-51. Fonte: 
0115. conforme Nala de Empenha 2010/NEO<I399. emilido 
em 27/07/2010. 

~: O presente CONTRATO leró a vigência de 120 
{cenlo e vinle) dias canseculivos. conlados a parlir da 
data da expedição da Ordem de Serviço. pela 
Coordenadoria competente ·e responsável pela 
fiscafizaçOo da obra. podendo ocorrer prorrogoçOo de 
acordo com as condições previstas nesle CONTRAIO. O 
prazo poro início da obra deveró ser de 05(cinco) dias 
contados do recebimenlo da ordem de serviço expedida 
pela controtanle. 

Exlrolo de Controlo 

Jnslrumenla 
~: Termo de Conlralo n•. 047/IG-SEINF. Que enlre si 
celebram o Governo do Eslodo do Amap6. alrovés da 
Secrelaria de Eslado do tnfro-EslruiLXa. como Conlralonte 
e o Empresa CABRAL & NASCIMENTO CONSTRUÇ0ES llDA. 
poro os Iins nele declaraaos. 

Eund9mealo Legal o presenle CONTRATO Iam respalda 
legal nos artigos 25 § 1•. 37. copul e inciso XXI da 
Consliluiçãc Federal de 1988. nos arligos 12 § 4°, I 16 e 1 19. 
ilens I e XXVII da ConS!iluiçõa do Estado do Amopó de 
1991. nas disposições que forem perlinenles do Lei Nacional 
n•. 8.666/93 e suos ol'erações posteriores. e nas demais 
dispas,çõestegais oue lhe forem aplicóveis. 

Parógrofo Únjço: O presenle CONTRATO lem suo origem na 
efelivoção do processo ~cilalório: Tomado de Preços n•. 
038/2010·CPL/SEINF/GEA. do processo n•. 2009/36761 • 
SEINF. t-tomOiogodo eM 21.07.2010 pelo Exm•. Senhor 
Secrelório de Eslodo da lnlroestrulura com base no 
Decreto n•. 0986/201 O. 
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Objelo: O presenle CONTRATO 1em por objelo o execução · 
pela CONiRATADA. em regine de empreilada global os 
Serviços de: Reformo e Adaplações no prédio do 
Maternidade Mãe LllZia, em Mocap6-AP. 

~ O preço poro o consecução do ob)elo desle 
CONTRATO seró de R$i.288,693.34 (Hum mithõo. duzenlos e 
oilen!a e oilo mi. seiscentos e novenla e três reais e·trinla e 
quatro centavos f a ser pego de ·acordo com as medições 
de serviços. 

QQ!Qç.Q.Q: As despesas com a execução desle CONIRA10 
eslão orçadas no valor global de R$1 288 693 34 (Hum 
mithOo. duzentos e o;lenta e oilo mil. seiscenlos e noventa e 
lrês reais e lrinlo e quatro cenfovmJ, sendo empenhada 
iniciatmenle a 'importOncia de ~ (Hum mil. . 
duzenlos e oilenlo e oito reais e sessenla e nove cenlavosJ. 
e correrOo ó conlo do Programo de Trabalho: 04.122.0160 . 
1.157 - Ralarmo e Ampliação de Prédios Públicos. Nolulezo 
do Despesa: 4.4.90-51. Fonte: OiOI. conforme Nolo de 
Empenho 2010/NE00632. emilida em 23/08/2010. 

Vigência: O presenle CONTRATO leró a vigência de 60 
fsessenlo) dias conseculivos. contadas o porlir do dolo da 
expediçOo da Ordem de Serviço. pelo Caordenodorio 
compelenle e responsóvel pela fiscalização da obro. 
podendo ocorrer -prorrogação de acordo com os 
condições previslas nesle CONTRAIO. O prazo para inicio 
da obro deverá ser de 05(cincal dias contactas do 
recebimenlo da ordem de serviço expedido pelo . 
contralanle. 

Exlrolo de Conlralo 

lnslrumenlo 
~: Termo de Conlrcilo n•. 042/10-SEINF. que enlre si 
celebram o Governo do Eslado do Amapá. alravés do 
Secretaria de Estado do lnfro-Estrvluro. como Conlralante' 
e o Empresa MILLENIUM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA. 'poro os fins nele declarados .. 

Fundoroenlo Le<joi'"O presenle CONIRATO lem respaldo 
legal nos artigos 25 § 1•. 37. caput e Inciso XXI da 
Conslituição Federal de 1988. nos aligos 12 § 4'. 116 e 1 19, 
ilens I e XXVII da Consliluiçõo do E1taao do Amap6 de 
1991. nas d~posições que forem Pertinentes da Lei Nacional 
n•. 8.666/93 e suas alterações poslertores. 11 nos demais 
disposições legais que lhe !orem opticóve~. 

Porógralo ÚnjçQ: O presente CONTRATO lem suo orõgem no 
etelivaçOo do processo üdlalório: Tomada de Preços n•. 
005/2010-CPL/SEINF/GEA. da processo n•. 2010/6026- SEINF. 
HomolOgado em 31.05.2010 pelo Exm'. Senhor Secrelório 
de Estado da lnfroes!rulura com base no Decrelo n•. 
0986/2010. 

~O presente CONTRATO lem por objelo a execução 
pela CONTRATADA. em regime de empreilada glObal os 
Serviços de: 2" Elapo dos serviços de urbanizaçOo e 
revilolização do Orla de Macap6 (Complexo Beira-Rio) em 
Mocapó-AP. 

~ O preço poro a consecução do objelo desle 
CONTRATO seró de R$1 2231l84.Z2 (Hum milhão. duzenlos e 
vinte e !rês mil. ailenlo e quolro reais e selento e dois 
centavos) a ser pago de acordo com as medições de 
serviços. 

~: As despesas com a execuçOo desle CONTRAIO 
eslõo orçados no valor global de R$1 223 084 72 !Hum 
milhOo. duzenlos e vinte e !rês mil. ailenla e qualro reais e 
selenlo e dois centavos). sendo empenhada inicialmenle o 
impartOncia de R$12.230,84 (Doze m~. duzenlos e lrinla rea~ 
e oilenlo e quolro cenlavas). e correroa à conta do 
Programa de Trabalho: 15.451.0181 1.198- EslruturaçOo de. 
E1poços Públicos. Natureza do Despesa: 4.4.90-51. Fonle: 
0101. conforme Nota de Empenha 2010/NE00470 emilida 
em 08/07/20 I O. · 

~: O presenle CONTRATO teró a vigência de 90 
(noventa! dios consecutivos. conlados a parti' da dolo do 
expediçOo do Ordem de Serviço. pela Coordenadoria 

· competente e responsóvel pela fiscalização da obra. 
podendo ocorrer prorrogoçOo de acordo com as 
·condições previslas neste CONTRATO. O prazo para Inicio 
da obra deverá ser de 05(cincol dias conlodos do 
recebimenlo da ordem de serviço expedida pelo 
contratonte. 

Macapó-ap. 08/07/2010. 

Extraio de Ordem de ExecuçOo de Serviços 

lnslrumenlo 
Partes: 

_QES n•. 077/10-UCONT/NAF/SEINF, celebrada entre o G.E. A, 
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através do Secretario de Estado do lnfroeslruturo - SEINF. 
como CONTRATANTE e o empresa CONSTRUTORA AMACOL 
LTDA. poro os fins nela declarados. 

Objeto: Elaboração de Laudo Técnico de sondagem 
geotécnico em áreas destinados á .obras do Governo do 
Estado do Amopó-AP. 

Prece Global: R$144.400.96 (Cento e quarenta e quatro mil. 
quatrocentos reais e noventa e seis centavos). 

Prazo: 365 !frezenlos e sessenta e cinco) dias consecutivos. 

Dotocão: As despesas com o execução dos serviços estOo 
orçados no valor globo!· R$144 400.96 (Cento e quarenta e 
quatro mil. quatrocentos reais e noventa e seis centavos). 
ficando empenhado inicialmente o imporlãncio de 
~ (dois mil e quatrocentos reais e noventa e seis 
centavos). e correroo á conto dos recursos oriundos do 
Programa de Trabalho: 15.451.0181 1.198- Estruluração de 
Espaços· Públicas. Natureza da Despesa: 3.3.90-35: Fonte: 
0101. conforme Nota de Empenho n'2010/NE00578. emitida 
em 2/08/2010. 

Fundamento Leoat: O disposto no artigo 62 e 120 da Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Mocopá. 02i08t2010. 

·iana Rodrigues 
Secrelária de Infra-estrutura 

Decreta n•. 0986/201 O 

htrato de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
Partes: 
OES n•. 078/10-UCONT/NAF/SEINF. celebrada entre o ().E. A. 
através da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF. 
como CONTRATANTE e a empresa LACERDA & CHERMONT 
LTDA- ME. poro os fins nela declaradas. 

Objeto: Construção de I .193.20m de passarela em madeiro 
de lei. com esteios e tarugos. com I.<XXn e l.SOm de 
largura. no Avenida Nova Brasilia. no Bairro· Hospitalidade. 
em Santana-AP. 

Prece Global: Rl!m56 (Cento e quarenta e cinco mil. 
oilocenlos e setenlo e quatro reais e cinqüenlo e seis 
centavos) 

Prazo: 30 (lrinta) _dias canseculivos. 

~: As despesas com a execução dos serviços estão 
orçadas na valor global ~56 (Cento e quarenta e 
cinco mil. oitocentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e 
seis centavos). ficando empenhado inicialmente a 
importância de R$5.874 56 (cinco mil e oitocenlas e setenta 
e quatro reais e cinqüenta e seis cenlovos): e correrão à 
conta dos recursos oriundos do Programa de Trabalho: 
15.451.0181 1.198 - Estruturação de Espaços Públicos, 
Natureza do Despesa: 4.4.90.51: Fonte: 0101. conforme 
Nota de Empenho n'2010/NE00574. emitida em 02/08/2010. 

Fundamento Legal: O disposto no artigo 62 e I 20 da Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Mm:apá. 02/08/2010. 

.-·; 
. -~· 

c~ 
Secretório de Infra-estruturo 

Decreto n•. 0986/20 I O 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
Partes: 
OES n'. 080/10-UCONT/NAF/SEINF. celebrado entre o G.E. A. 
através da Secretario de Estado da Infraestrutura - SEINF, 
como CONTRATANTE e a empresa RODRIGÚES & COIMBRA 
LlDA, poro os fins nela declarados. 

~ Construção de 809.00m de passarela em madeiro 
de lei, em tarugos e esleios. nos trechos: Benonios. 
Bernoldo. Celso. Chico Preto, Chico Diabo. Rosa Camarão. 
Tabaco e Toca. às margens do Rio Olaria. no Municipio de 
Mozogão-AP. 

Preco Global: R$90.573,99 (Noventa mil. quinhentos e 
~etenlo e frês reais e noventa e nove centavos). 

EJ:Qm: 60 (sessenta) dias consecutivos. 

Dotocõo: As despesas com o execução dos serviços estão 
orçados no valor global R$90.573 99 (Noventa mil. 
quinhentos e setenta e três reais e noventa e nove 
centavos!. ficando empenhado inicialmente o importância 
de R$2.573 99 (Dois mil quinhentos e 1elenta e três reais e 
noventa e nove centavos!. e correrão à conta dos recursos 
'oriundos do Programa de Trabalho: 15.451.0181 1.198 -
Eslruluroção de Espaços Públicos. Nalurezo do Despesa: 
4.4.90-51: Fonte: 0101. confQOTJe Noto de Empenho 
n'2010/NE00528 emitida em 28/07/2010. 

Fundamento Legal: O disposto no artigo 62 e 120 do Lei n' 
8.666/93 e alterações posteriores. 
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Macapâ. 28/07/2010. 

Extrato de Ordem de. Execução de Serviços 

Instrumento 
Partes: 
OES n'. 085/10-UCONT/NAF/SEINF. celebrado entre o G.E. A. 
através do Secretaria de Estado do lnfroestruluro - SEINF, 
como CONTRATANTE e a empresa ENGEPRE LTDA ·ME. poro 
os fins nela declarados. 

~ Recuperação do cobertura. impermeabilização e 
pintura do SIAC Zona Norte. em virlude de temporal 
ocorrido no dia 04102/20 I O. em Mocapá-AP. 

Preco Global: R$55.206.72 (Cinqüenta e cinco mil. duzentos 
e seis reais e setenlo e dois centavos). 

ErmQ: 15 (quinze) dias consecutivos. 

Dotocõo: As despesas com o execução dos serviços eslão 
orçados no valor global R$55.206 7~ (Cinqüenta e cinco mil. 
duzentos e seis reais e setenta e dois cenlovosj. ficando 
empenhado inicialmente a importãncia de R$5.206,72 
(cinco mil. duzenlos e seis reais e setenta e dois cenlavos). e 
correrOo á conla dos recursos oriundos do Programo de 
Trabalho: 04.122.0160 1.157 - Reformo e Ampliação dos 
Prédios Públicos. Natureza da Despesa: 4.4.90.51: Fonte: 
O I O I . conforme Noto de Empenho n'20 t O/NE00607 emitido 
em 02/08/2010. 

Fundamento Legal: O disposto no orligo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Mocopá. 19/08/2010. 

,; I ) 

-~·;$d.w4 ( . . 
· crRodngues .-

Secretárió' de lntra-eslruturo 
Decreta n•. 0986/20 I O 

Extrato de Ordem de Execução de serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n•. 087!10-UCONT/NAF/SEINF. celebrado entre o G.E. A. 
através da Secretario de Estado da lnfroeslruturo - SEINF. 
como CONTRATANTE e o empresa BETA CONSTRUÇCES E 
COMÉRCIO LTDA-EPP. para os fins nela declarados. 

Objeto: Construção de 288.20m de passarela em madeira 
de lei. com esteios. com I.OOm de largura. no Passagem 
Beira Rio e eslrada do Elesbão. no Município de Santana
AP. 

Preço: R$26 157 00 (Vinte e seis mil. cento e cinqüenta e 
sele reais). 

!1QtQ: 30 llrinla) dias consecutivos. 

QQ!QçQQ: As despesas com o execução dos serviços estão 
orçadas no valor global R$26 t 57 00 (Vinte e seis mil. cento 
e cinqüenta e sele reais). ficando empenhado inicialmente 
a importância de R$6.157 00 (Seis mil. cento e cinqüenta e 
sete reoisj, e correrão à conto dos recursos Ofiundos do 
Programo de Trabalho: 15.451.0181 1.198- Eslruluração de 
Espaças Públicos. Noturezo do Despesa: 4.4.90.51: Fonte: 
0107. conforme Noto de Empenho n'2010/NE00635 emitido 
em 24/08/201 O. 

Fundamento Legal: O disposto na artigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e alteraÇões posteriores. 

Mocopá. 24/08/2010. 

-- "") 

~~írdt:~d. 1 . / 
Cor o flg<Jes . 

Secretáricfae Infra-estrutura 
Decreto n'. 0986/2010 

Extra! o de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n•. 107!10-UCONT/NAF/SEINF. celebrado entre o G.E. A, 
através do .Secretaria de Estado do Infraestrutura·- SEINF, 
como CONTRATANTE e a empresa OLIVEIRA CONSTRUÇÕES 
LTDA. para os fins nela declarados. 

Objeto: 2' Etapa do reformo e ampüação da Escola 
Estadual Matopi 11. :colónio agrícola do Motapi, no 
Município de Porto Grande- AP. 

Preço: R$148.467 34 (Cento e quarenta e oito mil, 
quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro 
centavosj. 

~: 30 (trinta) dias consecutivos. 

~: As despesas com o execução dos serviços estão 
orçadas no voiOf afobai R$148.467 .34 !Cento e avarento e 
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oito mil. quatrocentos e sessenta e sele reais e trinta e 
quatro centavos). ficando empenhado inicialmente o 
impor1ãncio de ~ (Hum mil, quottacenlas e 
oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). e 
correrão à conto dos recursos oriundos do Programo de 
Trabalho: 12.361.3016 2.577 - Aquisição. Construção. 
RefQOTJa, Aluguel e Reoparelhamenta de Prédios Escalares 
da Ensino Fundamental e do Complexo 
Administrativo/SEED. Natureza da Despesa: 4.4.9o-51: Fonte: 
OT15. conforme Nata de Empenho n'201 O/NE004796 emitido 
em 06/08/2010. 

Fundamento Legal: O disposto no artigo 62 e 120 da Lei n' 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Mocapá. 06108/2010. 

Extrato de Ordem de Execl!çOo de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n'. 073/IG-UCONT/NAF/SEINF. celebrada enfre a G.E. A. 
através do Secretario de Estado da Infraestrutura - SEINF. 
como CONTRATANTE e a empresa SOLARNORTE COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÃO LIDA. para os fins nela declarados. 

~ Construção de um escritório no Loteamento Retira 
do Atalho. no Município de Macopà-AP. 

Prece Global: R$26.699. I 7 !Vinte e seis mil. seiscentos e 
noventa e nove reais e dezessete centavos. 

frlllil: 15 (quinze) dias consecufivos. 

Dotacão: As despesas com o execução dos serviços estão 
orçados no valor global R$26.699. 17 íVinte e seis m~. 
seiscentos e noventa e nove reais e dezessete centavos), e 
correrão à conto dos recursos oriundos do Programo de 
Trabalho: 04.122.0160 1.159 - Construção de Prédios 
Públicos. Natureza da Despesa: 4.4.90-51: Fonte: 0101. 
conforme Noto de Empenho n'2010/NE00532. emitida em 
19/07/2010. 

Fundamento Legal: O disposto no artigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Macapá. 12/08/201 O. 

Extrato de Ordeni de Execução de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n•. 084/10-UCONT/NAF/SEINF, celebrada entre o G.E. A. 
através da Secretaria de Estado_ do Infraestrutura - SEINF._ 
como CONTRATANTE e o empr~so B & P- CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA- EPP. para os fins nela declarados. 

Objeto: Reformo no Préé:Jio e quadra do Pré-Escolar Criança 
Esperança. no Município de Mocopó-AP. 

Prece Global: R$51.984.59 (Cinqüenta e um mil. novecenlos 
e oilento e qualra reais e cinqüenta e nove centavos). 

frmQ: 30 (trinta) dias consecutivos. 

Dolacõo: As despesas com o execução dos serviços estOo 
orçadas na valor global R$51 984.59 (Cinqüenta e um mil~ 
novecentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e nove 
centavos). ficando empenhado inicialmente a imparfõncio 
de ~ (cinco mil e novecentos e oitenta e quatro . 
reais e cinqüenta e nove centavos). e correrão à conto dos 
recursos oriundos do Programo de Trabalho: 04.122.0160 
1.157 - Reforma e Ampliação dos Prédios Públicos. Natureza 
d~ Despesa: 4.4.90.51: Fonte: 0101. conforme Nota de 
Empenho n"201 0/NE00608. emifidá em 2/08/201 O. 

Fundamento Lego!: O disposto no a~igo 62 e f 20 do Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

~oco~-m" 

Secretório de lrilra-estrutura 
Decreto n•. 0986/2010 

Extraia de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n•. 072/10-UCONT/NAF/SEINF. celebrada entre o G.E. A, 
através do Secretaria de Estado do Infraestrutura - SEINF. 
como CONTRATANTE e o empresa APOLLO LTDA- EPP. poro 
os fins nela declarados. 

Q!;)ill!Q; ConstruçOo de 1.390,60m de passarela em madeiro 
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de •ei. em lorugo, com I.OOm de lorguro e Tablado no óreo 
do Coslonhol. no Bairro dos Pedrinhos. em Mocopó-AP. 

Prece Global: !!.llie..llil.Z (Cento e vinle e oito mil, 
duzen1os e cinqüen1o e !rês reais e se1enlo e sele 
cento"osJ. 

~: 60 (sessen10! dia! consecul'vos. 

QQ!Qç.QQ: As despesas com a execução dos serviços estão 
orçados no valor global R$~28 253.77 (Cei"IO e vinte e oito 
mil, duzen'os e cinqüenta e três reais e selenlo e sete 
cen1ovos). ficando empenhado inicialmente o impor1óncio 
de R$8.253 77 (oi1o mil e duzen1os e cinqüenta e lrês reais e 
se lento e sele centavos). e correrõo ó.conto-dos recursos 
oriundos do Prográmo de Trabalho: 15.451.0181 1.198 -
Estruturação de Espaços Públicos. Nolurezo do Despesa: 
4.4.90-51; Fonte: 0107. conforme Nolà de Empenho 
n•20 I 0/NECXJ455. emitido em 08107120 I O. 

fundamento legal: O disposto no artigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. · 

~ Mocopó.08/07/2010. 

Ex,roto de brdem de Execução de Serviços 

lnslrumenlo 
PaPes~ 

CJES n•. 079/10-\JCONT/NAF/SEINF. celebrado entre o G.E. A. 
através do Secretario de Estado do lntraeslrui•J(O - SE•NF. 
como CONTRATANTE e o empresa lP t. AG liDA- EPP. poro 
os Iins nela declarados. 

QQkUQ; Construção de 984,80m de passarela em madeiro 
de lei, em esteios e tarugos. com 1.0:Jm e 1.50m de largura. 
nos Avenidas Novo Brosaio. Rui Barbosa e Coelho Neto. no 
Município de Sonlono-AP. 

Preco GlObo): ~~ (Cento e quarenta e cinco mil.· 
duzen•os e sessenta e um reais e sessen1o e três centavos) 

fmm: 30 (lrinlo) dias consecutivos. 

QQJ.Q.çQQ: As desoesos com o execução dos serviços estõo 
orçados no vetor global R$145 261.63 (Cento e quorenlo e 
cinco mil. duzentos e sessenta e um reais e sessenta e três 
centavos(. ficando _empenhado inicialmente o importóncio 
de ~ (dois mil e duzentos e sessenta e um <eois e 
sessenta e três centavos!. e co~rerõo à conto dos recursos 
oriur.cm po Programo de TrobaiM: 15.451.0181 1.198 -
Estruturação de Espa<:os Públicos. Natureza do Despesa: 
4.4.90-51: Fonte·. 0107. conforme Noto de Empenho 
n"2010/NE00529. emitida em ?.8/07/2010. 

El.!ndomenta Legal: O disposto no OJiiaa 62 e 120 do Lei n•. 
8.66663 e alleroções pos1eriores. 

Mocopó. 05/08/201 o. 

Extraio de Ordem de Execução de Serviços 

tmlrumenlo 
Portes: 
OES n•. 095/10-UCONT/NAF/SEINF. celebrado entre oG.E. A. 
através do Secretario de Estado do lntroestrulura - SEI~F. 
somo CONTRATANTE e o empresa M. R. & M. CONSTRUÇAO 
UDA, paro os fins neto declarados. 

QQiruQ; Reformo do prédio do Cenlro de Referência ao 
Terceiro Setor- SIM$, em Mocapõ-AP. · 

Preço: R$142 173,64 (Cento e quarenta e dois mil, c_enlo e 
setenta e três reais. e sessenta e quatro centavos). • 

f[Qm: 60 (s;ssenlo) dias consecutivos. 

~: As despesas com o execuçõo dos serviços estão 
orÇados no valor global R$142.173,64 (Cento e quarenta e 
dois mil, cento e setenta e três reais. e sessenta e quatro 
centavos). ficando empenhado iniciólmenle o impartõnc1o 
de R.iH.2..lZ (cento e qúorento e dois reais e dezessete 
centavos). e correrão à con1o dos recurso~ oriundos ·do 
Programa de Trabalho: 04.122.0160 1.157 - Reformo e 
AmpRoçôo dos Prédios Públicos. Notufezo do Despe~o: 
4.4.90-51; Fonte: 0101. Conforme Noto de Empenho 

'n•2010/NE00657 emitido em 25/08/2010. 

Fundamento Legal: O disposto no artigo 62 e t20 do Lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Mocopó. 25/08/2010. 

r 
(DIÃRIO OFICIAL) 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n•. 09'9/10-UCONTTNAF/SEINF. celebrado entre o G.E. A. 
através do Secretario de Estado do ln~oestrutura - SEINF. 
como CONTRATANTE e o empresa A & M CONSTRUÇÓES E 
ARTES LTDA- EPP. poro os fins nela declarados. 

~ Construção de 859.60m de passarela em modero 
de lei. em esteios. com I.OOm e 1.50m de largura. no 
Travesso 04. Bairro Remêdios 11. no Município de Sonlono-AP. 

Preço: ~~ !Cento e ·dezessete mil. cento e seis 
reais e doze centavos) 

fr.Ó1Q: 30 (lrinlo) dias consecutivos. 

QQ!Qç,QQ: As despesas com o execução dos serViços estõo 
orçadas no valor global RUl.Z.~.l2 (Cemo e dezessete 
mil. cento e seis reais. e doze cenlovasl. ficando 
empenhado inicialmente o importõncio de R1lQQJ2 (cento 
e se~ reais e doze centavos). e correrão 6 conto dos 
recursos oriundos do Programo de lrobolho: 15.~51.0181 

1.198 - Estruh.xoçõo de Espaços Públicos. Natureza do . 
Despesa:- 4.4.90-51: Fonte: 010t. Conforme Noto de 
Empenho r.•2olO/NE00660 emitido em 01/09/2010. 

Fundamento Legal: O disposto no ortioo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e olleroções pastericres. - · 

Mocopó. Ot/09/2010. 

,/~' .. -, 
Co~~~IÇUe~ , Secretór~:-estruluro 
Decreto n•. 0986/2010 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n•. 108/10-UCONT/NAF/SEINF. celebrado entre o G.E. A, 
através do Secretario de Estado do lntroestruturo - SEINF. 
como C€lNTRATANIE e o empresa LP & AG LIDA- EPP. poro 
os fins nela declarados;. 

QbiQJQ; Construção de 702.60m de passarela em modei'o 
de lei, em torugos e esteios, com I.OOm. 1,50m e ?.,OOm 'tle 
lorguro, no chegado do Elesbão, no MunicípiO de Sonlono
AP. 

Preço: R$140,184,20 (Cento e quarenta mil, cento e oitenta 
e quatro reais e vinte cen1ovos}. 

emm: 30 (lrl~lo) dias consecutivos. 

QQ!Q_Çi)Q: As despesm: com o execução dos serviços es1õo 
orçados no vetor global R$"140 184,20 (Cento e quarenta 
mil. cento e oi! enio· e quatro reais e vinte centavos). 
ficando empenhado inicialmente o importância de 
R$184,20 (cento e oiteoto e quolroreois e vinte éentovos). e 
correrão 6 conto dos recursos oriundos do Programo de 
Trabalha:· 15.451.0181 1.198 - Eslruturaçõo de Espaços 
Públicos. Natureza do Despesa: 4.4.90-51: Fonte: 0107. 
conforme Noto de Empenho n•20 I 0/NHXl666 emitido em 
01/09/2010. 

F~ndamento Legal: O disposto no artigo 62 e 120 do Lei n• 
8.666/93 e dlteroçães posteriores. 

Mocop6. Ol/09/2010. 

Extraio de Ordem'de Execuçõo de serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n•. 110/10-UCONT/NAF/SEINF. celebrado entre O G_E. A, 
através do Secrelorio de Eslodo do lnlroeslruluro - S~INF. 
como CONTRATANTE e o empresa N. S.S- SONORIZAÇAO E 
ENTRETENIMENTO LTDA • EPP, paro os fins nela declarados. 

Objeto: Montagem : de orquiboncodos. camarotes. 
camarins. bÓrrocos. WC's químicos e tablados. no Porque 
do Expa-feiro. no MuniCípio de Mocapõ-AP. 

Preço: R$138 759,80 {Cento e lrin1o e oito mil, setecentos e 
cinquento e nove reais e oitenta centavos).· 

emm: 05 (cinco) dias consecutivos. 

Q.Q!Q.çQQ: As despesas com o execuçõo dos serviços estão 
orçados no volcr glObal R$138 759,80 (Cento e trinta e oito 
mil setecentos e dnquen!o e nove reais e oitenta 
ce~lovos). ficando empenhado inicialmente o imporlõncío 
de !liD'l.§Q (se1ecenlbs e cinquenlo e nove reais e oilenlo 
centavos). e correrãà à conto dos recursos oriundos do 
Programo de Trabalho: 15.451.0181 1.198- Es1ruluroção de 
Espaços Públicos. Natureza do Despesa: 3.3.90-39: Fonte;. 
0101. conforme Noto tle Empenho n•2QIO/N[{;()672 emitido 
emOI/09/2010. 

Fundamento tegQI: .o disposto no artigo 62 e BO do Lei n• 

l 
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8.666/93 e olleroções postericres. 

Mocopó: 08/09/201 o. 

__. -:---; 

Exlroló de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento 
Portes: 
OES n•. I 11/10-UCONT/NAF/SEINF, celebrado entre o G.E. A. 
através do Secretario de Es1odo do lnlroeslruluro - SEINF, 
como CONTRATANTE e o empresa N. S. S- SONORIÚÇÃO 6 
ENTRETENIMENTO LTDA- EPP, poro os fins nela declarados. 

Q.!:ljllJ.Q; locação. montagem e desmontagem de barrocos 
de olimenloçõo e elevado paro jurados. no 6reo do 
Sombócromo. no Município de Mocopó-AP. 

Preço:~ (Cento e quarenta e cinco m~. cento e 
vinte e dnco reais e dezesseis centavos). 

ErmQ: 05 (cinco) diàs conseculivós. 

QQ!QçQQ: As despesas com o ·execução dos serviços estão 
orçados no valor global R$)45 I 25 16 (Cento e quarenta e 
cinco mil, cento e vin1e e cinco reais e dezesseis centavos). 
ficando empenhado iniciolmenle o impartõncio de 
B.112lli (cento e vinte e 'cinco reais e dezesseis centavos). 
e CO!Terõo à conto dos recursos criundos do Programo de 
TrabalhO: 15.451.0181 1.198 - Es1ruluroção de Espaços 
Públic~. Natureza do Despesa: 3.3.90-39: Fonte:· 0101. 
conforme Noto de Empenho n•2010/NE00671 emitido em 
01/09/2010: 

Fundamento l(ffial: O disposto no artigo 62 e 120 do lei n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Mocopà. 08/09/2010. 

Extrato de Ordem de Execução de Serviços 

Instrumento · 
Portes: 
OES n•_ 113/10-UCONT/NAF/SEINF, celebrado entre o G.E. A, 
através do Secretario de Estado do lnfroes1ruturo - SEINF, 
como CONTRATANTE e o empresa M. R. & M. CONSTRUÇÃO 
LTDA. paro os Iins neto declarados. 

Objeto: Retermo tlo Centro de Conv~·êncio do Borro Novo 
Esperança. em Mocapó-AP. 

Preço: R\ 137 597 ;aa (Centro e trinta e sete mil, quinhentos e 
noventa e sele reais e oitenta e oito centavos). 

WlQ: 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos. 

QQ!Qc_õ_Q: As despesas com o e~ecuçõo dos serviços estão 
orçados no valor glObal R$1 37 597,88 (Centro e trinta e sete 
mil, quinhentos e noventa e sele reais e oitenta e oito 
centavos). ficando empenhado hiciolmente o imponõncio 
de ~ (quinhenios e noventa e sete reais e oitenta e 
oito centavos). e correrão à conto dos recursos oriundos do 
Programo de Trabalho: 15.451.0181 1.199- Recuperação de 
Equipamentos e Espaços Púbficos. Natureza do Despesa: 
4.4.90-51: Fonte: 0101. conforme Nota de Empenho 
n"2010/NECXJ673 emitido em 01/09/2010. 

Fundamento Legal: O disposto no artigo 62 e 120 do Lei'n• 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Mocopó. 01/09/2010. 

uias Estaduais 
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uias Estaduais 

(Adap ) 
Robério Aleixo Anselmo Nobre 

PORTARIA N'. 0162/2910-ADAP 

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • ADAP. no uso de suas 
atribuiçOes conferidas pelo Decreto n' 3735, de 1 O de 
setembro de 2010, e tendo em vista o teor do Memo. 
143/2010-CP/ADAP, de 02 de setembro de 2010. 

RESOLVE: 

Art. 1' ·Alterar viagem transferindo a data de ida para 
o dia 08/09 com retorno dia 09/09/2010, dos servidores Lenira 
Barroso dos Reis- Coordenadora do Programa Objetivos do 
Milênio/ADAP e Victor- Lamarao de França - Analista 
Ambientai/ADAP, constante na Portaria ri• 0152110, J1Ublicada 
no Diãrio Oficial n' 4816 de 02 de setembro de 2010. 

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

Maca pá. AP, 20 .de setembro de'201 O. 

Fabricio Benevld~ Dos ~antas 
Direlor-Presidente·em exercício 

I 

PORTARIA N'. 016312010-ADAP 

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • AOAP, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decrelo n' 3735, de 1 O de 
setembro de 2010, e tendo em vista o teor do Memo. 
005412010-ASTEC/PCDIADAP, de 14 de setembro de 2010. 

RESOLVE: 

Art. 1' - Cancelar a autorizaçao de viagem dos 
servidores Gilberto da Silva Lima - Assessor Técnico 11 -
PCDIADAP e Tãnia Marta Abdon Nóbrega - Engenheira 
Agrônoma - CDUADAP, da sede de suas atribuições Macapá
AP, até o Município de Porto Grande/AP para a localidade 
Colônia Agrlcola do Matapi, no dia de 11109/2010, constante 
na Portaria n• 015511'0, publicada no Diário Oficial n' 4819, de 
09 de setembro de 2010. 

D~-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

Maca pá- AP, 20 de setembro de 2010. 

Fabricio Benevlde lli os Santos 
Direlor-Presidente! exercício 

EXTRATO DE RESCISÃO ÕE ESTÁGIO 

TERMO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ - AOAP, E ELIELSON 
RODRIGUES PINHEIRO. . . 

Pelo presente instrumento e nos melhores tenmos de direitos, 
os· no fim assinados, de um lado, a AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO 00 AMAPÁ - AOAP, Autarquia da 
Regime Especial em consonancia a Lei n• 1.394 de 05 de 
novembro de 2009. do Governo do Estado do Amapá, inscrita 
no CNPJ n" 01.661.4341001-03, neste ato representado por 
seu Diretor-Presidente Sr. ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO 
NOBRE. brasileiro, solteiro, nomeado pelo Decreto n'-4565, de 
05 de novembro de 2009, portador da Carteira de Identidade n• 
331610-AP, expedida pela SEGUPIAP, CPF n• 07.0.675.422-
00, residente na Rua Salvador Diniz, 234 Bairro Centro, 

.Santana - AP, e de outro lado ELIELSON RODRIGUES 
PINHEIRO inscrito no CPF sob o n' 002.256.162-54, portador 
da RG n' 294670. residente e domiciliado na 5 Av. Baixada do 
Kiar. 208- Perpétuo Socorro- Macapá • AP, CEP: 68.900-000, 
doravante denominado de ESTAGIÁRIO, com interveniência 
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO {\MAPÁ • CEAP, 
acordam e estabelecem entre si. as cláusulas e condições que 
·regerão esle. que se obrigam a cumprir e respeitar. 

~-CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica rescindido o termo de 
compromisso de estagio finmado entre a Agência de 
Desenvolvimento do AmapáiADAP e ELIELSON RODRIGUES 
PINHEIRO celebrado em 2410612010. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente tenmo de rescisão 
encontra-se disposlo na Cláusula Sélima do termo de 

· compromisso, devendo ser publicado no Diário Oficial do 
Estado até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) d.ias 
daquela data 

C~ÁUSULA TERCEIRA - Fica delerminado as demais 
providências cabiveis par,a que seja posto no tenmo ao 
presente procedimento. 

SEGNATÁRIOS: ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE, 
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Presidente da Agência óe Desenvolvimento do Amapá/ADAP e 
ELIELSON RODRIGUES PINHEIRO. Estagiário. 

Macapá-AP, 16 setembro de 2010. 

i{. Robério Alelxo elmo Nobre 
Oirelor-Prqsidente 

Agência de Desenvolvimento do AmapáiADAP 

(Rurap 

Jaezer de Lima Dantas 

EXTRATO 00 CONTRATO N' 033/2010- RURAP 
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) 

) 

Instrumento/Parte: Instituto de Desenvolvimento Rural do 
_Amapá - Rurap, como Contratante. e o S.!'. REGINALDO DE 

SOUZA COSTA,· como Contraiado. 

Do Fundamento Legal: 
Artigo 24, Inciso 11, Lei 11° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
alterada pela Lei n' 9.648, de 27 de maio de 1998; 
Processo Administrativo n• 37.0747/2010 

CLÁUSULA PRIMEIRA.- Do Objeto: 
O presente Contrato tem como objeto Refonma da Embarcação 
e conserto do Motor NSB18 Yanmar pertencente ao lnstttuto 
de Desenvolvimento Rural do Amapá ·RURAP . 

CLÁUSULA QUARTA· DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato terá sua vigência a partir da data' de sua 
assinatura até 31/1212010 ou até o cumprimento integral de 
todas as obrigações pactuadas, ou seja, até que o 
fornecimento atinja os limites quantilativos definidos no anexo 
I . 

CLÁUSULA ONZE· DO VALOR E DOTAÇÃO: 
Pelo perfeito fornecimento dos Serviços, o CONTRATANTE 
pagará a CONTRATADA, de acordo com a Cláusula Quinta, o 
valor total de R$ 7.900,00 (Sete· Mil e Novecentos Reais) 
empenhado por conta do RURAP/GEA, Programa de 
Trabalho 2001, Fonte 101, Elemento de De'spesa 3390.30. 

Signatários: Jaezer de Uma Dantas e 
Reginaldo de Souza Costa 

Data de Assinªtura: 1610912010 
Macapá/Ap, 16 de Selembro de 1 O. 

c 
JAEZER O LIMA DANTAS 

Diretor Presidente do RURAPIAP · 

(Hemoap 

João Ricardo Silva Almeida 

PORTARIA N°. (' ,:,1 ~ /2010-GAB/HEMOAP 

) 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ-HEMOAP. 
no uso das atribuições que lhe siio conferidos pelo Decreto 
n•. 4561 de 04 de outubro de 2005, art. 33, Inciso XI do 
Decreto Estadual n•. 5.519 de 09 de dezen~bro de 1997, que 
aprovou o Estotufo do Instituto de Hematologia e 
Hemoterapia do Estado do Amapá. 

Resolve: 

Autorizar o deslocamento da servidora Luclana Campos 
Machado de Souza, médica. do sede de suas atribuições 
MacaJl!Í·AP até a cidade de São Paulo/SP, com a objetivo de 
participar da Conferência 'Visé!o Global Fisiopotologia da 
Ooenço Falciforme', no período de 17 à 19/09/2010, sem 
ônus poro o estado. 

PORTARIA N°. (.)'i /2010-GAB/HEMOAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ-HEMOAP, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo· Decreto 
n•. 4561 de 04 de outubro de 2005, art. 33, Inciso XI do 
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Decreto Estadual n•. 5.519 de 09 de dezembro de 1997, que 
aprovou o Estatuto do' Instituto de ·Hematologia e 
Hemoterapia do Estado do Amapá. · 

Resolve: 

Autorizar o deslocamento do servidora Marlzctc Carvalho 
da Silva, médica, do sede d" suas atribúições Macapá-AP 
até a cidade de São Paulo/SP, com o objetivo d" porticipor 
do Simpósio sobre Mucopolissacaridose T-I, no período de 
23 6 25/09/2010, sem ônus para o estado. 

JUSTIFICATIVA N° 11/lQ-CPL/HEMOAP 
Adjudicada: Distribuidora de Medicamentos do Amapá. 
Assunto: Inexigibilidade de Udtação 
Fundamento Legal: Artigo 25, Inciso I, Lei 8.666/93. 
Processo n": n.0 • 18.000.142/2010 
Valor estimado para o exerdcio de 2010: R$ 200.970.00 
(Duzentos mil e novecentos e setenta reais) 

Senhor Diretor-Presidente, 
Tem por objetivo ? presente justificati · · ão direta 

de produtos laboratoriais específicos para utilização em 
equipamento totalmente automatizado que executa testés de 
Eletroforese de Hemoglobina por capilaridade atendendo ao ~em 
E.3 da RDC !53 dos serviços de hemoterapia "Detecção de 
Hemogtobinas anormais". Os produtos laboratoriais da 
Empresa DISMAL·Distribuidora de Medicamentos do Amapá com 
atividade de representação, comercialização e distribuição em 
caráter de exclusividade em todo o Estado do Amapá da 
empresa DJAGNOCEL· COMÉROO E REPRESENTAÇÕES L TOA. 
dos ,produtos da marca SEB!Acom França) para a técnica de 
capilaridade, sem similaridade no mercado nadonal, único 
compatível com equipamento MINICAP para automação dos 
testes Eletroforéticos colocado em regime de comodato neste 
Instituto. 

Assim, a presente contratação, encontra guarita nos termos 
do Artigo 25, Indso I, da Lei 8.666/93, a qual dispõe que "É 
Inexigível a 1/dtdção quando houver inviabilidade de 
competição: I - Para aquisição de materiais, equipamentos ou 
géneros que só possam ser fornecidos pór produtor, empresa ou 
representante comerda/ exdusivo, vedada a preferéncia ~ 
marGJ, devendo a comprovação de exdusMdade ser feit!J 
através de atestado fornecido pelo órgão do registro de 
comércio do /oca/ em que se realizaria a lidtação ou a obra ou o 

· se!VIço, pelo Sindicato, Federação oiJ Confederação Patrona~ ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes~ 

Ademais, a Inexigibilidade ocorre quando há inviabilidade 
de competição entre os ofertantes, seja por existir apenas um 
fornecedor ou produtor que possa · contratar com· a 
administração, seja por que existi apenas um determinado 
produto que satisfaça a necessidade administrativa. 

No caso presente, resta demonstrada a inviabilidade de 
licitação para os produtos pretendidos pela Administração por 
tratar-se, a adjudicada de representante comercial exdusivó, 
nos termos do que disciplina a lei. 

A adjudicada é representante comérdal exdusiva dos 
produtos a serem adquiridos, conforme faz prova a declaração 
de exclusividade emitida pela empresa DIAGNOCEL Comércio e 
Representações Lida, comprovada através da certidão 
simplificada da Junta Comercial do Estado do Amapá·JUCAP 
juntada aos autOs, traz em seu anexo informativo com descrição 
dos equipamentos para os quais a adjudicada fornece produtos 
com exclusividade, dentre eles constando o equipamento SPIFE. 
O preço de· comercialização encontra-se compatível com o -
ofertado no mercado, visto que, o equipamento comodatado 
utiliza tais produtos ·contemplando todas as técnicas 
eletroforéticas exigida por este Instituto. 

Pelas razões expedidas em cumprimento aos ditames 
le~ais e 1/Ísando salvaguardar os altos interesses da 
Administração Pública, submetemos a presente justificqtiva a 
apreciação do Senhor Diretor-P·esidente do Hemoap, para 
homologação, amparada no Art. 26 da Lei 8.665/93, com escopo 
de ratificação e conseqüentemente publicação no Diário Oficial 
do Estado, dentro do prazos leg is. 

Macapá- :?, O e setembro de 201 O. 

~droP. cro~õ Pfesidente 'PI/HEMOAP 

Jvanit.~~'J:;Alii:;;;j;Js . Cleyto T. Pinheiro t: (r Mem1'o 

(Detran 

Maj. PM Jones Miguel Pereira da Silva 

COMISSAO PF.R~I.\ 'i ENTE DE LICll'M'AO 

Jl'STIFICAl'fV,\ '1"1109/20111- CPUD!:l'RAN-AP 

. .\COF.S IJF. PROCWIM[N'J'O 
.\SSI'NTO: INF.XIGIRli.JIIAIII: LICITATÓRIA :-;"011712UIU 
PROCESSO\" 10.0000,8714/2010 

) 

_QDJETO: COiiTRAHÇ,\0 IJE S!_RVIÇOS _!i.C\ICOS PAR.\ 



Maca á 21.09.2010 

TREI:'HMF.'ITO ~ ,\l't:RFF.I(OA"E:"TO DE fLSSO.~I.. 
FIR~IA: F.S,\fl- E~COL.\ IH: AllMINISTRA('.-\0 E 
TREIN.UIF.'IITOS 
\':\I.OR: R~ 1.89.0.00 (l:m. mil. oitocentos c nm·rnl:t rr-:4h). 

SuhmNo it elr\-"Hdl cnn"idt·raçàa do b:m", Sr. Oirrlor· 
i'r('(iidenlt' •lo !lETRA \~,\I' a prcRCn1r jusliftrafÍ\':1, para eiCito dr 
autnri1aç-.iu t' r.dificar:\o rtft'~nfe an ohjrrn com n nlor supruitatlo. 
cuja contntlaçâo pos:~ui :tmtJ:no lrgal sob 11 fghll' do ...\,rr. 2:\, 11, ele 
Ar1. IJ. VI. 1la Lri 8.(16(,/IJJ, r allt'nt\'lit'S. 

.ln'<tifk:Hc t1 contr'81AçRo clirt'l~ d:~ l'ffi1Jr<'SI1 Esali- t:Sí"ola de 
. \dmini\tr:u;:io r Treinamentos. ino;.rrita sob o Ci'IP.I n" 
J~.96J.4i9/000I~~6. tm r:u;lo do nhjrtn dcsh: Jlnlctsso ser n 
cm11rn1açãn th• s(·n·iço~ trcnlcns p;m11 treinamc11to c aprrfe~o:nnrnto 
dt' 11rssoal 11arn in~ni,·Hn dr OI (uma) ~rn·idora do lkJHtrf~mento 
L~r~duAI dr TrAn~ito no Cur..n ''0r{aJnrnto Público: f'im•nfiamento'i 
r (;;~stu'i no Or('nmrnto Púhliro ro•n :t!' tletrrminaçdrli da Lei de 
"""J)()IIsahilidadt t'ilicnl .. , a litr rt'Aii7~Hin no Jll'riodo de 22 a 2~ "" 
\Cttmhr·o de 2010, n;:~ ridadt" tle Redfr .. PE. 

•: nn!nriamentr \ahido qnr 11:4 maioria dns vncli, no rasu 
rorlfn:tn, ( tlifidl cstabrlt"ftr JHUirôr:o adt•ttnado! dr competiçl1o pua 
f5fOIIIf'r isrntamcnte rntre dirrrcntf'S fH'nfr.liliOI"C:Ii ou rursu~. tormmdo· 
lif fOIIIJlliratlo t•nmparar o talento e a rar1acíthult' didlitit~ tios diversos 
me~trcs. t:ntcntlru a lei dt> li<'irõi('ÓCli de chusificar nn Cll(1!oria dr 
~cn·jrn tfrnico profissional ~prCializ;:.do. u lr.thalho tle trrirlamcnto e 
Hl'ftft·kmtm('nto dt JICSSO~I dR Administr<tçHn, por particulnrcs 
(p~!ioas_ fisirH~ ou jurídicas): stndo dr naturC7.J: sinf!ubtr o sen·iço. 
~trá fntalmt'uf~ difrrTnlr 1110 lrtinamento dt outro.ainfla qur ~obrr os 
tnt"~mos trma!i. qunndo mlni~tr~•ln JlOr JHirliculnrf'~ dh·en;os. 

O :ulministrnth·ista Antônia Car·lo~ ('intn do Amaral. ao 
dilirorrrr suhn· a rontntaçáo de JlrOfL'isinnRI 1u•ra reali7.ac:io de 
treinantNHO de Jtrs!<ual, asst\'era que: "TreinAm,·nto e 
3Jlfrf\"içoam('nto dr prssn:tl f ~rn•iço. técnico Jlrofili'iÍHnal. 
<'~J)t>t·ialiJJtdo. prt\'ÍStO no a11. IJ. \'I. tia lllf':o>ma l.t'i n· 8.666NJ. Em 
Jlrinripio, r til' nature1..a Shlgular, JUrrqnr (- conduzido por uma OU 
mai~ Jl"~\0-as HsiL~s. mesmo quando a cnntr'llllda r Jlt>Ssoa jurídica. A 
sinJ:ulnridJdr •·rsillr rn1 qm· dessa ou dessa!l JW•soas fi!rroit·õis 
(instrutorrs ou do("("ntrs} requer-St': a) tXJifrirncia: h) dnminio 1lo 
:t,.sunh•: c) didl\tica: d) cxpcrirnria f h<thilillatle na. condução dr 
~rupns. fn·qtirntrmrntr hetem~Cntos incrusi\'C no qut> se rtft'rc à 
rurmaçlin profissional; t) cartacid::tde de comuuicaçHn. 

Como não ~r tNldt' •li.,soriar o lreinamenlo dn inslrutor ou 
tlncentr. a~a lilngul•ridadr sul1jt>th·a ~ Ut~htm objetiVR. \'alr di1.rr: 
tamhtm o stn•iço por e f{' prr.~;.tado r. .'\ing-.l:u ... " (Alo ,-\dmini.otlrnlivn, 
l.ifitarü~ t' ('ontracos Admiui~trativos;', \htlhtin•,. Editor~. 199~. 
pag. 1101. 

O artigo 25. 11, da h·i dr Ucilaçdts diS(Jót que A inrxiJ!ihilidadr 
de licitaç:ln dtn• rdn rrlõtrita ãs hipútt'Sl'S de JtrC'ilação flr ~n·iço 
tí-cniro. singular r rrali7.ado 1utr J1ronssionais. dt áotõriA 
t'!ifJCCi:iiÍiõl\"oin. 

l'an~ \larçal .l.u!'h·n Filho ({'omentáríos ã lei dt' lil"itaçóts e 
t'Ontrato:li adminislrdli"os. ll.t'11. S~o Paulo: OiaiHirll, 20U5), ''a 
int>\Í)!ihilitl:ul~ apenas se confiJ!nra dianlr da presença cumulatin do~ 
trf~ ff(JUÍsilu!l. Ou St'ja. nRo hnlita ronfi~ur.ar~!ll' um st-n·iço té-cnico 
1•mfi~dnnal e5JK'l·iali7'.ado, m:u a contnltAÇÁO dirfl"à 1lrpcndrrá . tle 
cnnslatnr-lir a r'isti-nria dr ohjt"lo sÍnJ!UI:lr. :\drmal~ di~~. apn:ts 
JlOderá srrcontrntndn um lõnjeitn til11lffr tlr notória tSJ•rciali7JICl'in". 

:'\n alu!iivo a notória rsJ't'1'ialint~·~o Jtrly I .o1•e~ \leirrllt~ 
(Ucitaçãn t' Cnntrató :\dmhtiSirali,·o. 11" rd. Sãn Paulo. 1\lalheiros 
t::dltnn·s. 11)96. I'· 50) H conreitun dn sej!ulntt fom1n: 
' '' ... tO rttOnheriUK'OIO pl1hlico d;:~,alfa CApntitlade JlfllfiSSÍonal. 
'oiUricdadr Jlrnfis~ion~l t Rl~o rnni.~ qur h:-thilita,·ão profissional. E~u• 
(· a autoriJ.-.,·:.iu lq!al Jtar:. o Ul'f'cirio da profa.,.s:.iu; aqu('la t- a 
t•rnclamaçár. ela flirnltl:. t" do.\ roltj.l.a~ sobrf' o incli.o;;rnli\'rl ,·alnr do 
pron~~ional na sua HJK'cialitlaclt". 

Ccho :\ntõnlo Bantleira dr ft.lcll11 ulm:n·a que 11 nntóri.a 
t'.lljlrcializa(":1o "cliz, resp<'i1o a trahlllhu ~narrado J)Or cararterístiras 

imti,·idualilallor. .. s" (lil'ilaç"o. ~:diton~ RT. 19Rfl. I'· 19}. Pan~ 
Adilson ..\hrt•u naiiM:ri utl uotnrit'datlt mio se ronfundf' com A 

11npul:~richtcfr. "lliiO i: ncrcs!i!lrio que o conu·atado seja tido como 
r«onh('('idamcntt' capaz ptlo p1no. ptla mAssa, prlo C'Onjunto dos 
cidad:llos. IK'Ia colrth·ida11f, OastA t(Ut isto acont~a no âmbito 
dAqu<'IM pts.çoas qur DJK'ram na Hn::~ corre~JKmdrntt ao objeto du 
wntr.Ho" (1\'ittrrtos Juridic'olõ dA l.iritaçio. São J•aulo. Snmh'H. 1992. 
. l" rd. r. 39~ 

() \alor da inseri~~! o est:\ de acordo com o J•ratic::~tlo no mucado 
untional. ronformt naliacão das rmJJrt"!lllll 1l~le nunu dt ativid:.ule .. 

Cumpmm~~t Assim, as f'ÍJ!Í·nrias du Ar1. 26. U r 111 da ll'i 
RfíM/QJ r l~isht('ân co.nttlrmcntu. dr&Jtndendo 1111e o Ato 
llonloloJ!alárin OJ)()rlunitr " . scqfiéncia f' a tramita('áo dtste 
docnt11rr1to JU~rn sntvA~11anln dolO inh•rt!'St'S dll .\dministr.wto l' 
C11rnprimrnto~ lr~ais. 

HI.IUSS.\0 I'!::RI! \\E:'\Tt: J)t; LIOJ.\C\0 

Jl'SlWICAT!VA N"lllll/211111- CI'IJII.t:Til-\N-..\P 

A('(lf.S llE PROO:II!~IE'<TO • 
,\SSl"\1'0: 1:'\I:XIGIRII.IIl.-\DE LICITAHIIU·\ 'i"1111Hf211111 
rtmn:sso v to.oooo.sr.9612010 
OIUHO: CO'ITR.\H(".\0 nt: s•:RI I('OS I'ÍT:\ICOS PAR.\ 
rREI'i,"HS!'O F. .\Pr.RH:I('O..\ME"<HO OE PESSOAL 
I'! R IH: •:S,\1-1- t:SCOL\ O[ ,\0111:'\!STRA(oÜI f. 
TREI\.\m:\TOS 
\'..\I.OR: RS 1.890.00 (11m mil. oilul'l'nlus c nu"·tnta rtai5.). 

Submrocn I tlc\·•da considera\·áo dn •:,m•. Sr. Oirrtor· 

J>rt~ldrntr do UElRAI'i~,\P 1 prt~Aff justificath·a. pan dt>ito d~ 
AUtnri7.ariu t' ratiflrlll'âO rdtnntr ao obirto rom o \'alm· 

(DIÁRIO OFICIAL) 

!'upriidtadu, cttj;t C()nt~Jttaçâu pos~ui nmparo ltgrti .lioh ft rcidf do 
Art. 2!'. li, cír -\rt. 13. ~·1. t.hl l.d ~.Mil,/9J. r 11ltrnaçôrs. 

.lnslifica-sr a .rontnuaçliu Uirrta da enlprrsa E~ali -
[!'t'o.lx Llr Administr;~ç;io e Trein:1mrnto~. inscrita snh o C\V.I n• 
35.9bJ.479/0001-46, t'~ r~zlio do ohjcto drstr prorrsso :-tr õ1 

e-ontrataçáo dr ser\·iços tfrnicos pàra trrinamento r 
aprrfeíçoamtntÓ t.lt pu~o:ll par:1 inscri(J\O dt OI (uma) srrvidora 
do UrpArtamrnto E~t~dtutl dr Tr:ln!lieo no Cur~o .. Or~·amentu 
Pt'1blico: Financiamc~lo~ c Ga!'tus no Orçlimtnfll Píthlico cnm R!!. 
determina(óes dn Ui dt Rrspnns.11hilhbde Fi~ul". a sn rrJiizado 
no prriodo de 22 ~ 25 dr sclrmhro tlr 2010, n;t cidade dt Rrcift-
rt=:. • 

É notoriamentt snhido que 111 llHiioria da!'l \'f/t'.~ no U!IO 
ronrrtlo, f diliril rlit:lbtlfrrr fHtllrüt·~ ildtquac.Jus t.lt compttiçáo 
p~I'A escolhtr isentam~nte t'ntrt tJirtrtntes profrssorcs nu rur~os. · 
tornandn·st ('omplicado rompuar o tJirnto ·r a npadLiiiLir 
did:itic~~: do~ dh·er~os 'R1tslrrs. Entt'ndru li lei c.k liritaç_óes dt 
classificnr na categOria de sen·iço ttrniro profisSional 
esprrinlb.Atlo. o tnhalho tlr frrinamrllfo r aprrfeiçoamenlo tlr 
prlishal da Administração. JlOI' (Jarticulul's lpessoas físicas ou 
jurítlil'tts): stnúo lle natureza sine.ular o str\'Í(O. senl fauilmrntr 
dirr,·rntr nm trrinamt"'lo dt outro. 11inda IJUt sohre os mesmos 
temas. quando ministra~llo por f1arlit"ularl's tlivenus. . 

O administrnli~·ililn Antônio Carlos Cíntr• fio Amua I. ao 
discnrrrr .~ohrc A rnnt~ataçáo dr profissionlll para rt'alit;~ção dt 
'trfinamrnto de flt'~So;al. assr\'t'r:t qut: "Treinnmento t 
aptt'ftiçoamcntO llt 'prssonl i. ~õ.tn·iço tCcnico profis~;.ional 
tliJH'tiflli7.aLio. prrvi10fo bo 3rt. 13, \'1. 1la mesma Lei n" 8.(,66/93, 
[m prinl'Ípio, f dr Oli)Urrt.R Singular. pnrqUC' f COnduzidO por 
uma ou mais pessoas lí~ifas. mesmo quando a contratada i: pt·ssu:4 
jurhJic11. A sin~ularidadr rr10idr rm qur dt•ss:t ou dessas prssoas 
fi.sk;ts (instruture!rro ou~ docentes) rrqucr-sr: a) uperiCncia~· h) 
domrnio do nssnnto: c) didátira: d) txptrifnria c hahili(huJt na 
cnnlluçân de J!rupo.~;., Íhqiienlrmtlllt ht·h·ruj!ineos ínclnsiw no 
lJliC Sl' rden.' ~ fo~maç:io profissional; t') CApiChJade de 
romunira~áo. 

Como n:lo sr podt lli!'sori::tr o tr.einiiml'nto do instrutor 
uu dprtnte. t'SSi1 .sin~ulilridade subjetin é tamhém ohjrti\'a. \'ale 
dinr: tnmhtm o sen·içn J}()r elt prrstado f si•tj!ul~~:r ... " (Ato 
Adminish·ativo, l.i('itâçôcs f. ("ontr::ttos Atlministr:t1Í\'Os", 
~1alhriros Editores. !995. pá~. 1101. 

O artigo 2~. 11. da Lei de l.irihtçflf!' disptit que a 

ine'il!ihilitl:!dt de lidt:.çáo tltn estar rrstt·itll Às hipõtrsrs dr 
prt'staçll.o dr stn'iço ttrnicn.sine11hu· t' rrAii7.ado por profissionais 
dr notória t!ipiciali1.açâo. 

rara Marçal .lú~trn Filho f('omt'ntÁrins il lri flr lirit:~çMs 
"contratos Jdminü•tnÚnllõ. ll.rd. São Paulo: Diill~tirõi, 2005). "n 

'inniKibilii.Jiic.Jt apl'nas ~t cnnfieurn dianlt da prtsen(a rumulãtin 
dos trf!' requisitos. ou' stjt. nio hasta rnntiJ!nrar.sc um srn·i\'O 
ttrniro prolhsinni!ll rsptriali7.allu. ma~ a rontratat;.o diretn 
tft•penderá Llc ron~tatnr-st a existênría de objeto sin~ular. 
.o\drmais di~so. •penas pollrrA ser ront~~tatlo um sujtilo titular dt 
notória rsprciali7,ação". 

\'o alu~h o ;'t notúria t'Sptcinlizaçâo lltly l.oprs \·lrirrllrs 
(l.iritaçdo r Contrato .\dministrllltiYo. 11• td. S<iu Paulo. 
\llllhtir·os t:dilorrs. flJ~J6. p. $0) 11 conct"itua da se~uinlt' forma: 

·• ... i! o rert~·nhrcimtntu públiro da alta r11pacidadr 
profis~ional. Notorirllatlt profission•l f alc:o mais que habililaçliu 

prolissiunnl. [stft r " auturiJ.açJio legal par;t o ufrricio d" ' 
profisSão; aquela ta pi'ocbrnnçàn da rÚrntrla c dos·roleS!aS sohre 
o indiscutível '';tlnr do pro·fissional na ~ua esprriAiidadr", · 

Celso Antclnio'Bandl·ira dr 'trilo obstn·a que a notória 
rsp~C'i.diz.-çAo "diz rrsptito a trallalho mHrrado pur 
rararft'risticHs indiridUari~;adoras" {Licita~lin. tditor~ nT. 1980. 
IJ. 19). Para Adil'ion~ Ahrtu. Dalla.ri tal no1oriedadt nfto st 
confuntlr rom a popnhtritJndt, uii~O r ntCt'!'SiÍrio que O C'OIItralõlt.IU 
stjll tido rumo rt'conhtrhtamente t·:.~paz pelo pMo, p~la m~usa. 
pt'lo ronjunto llo~ ridatl:ius. pela rolcti\.·ic.htde. na~ta qur· isto 
arontc~a no 3mbito yaqurlu IJt'S!UI;tS qut oprram u árta 
corrrspundtnle ao ohjrro ·du t·untrato" (.-\sptctu~ .Juridico.s da 
Liritoçáo. Sõo Poulo. S:irain. 1992. J' rd. P. 39) . 

O \'Rior c.Ja in.'i(dçáC:! rStá lJt ;1cordo rom o r•ratiudo no 
mercado nacional. l'un~ormt avnliaçáo das tiiiJ)rtsns t.ltMr ramo 
dt 11tividadr. 

Cumpnm-st A~'lilll, as e,;ighcias do Art. 26,11 c 111 da lti 
8666/93 t lr~i<laçoo \ompltmrntor. cltprndrndo quo n Ato 
llomoloeRtóriu opurtufti7.t • scqüfnl'ia t a tnmiÍaçâo dutr 
doé-umento para sah·agnard:t dos inlrressts da Administrn~~o t 

cumprimento~ ltgais. 

MarapA-AI'. 17 ~r setrmhrn·~r 201(1. 

~ '\ . . 
·~JJ;::s;: 

CRISTL\1\'E S(}IIS,\ llOS SA:'IITOS 
Prrsidrntr do CPL!DETRAN-AP 

_, Ratifico nos termos da tri 

t;mj}tu9/2010 

M.\.IPM.IO 

(IPEM 

Alcir Mary Sampaio 

ERRATA 
PORTARIA N". 040/2010/GAB, de 10 dti setembro de 

2010 

O DIRETÓR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PESo'S E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ. no """ nn 
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competência que lhe outorga· o artigo 3' da Lei 0048/92 e 
tendo em ,;sta as atribuições legais que. lhe são 
conferidas pelo Decreto n'3624 /2009 - GEA ~ Portaria 
n'. 080/2003- !NMETRO; 

ONDE SE LÊ: 

"Veículos MrTSUB!SH!-L200 Placa NEI 6911 e 
Saveiro Placa NEX 2753". 

LEIA·SE: 

"Vciculos. M!TSUBISH!-L200 Placa NEl 69!1 
Saveiros tilacas NEX 2753 e NEX 2763". 

Macapà (AP), 10 de setembro de 2010. 

(PODER JUDICIÁRI~ 

(Tribunal Regional Eleitoral 

Des. Luis Carlos Gomes dos Santos 

PORTA RIA N° 492/201 O 

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 do Dr. MÁRIO CÉZAR 
KASKELIS, Juiz da ga Zona Eleitoral. 
Art. 2° O valor do presente suprimento 
perfaz o total- de R$ 17.600,00 
(dezes,sete mil . e seiscentos reais), 
destinado a custear despesas 
enumeradas no Processo n° 17/10, 
Classe VI, proto-colizado sob o no 
5797/2010 assim discriminadas: I 

DESPESA AC}REGADA: DESPESA DE 
FUNCIONAMENTO 

ELEMENTO ESPECIFICAÇAO VA~ 
DE (R$) 

DESPESA ··-
339030 Material de 800,00 

Consumo 
·-

339036. Serviços de 10.500,00 
terceiros Pessoa : 

Física 
-339039 Serviços de 3.000,00 

terceiros Pessoa 
Jurídica 

TOTAL 14.300,00 
r---- DESPESA AGREGADA: MESARIOS 

ELEMENTO ESPECIF.ICAÇAO VALOR 

DE (R$) 

DESPESA 
339036 Serviços de 300,00 

terceiros Pessoa 
Física ----·· -· 

339048 Auxílio à Pessoa 2.000,00 
Física 

! 

. TOTAL 2.300,00 
DESPESA AGREGADA: LOCAIS DE .. --'-

VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO 
ELEMENTO ESPECIFICAÇAO VALOR 

DE (R$). 

DESPESA 
.339036 ServiÇos de 500,00 

terceiros Pessoa i 

Física i 
·--- ·---soo,oo 

339039 Serviços de 
terceiros Pessoa 
Jurídica 

TOTAL - 1.000,00 -§ 1°. O prazo para aphcaçao será ate o 
dia 05 (cinco) de novembro de 2010 .. 



Maca á 21.09.2010 

§ 2°. O prazo para prestação de contas 
será até o dia 15 (quinze} de novembro 
de 2010. 
Art. ·3° Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. 
Gabinete da Presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral do Amapá, em 30 de 
agosto 2010. 

(A} DES. EDINARDO MARIA 
RODRIGUES DE SOUZA 

PORTARIA N.0 537/2010 

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuições 
legais definidas pelo art. 16, XI, do 
Regimento Interno desta Corte, e tendo 
em vista o contido no P.A. n° 411, 
Classe IV, protocolizado sob o n° 
7.173/2010,-
RESOLVE: 
Art. 1° -_ Substituir o Cap. PM Valmir 
Cardoso Monteiro; pelá {a Ten. QOPMC 
Helen Vandoren Siqueira, na Comissão 
de Transporte e Segurança, instituída 
pela Portaria n° 215/2010, de 
20.04.201 o. 
Art. 21i - Publique-se e registre-se. 
Gabinete da Presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral do Amapá, em 09 de 
setembro de 2010. 

(A) Desembargador EDINARDO MARIA _ 
RODRIGUES DE SOUZA 

PORTARIA N° 568/2010 

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
AMAPÁ, no uso das atribuições legais 
definidas pelo ·art. 16, XXXII, do 
Regimento Interno desta Corte,.e tendo 
em vista o contido no P.A n° 349/2008, 
Classe - IV, protocolizado sob o n° 
5.803/2008, 
RESOLVE: 
Art. 1° Conceder Progressão 
Funcional, na forma do § 1° _do artigo 
go da Lei n:o 11.416, de 15.12.2006, dos 
artigos 2°, 3°, 4°, 9° e 10, do anexo IV, 
da Portaria Conjunta n° 1, de 
07.03.2007 e da 'Resolução TSE n.0 

22.582, de 30.08.2007, ao servidor 
abaixo relacionado, com vigência 
imediatamente após a data de 
interstício· 

! NOME I CARGO 

HEVERTON 
LUIZ 
RODRIGUES 
"FERNANDES -
TéCNICO 

JUDICIÁRIO 

lntersticio 

17.08.2009 

PROGRESSÃO Vigê~cia 
Classe/Padrão fi~e~~~~iro) 

DE PARA 

A I 16.08,2010 ~-4 -
A·S 

17.08.2010 

Art. 2° Publique-se e registre-se. 
- Gabinete da Presidê~cia do Tribunal 

Regional Eleitoral do Amapá, em 15 de 
setembro de 2010. 

(A} Desembargador EDINARDO MARIA 
RODRIGUES DE SOUZA 

PORTARIA N.0 570/2010 

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
AMAPÁ, no uso de suas atribuiçõeª-_ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

legais definidas pelo art. 16, XXXIi, do 
Regimento_lnterno desta Corte, 
RESOLVE: 
Art. 1° Autorizar o Primeiro-Sargento 
João Carlos Faller, da Capitania dos 
Portos de Macapá, RG n° 514.395·0 
MB, CNH n° 00333089304, a dirigir 
veículo oficial deste Tribunal, modelo 
COROLA, placa NET 7647, de acordo 
com sua respectiva categoria 
habilitacional; nos 'termos da Lei n° 
9.527/2006, no período de 20 a 
24.09.201 o. 
Art. 2° Publique-se. 
Gabinete da Presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral do Amapá, em 15 de_ 
setembro de 2010. 

(A) Desembargador EDINARDO MARIA 
RODRIGUES DE SOUZA 

10" Zona Eleitoral- Macapá (Zona Norte). ltaubal e Cutias 

EDITAL N" 149/2010 

A Doutora SUELI PEREIRA PINI, MMa Juiza da 10" 
Zona Eleitoral do Estado do Amapá, com fundamento no Art. 
24 da Resolução do TSE n• 23.21_ª/2010, 

RESOLVi:: 

Art. 1°. TORNAR PÚBLICO aos Partidos Políticos, 
Coligações, Ministério Público e Ordem dos Advogados do 
Brasil, que às Sh do dia 24 de setembro de 2010. na Sede do 
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, sito à Av. Mendonça 
Júnior, n° 1502, Centro, MacapáJAP, CEP: 68900-020, terá 
inicio a cerimônia de preparação (carga e lacre) das umas 
eletrônicas a serem utilizadas nas Eleições Gerais de 201 O 
nos Municípios de Macapá (Zona Norte), ltaubal e Cutias. 

Art. 2". A preparação das umas eletrônicas compre
ende os seguintes procedimentos: -

I - as urnas de votação serão preparadas e lacradas, 
utilizando-se o cartão de memória de carga; após o que serão 
inseridos o cartão de memória de votação e a mídia para gra~ 
vação de arquivos, e, realizado o teste de funcionamento das 
urnas, serão identificadas as suas embalagens com a· Zona 
Eleitoral, o Município e a seção a que se destinam; 

11 - as urnas destinadas às Mesas Receptoras de 
Justificativas serão preparadas e lacradas, utilizando-se o 
cartão de memória de carga; após o que serão inseridos o 
cartão de memória de votação e a mídia para gravação de 
arquivos, e, realizado o teste de funcionamento das urnas, as 
suas embalagens serão identificadas com o fim a que se desti
nam: 

111 - as urnas de contingência também serão prepa
radas e lacradas, utilizando-se o cartão de memória de carga, 
e, realizado o teste de funcionamento das urnas. as suas em
balagens serão Identificadas com o fim a que se destinam: 

IV - os cartões de memória de votação para contin
gência serão acondicionados, individualmente. em envelopes 

-lacrados; 

V - os cartões de memória de carga, ao final da pre
paração. serão acondicionados em envelopes lacrados; 

VI - será verificado se as urnas de lona, a serem uti· 
lizadas no caso de votação por cédula, estão vazias e, uma vez 
fechadas, serão lacradas. 

Parágrafo único_ Serão observados os demais proce
dimentos constantes da Resolução TSE n° 23.218/2010. 

Art. 3°. Na preparação das urnas, atuarão os seguin
tes técnicos: ELINETE NUNES FREITAS, SORAYA SANTOS 
DE SOUSA, MARIA DO SOCORRO PEREIRA COSTA, MAR
COS FERREIRA DE MENEZES, -MOISÉS PICANÇO JOSA· 
PHAT, HERBET PEREIRA DA SILVA, HELDER SOUSA LIMA_ 
E DAVI MITSUO DA SILVA SHIBAYAMA. servidores da Secre· 
taria de Tecnologia e Informação do E. TRE/AP; ABRAÃO DA 
COSTA NASCIMENTO, ADRIANO CASTILLO LOPES, ADRIO 
DA SILVA E SILVA, ALAN CARLOS DOS SANTOS SIQUEIRA, 
ALESSANDRO GOMES OUINTELA COELHO, ALEX SANDRO 
FERREIRA, ALFREDO NASCIMENTO DE ALMEIDA, AN
DREW pA SILVA SERRA, ANGELA MARIA DA SILVA MEN-
DES SANTOS, ANGELO JOSE MORAES MARTINS, BENEDI
TO ROCHA DE OLiVEiRA NETO, BERNARDO PICANCO 
JOSAPHAT, BRUNO PACHECO DE LIMA DE OLIVEIRA, 
CARLA CRISTINA PINHEIRO CARDOSO. CARLOS ABÍLIO 
3f:RRA COELHO, CARLOS AUGUSTO RAMOS DA GAMA 

JUNIOR. CÁSSIO ALESSANDRO BATISTA BALIEIRO, CLE
BER ALEXANDRE MORAES DA SILVA, CRISMARLOM GA~ 
MILIER CORREA VASCONCELOS, CRISTIAN KELLY ALVES 
NASCIMENTO, DANIEL DOS SANT09 PEREIRA. DANIELLY 
FONSECA ALCANTARA, DAYENY ARAUJO BATISTA, EDI
VAGNO RABELO FERNANDES, EDUARDO -RILSON MEN
DES PINHEIRO, EMANUEL DA SILVA-PICANCO, EVERTON 
LOURENÇO NUNES DE BRITO, FRANCINALDO FEIO PE
R-EIFJA, FRANCINEIA ALVES PANTOJA, GILENO DO SO· 

_CORRO OE ALMEIDA,-GLAUBER GEMAQUE FLEXA. HIGOF!_ 
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JOSE FERNANDES DA SILVA, HILARIELSON MONTEIRO . 
PICANCO, HUR DE SOUZA LOPES. IRINALDO COSTA DE 
OLIVEIRA BENEVIDES, JHONATAN DE SOUZA CORREA 
DUARTE, JOELMA PEREIRA LUCAS, JOSE CARLOS DE 
SOUZA DA SILVA, JOSE CARLOS RODRIQUES DOS SAN
TOS, JOSE MONTEIRO FACUNDES. KATIANE BORGES DE 
OLIVEIRA, LIVIA ADRIANA TEIXEIRA RIBEIRO. LIVIANY 
REIS RODRIGUES, LUZIA LOPES MACHADO, MANOEL 
NAZARE LIMA JUNIOR, MARCELO SERGIO NASCIMENTO 
PACHECO, MARCOS DIEGO DE SOUSA AMERICA, MAR
COS GARCIA DA SILVA, MARCOS VINICIUS CARDOSO 
FERREIRA, MARLON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, MARLON 
WABE DOS SANTOS RAMOS, MAURO ANTONIO ROMANI 
DE MAGALHÃES, MAURO ANTONIO ROMANI DE MAGA
LHÃES, MESSIAS DE SOUSA PIMENTEL, MICHAEL GARCIA 
MONTEIRO, NILVA PEREIRA DA SILVA, NUBlA PEREIRA DA 
SILVA, PATRÍCIA CRISTINA CASTRO DE AOUINO, PATRICK 
FERREIRA DA SILVEIRA, PATRICK WILLIAM DA CONCEI· 
CAO, RAFAEL BATISTA GUIDAO, RAFAEL CUNHA MAGA' 
LHAES. RAFAEL RODRIGUES DE MELO, ROMULO EDUAR
DO FREITAS DA SI L liA, RONALD ALEXSANDER MONTEIRO 
PANTOJA, RON!El AIRES DE OLIVEIRA, ROSINEI PANTOJA 
UCHOA. SAIMON RIBEIRO CARDOSO, SAMUEL SACRA
MENTO DE SOUZA, SEBASTIAO COSTA DE FIGUEIREDO, 
SILVIO CESAR DOS SANTOS SILVA, TED RAMON COSTA 
SOARES, TIAGO DO CARMO LACERDA, WENDEL FIALHO 
GOMES,' WHORLACY PINHEIRO SOUSA, WIUROBSON DE 
ARAUJO MIRA, Técnicos da PROBANK. 

Art. 4°. Os lacres das urnas serão assinados no ato, 
pelo Juiz Eleitoral. pelo !ante do Ministério Público e 
da Ordem dos Advoga os do Bras pelos fiscais dos partidos 
politicos e coligações resen1es. 

Art. 5°. Ante de se lavrar a at da cerimônia de car
ga, os lacres não utili dos deverafo s r acondicionados em 
envelope lacrado e assi do pelos pres tes. 

Macapá/AP, 20 'setembro e 2010. 

~ 
Sueli Pereira Pini 

Juiza Eleitoral da 1 o• ZEJAP 

!(Tribunal de Justiça do Estadª 

Des. Dõglas Evangelista Ramos 

Ofícios Judiciais 

Varas e Secretarias da Capital 

CivEÓ: DE FAZENDA POBUCA- DA CDM_ARCA OE COMARCA DE' 

MANOEL EUDÓXIO PEREIRA, 5/N'- ANEXO DO FÓRUM • CEP &8.901 

EDITAL DE CITAÇAO • _EXECUÇAO POR QUANTIA CERTA 

Prazo.: 2D dias 

IDENDF!CACAo DO pROCesso 

Processo N'.: 0002~09-'IB.2004.8.03.0001 

A~o : EXECUÇÃO 
Porte Autora: BANCO FIAI SA , 
AdvCIJadb : JOSE ANTONIO LEAL DA CUNHA- B17AP 
Parte l'e : FRANCIVALD<i BARBOSA GIBSON -

CltBÇAo da parte devedor.!, i!ltuelmente em klger Incerto e na.a 
oabldo para, em ~. (03) dt ... pegar o pMnclpal e oomtnoçóea tegola, 
honortw1os Bllvocallclcs e custa& prtlCOS!uala, sob pena do """'"' 
ponhorado& lllntos bana quanto> baiiiBm para &aUotaçao lntsgral da 
oma~çla; tnUmoçlo da porlll dovadora do lfresto do(o) bem(ns) adianto 
tranocr1ta(s) e de que eSie serol c:onvor1/do em pemorJI, no caso de nlo 
psgamenlll no praro acima monclana<lo. Fica olnda- o devedor 
clenUfcado de que tenl o prBZO de quiOZII dloa par;~ opor omllargo• á 
oxecu~. confad"" a pat11r do decumo do ptBto deolo aditai. 

jNFORMACOES COMPLEMENIAR~S-

VAlOR OA EXECUÇÃO: 
VALOR DA CAUSA: RS 8.118~,51 (SEIS MIL, OrTOCENTOS 

E SESSENTA E NOVE REAIS, CINQUENTAE UM CENTAVOS) 

VALOR DAS CUSTAS: R$ 118,50 (CENTO E DEZOITO 
REAIS, SESSENTA CENTAVOS) 

VALOR DOS HONORÀRIOSADVOCAT!CtOS: R$ 5DO,OD 
(SEISCENTOS REAIS) ; 

Réu: FRANCNALDD BARBOSA GIBSON 

clvEL E DE FAZENDA POBLICA • DA COMARCA OE COMARCA OE! 

MANOEL EUOOX!O PEREIRA, SIN' ·ANEXO DO FÓRUM • CEP 89.9Qr 

EDITAL DE Ct.TACÃO ·AÇÃO CE BUSCA E APREENSAO 



• 

Maca á 21.09.2010 

.Pr.~>o: 20dla& 

IDENUEICACAO DO PROCESSO 

Processo N'.: 0029533.02.2007.~.03.0001 

Açao : Aç.i.O DE BUSCA E APREENSÃO 
ParteAtJIIlra: UNIBANCO ·UNIÃO DE BANCOS BAASILEIROS 5/A 
Ad110gado : JOSE ANTONIO LEAL llA CUNHA-B17AP 
Porto R~ : DANIELA WILLERS 1 . 

Cllaçao da parta ré, alualmanla am lugar Incerta e n!o .. blda, para os 
termoa da presenkl açAo, e para, qw~nda, no prazg dt S{clnço} ctln, 
·pufller a mora, ou ccmlestsr o(s) pt(lldo(l) consiBnlo{•l do pallçAo Inicial, 
na prazo 15 (qulnza) dias, cem a sdvetfllncla de Que, n&a sendo pufllada 
a mora e./ou nêo contaatada a açac, preiurnfr.•e-ao aceilos como 
venladolros co filio• artlcullldao pela porte autaro (!11.319 do CPé). 

INFORMACOES COMPLEM§NJARES· 

VALOR llA OlviDA: 
RS 19.797,52 {dezenove mil setecentos e noventa a sete, dnquêntll e 
dolsce.nlavcs) 

Rftu; DANIElA WILLERS 

SEDE DO JUIZO: 5' VARA\l,:lva E DE FAZENIJA PÚBLICA da I' 
Comarca do MACA PÁ, Fó~ do MACAPÁ, silo 6 RUA MANOEL 

~""~~·~· . I ), . 
EUDOXJQ PEREIRA.~~~Q DO F~RUM • CE~P9 50 ' 

1•1 PAULOJ;ES DO vAI\E MA E1 
71

. 
Julz(a) de Olralto / / 

~ CIVEL E FAZENDA PUBLICA· DA COMARCA DE COMARCA DE M 

RUA MANOEL EUDÓXIO PEREIRA. 5/N' • CEP 66.900.000 

EDITAL OE CITAÇÃo'- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . 

Pram: JO dl3& 

IQENIJFICAcAO 00 PROCESSO 

Proc:auo N'.: DDJ5017-27.2009.8.03.0001 

Aç!o : Aç.i.O DE BUSCA E APREENSÃO 
Pa~e Au/cra: BANCO VOl.I<SWAGEN SA 
Advogado : JOSE ANTONIO LEAL OI\ CUNHA. 6171\P 
Porto R~ : ARLENE RODRrGUES SARAIVA 

Cltaçao da parte ré, alualmonla em lugar Incerto e nao Sólbldo. para os 
!armas da prennle açlo, e para, querendo, no pn~zo de S(clnco) dias, 
purgar a moro, ou tonii!Sar O{s) pt(lldo(s) ccnstante(s) da peUçao lnlc:U!I, 
no pr.zo 15 (quinze) dia:s, com 1 ldvarténcta da qua, nllo sendo purgada 
a mor; alou nlo conte.slada a açlc, presumlt--•..Jo aceitos como 
vendaderoo co fotos artiaJ!ados pore parte autorll (art.319 ao CPC). 

JNFORMACOES COMPLEMENTARES: 

VALOR DA OlviDA: 
R$ 13.959,518 {lreze mil novecentos e clnquenta é novlil.reais 

e noventa e ollo cantavas) 

Réu: ARLENE RODRIGUES SAAAIVA 

SEDE DO JUIZO: 4A. VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA da Comarco 
de MACAPÁ, fOrum d9 MACAPÁ. sHo à RUA MANOEL euoOXIO 
PEAEIAA, S/N' • c;ep 68.900-000 .. 

Ministerio ,Público Estadual 

(Procurador Geral de Justiça ) 

laci Pelaes dos Reis 

PREGOEIRO- Portaria n~ /0311010-GABIPGJ 

RESt.d AOO FINAL DA LICIT:\Ç,\0 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 

TIPO:. 
DATA DE ABERTURA 
HORA:. 
OBJETO (resumido): 

PROCESSO: 

N" 001/2010-MPAP 
MENOR PREÇO, por lote. 
10/08/2010 
09:00h 
AquisiçAo de EQUIPAMEI\TOS 
para o Minlsttrio Público do 
Est1do do AmuJ>á, ~onforme a~ 
especificações ~ quantitativos 
constantes no • Ttrmo dt 
Rdcrencia e ancxus clu f.ditul.. 

3000079/2010-MPAP 

VENCEDORES VALOR TOTAL 
global por lote 

{R$) 

t.OTF.I: RONALDO PINHEIRO, 9.285,00 
C!'IPJ: 10.681.704/0001-20 
Lotcl: VIA Ll'MEN'S AUDIO, 6.999,98 
VIDEO E INFORMATIC.'I LTOA, 
CNI'.I: OK.335.448/0001-78 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Lote 3: VIA LllMEYS AL:DIO::~ 
VIOEO E 11\'FORMATICA LTVA, 
OIP J: 08.335.448101)() 1-78 

1.099,98 

Lote 4: ROi\ ALDO PINIIEIRO, [ 
C:"'PJ: 10.681.704111001-211 I 

12.000,00 

Lote 5: IT DIGIT.~L TECNOLOGIA! i 
DA INFORMAÇAO LTOA. CNPJ: 
I 0.196. 96910001-33 Í 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

13.930,00 

Com fundamento no inciso IV do Art. 3• c/c o 

rnciso XX do Art. 4" ambos, da Lei n• 10.520, de 17 de 

JUlho de 2002, proCedo a ADJUDICAÇAO do objeto às 

licitantes vencedoras do certame com os· respectivos 

valores totais acima mencionados, conforme decisãb 

registrada na ata da sessão do dia 1010812010. 

Mac_a~ 1(!~ Vlmbro de 2010. 

~~ostaNrftó 
Preqoetro/MPEA 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Diretor-Geral do Ministério Público do Estado 

do Amapá, usando das atribuições que lhes são 
conferidas por lei. considerando ..os critérios legais da 
legislação pertinente e observando os preceitos do Artigo 
43, Inciso VI da Lei 8.666193. resolve HOMOLOGAR o . 
julgamento da licitaçao na modalidade Pregão Eletrônico 
n'. 001/2010, realizado pelo Pregoeiro Antônio Pereira da 
Costa Neto na sessão do certame supra-epigrafado. do 
dia 10/08/2010, que ADJU[liCOU o objeto da presente 
licitação às licitantes vencedoras. conforme especificado 
no Resultado Final da Licitação. 

Macapá-AP, 17 de setembro de 2010. 

Homologo, na forma da lei 8. 666193. e 
alterações posteriores. 

~---- \--
Dr. Pedro Rodrigues Gonçalves Leite 

Promotor de Justiça 

Diretor-Gerai/MPEA 

Publicações Diversas 

CARTÓRIO JUCÁ 
. 1' Oficio de Notas e Registros 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

Autos de Habilitação n.• 025669 
O Oficial do Registro CiiÍíl de Casamentos e mais 

Anexos da Comarca de Macapá, Capital do Estado do Amapá, 
República Federativa do Brasil, por nomeação legal. etc ... 

FAZ SABER que pretendem casJr: 
MARLON JORGE SANTOS CORRÊA JÚNIOR e 
SENOY ADLIANID COUTINHO 00 NASCIMENTO 
F.le e filho de Marlon Jorge Santos Corrêa e de Rosangcla 
Maciel de Souza Corrêa 
Ela e filha de 1>~ulo Sergio Tavares do 1\ascimcnlo e de 
Oinailda dos Santos Coutinho 

'Quem souber de qualquer impedimento legal que os 
iniba de casar um com o outro. acuse-os na forma da Lei. 

Macapá:_AP. 24 de Setembro de 2010. 

:~ Le:a,~-.~,':U .. ·,a:~xuc.uui.~-
1' ~~V - o ot1c1a1 -! .;::;:-:...:::::;~:-,: . CAVALCANTE DE SOUV 
; -~~..:... ,! • .... / &c~nte 
"' __ ,_ • ......,.s-.. ~·........ 11 ... _ ... 
~Ui~ .~ 

PEDRO~ GILBERTO 
NASCIY1ENTO Dt SOLSA 

· Torna público , qu~:: requereu em 
24/09/201 O ao JMAP. a Licença, de 
Operação para Pesquisa l'v1ineral 
(LOPM). rdáenie ao processo DNPM 
85821 !!/2008. pa_ra l\1inerio de Ferro. 
loculi;ada no Município de Porto. 
Cirun,k - Ap. 'Não l('l.i determinado 
Estudo de lmptlCit1 . ..\mbienta!. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONVITE N•. 01012010-CPUCDSA 

OBJEJO: AQUISIÇÃO .OE MATERIAL PERMANENTE PARA 
CERCAMENTO, CONFORME ESPE'CtFICADO NO ANEXO I. 
A Companhia Docas de Santana - CDSA. torna publico. para· 
conhecimento dos intéressados. a realização de processo 

· hcijatório. na modalida<Jl. CONVITE .. do tipo MENOR PREÇO, 
Menor Preço Global prevista para o dia 08 de outubro de 
2010, às 1oh:0Dmln, ó qual será processado e julgado em 
conformidade cg~ a Le) Federal n• 8 666. de 21 de 1unlib de 
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1993 e suas alterações, e. ainda pelas d1sposições 
estabelecidas no Edital. O edital podera ser adquirido 
gratuitamente junto a CDSA, na Rua Claudio Lúcio· Monteiro. 
1380, Bairro Novo Horizonte. na cidade de Santana - AP. 
CEP 68925-000. no horério comercial. em d1as úteis bem 
como no sitio eletrônico www.docasdesantana com.br. 
Qualquer 1nformaç~o adrcional poderá ser obtida na COSA 
endereço e hora rio Já rilencio~ado. bem como pelos telefones 

(096! 3314-1205. \ '\ .\ 

Santa~l.I\P. 2~de setembro de 2Qt0 
' \ 

r · 1 ; -. ,., ~~·\V"''''\ 
GIOVANNY iJ/tRIG\iES DA SILVA 

Presidente da Comissao P_e~~1anente de Licitação 

STfCC-SindicAto dos Tnthalhndores na Industria da Consti'U(ão 
c.:ivil Uo Eshulo do .-\mllp3 

EDITAL DE CO!WOCACÃO 

Pelo pre~t:ntc EditJJI e na forma legal estatutliria. c~woca todos os 
tmhalhndnrc~ nssociado$ do STJCC do Est~do do ;\mnp:i. em 
pleno gozo de !:tew. direitos smdicais. pam participarem tll1 

As~Llllhll:i<l Geral E;..1raordimino. com a~<tistência da 
FETRAC0!\.1PA. (Juc t.e"rá rc1lli7Ma no ilia U9.lli:2<.HO. ãs 16:00 
hor.tS em primeira convocação com 2·3 de a<~sooiados pr~l.'tlh.:s ou 
às 1'6:30 horns em se~da e ultimo oonvocação com qu.alqut:r 
manc..To de assc.ciados ou trabalhadores presentes. em !IW1 !icde 
social. sito a Av. Henrique Galuoio. 122-J. para tratattm da 
seguinte Ordem- do dia: a) dchater e dclihl.-ríii por adarmtljãc ou 
escrutineo secreto acerca da propcY.-ta da nunna colcliva de 
trab:~lho 2.0111'2011. a st:r t:rn:ftffiinhcula as categorias econômic~ 
rt:spéctivas~ b) debater c deliberar na forma anterior, aUtorização a 
"diretoria du STICC ·AP. para celebrar acordos nos autos do 
pr~o de Oissidio Coletivo, inclusive instnurar Uissidio 
Coletivo de Trabal..ho de nntureza Jurídica e ou econômica. com ou 
o;em ma~to de injunção. no coso de fi~.,1rada a Nêgociaçiio 
coleti\·n. ~ ~Iediação vu arbitra2em t.1n fa."l: admini~trali\a: cl 
debater e delihc:rar nn--.; limmt'j Ml~rion:~, sobre n contribuição para 
o custeio do ~istema cont~Jcnth\'0, coniOrmç prt:"vê o inciso IV do 
.\rti~ 8' cL! Cmwiwiçãn Federal e, letra (e) do Artigo 513 do 
CLT. OCm com~ 3 contribuição assistencial a favOr do sindicato da 
t..~cgoria; d) debater e deliberar sobre a oportunidade de cXI:Tcer o 
din::ito de greve sobre os interesses- a serem" por ~ mt:io 
definidos nos tennoo do Artigo ry- da C'oAAtiluiyiío Federa]: c)~ 'luc:
oc-orrer. 

ÁGUA DA AMAZÔNIA LTDA 
CNPJ: 11.533.084/0001-45 

Torna público que requereu junto ao .IMAP a 
Licença de Instalação de uma fábrica para 
produção de Águas Adicionada de Sais , na gleba 
do Distrito Industrial de Santana . 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO 
A MAPA 

(LEI 5.905.'73) 

EXTRATO DE CONTRATO N•. 00512010 
INSTRUMENTO E. PARTES: Contrato administrativo para 
fornecimento de combustíveis que entre si celebram o 
Conselho Regional de Enfermagem do AmapáiCOREN-AP e 

Auto Posto Laguinho LTDA-EPP. 
DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem 
respaldo legal no art. 24, V da Lei 8.666193 e alterações. e está 
em conformidade com o processo licita tório n• 2010600025-

CPUCOREN-AP. 
DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a 
contratação de especialista em fornecimento de combustlveis 
para os veículos do COREN-AP! 
DA DOTAÇÃO: Os recursos orçamentários destinados ao 
pagamento do objeto citado correrá pela seguinte Dotação 
.Orçamentária: 3. Ú0.07, para combustlvel e 3.1.20.08 • 

Lubrificantes. 
DO VALOR: Pela execução do objeto do presente Contrato, a 

CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO os seguintes 

valores por litro: 
-Gasolina Comum: R$ 2,81 (dois reais e oitenta e um centavos)· 
- Alcool Hidratado: R$ 2,08 (dois reais e o~o centavos) 
• Óleo Diesel: R$:2.20 (dois reais e vinte centavos) 
DA VIG~NCIA: Este contrato vigorará até o dia 31 de 
Dezembro de 2010, contado a partir de sua assinatura. 

Maca pá. C~ de setembro de 201 O. 

. Mie~. amáSfair 
Pres I! COREN-AP 

,. Co tratante 

Au~EPP 
CNPJ: 10.666.06910001-02 

Contratada 

EXTRA TO ·oe CONTRATO N". 006/201 O 
INSTRUMENTO E PARTES: Contrato administrativo para 
fornecimento de material gráfiCO e sêrigráfico que entre si 
celebram o Conselho Regional de Enfermagem do 
Amapã/COREN-AP e Grafica Editora da Amazonia L TDA-ME 
00 FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem 
respaldo legal na Lei 6.666193 e a~erações e lei 10.52012002. e 
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está em conformidade com o processo licitatório n• 
201060004512010600097 -CPUCOREN-AP. 
DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a 
contratação dé empresa que forneça material grafico e 

serigráfico. 
DA DOTAÇÃO: Os recursos orçamentários destinados ao 
pagamento do objeto citado correra pela seguinte Dotação 
Orçamentária: 3.1.20.02- Material Gráfico e Impresso. 
DO VALOR: Pela execuçao do objeto do presente Contrato, a 

CONTRATANTE pagar<! ao CONTRATADO os seguintes 

valores por lote: 
- Lote 1: R$ 1.000,00 (Hum mil reais} 

Ratifico: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Maria >-TT"nn""""'"v 
Presidente 

MicheL~á Sfair 
Presid~~~REN-AP 

Ref!~tfo n'74042 

Resultado Final de Ucitação 
Modalidade: Pregão Presencial 
Tipo: Menor Preço por lote 
Data da Abertura: 24108/2010 
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A Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A toma p(rblico 
que ~ao Instituto do Melo Ambiente e ® GRUPO ORSA Ordenamento Terr~torial do Estada do Amapá, a 
renovação de sua l1cença de Operação. pelo prazo 

de 01 á no, para Atividade de SllvlcuHura e Transporte de Matéria· 
Prima, no Morro do Felipe, Vitória do JarilAP. 

® que ~·ao lnstitl,!IO do Meio Ambiente e 
A Jari Celulose, Papel e Embalagens SIA torna p(rblico 

-Lote 11: R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais} 
DA VIG~NCIA: Este contrato vigorar<! até o dia 31 de 
Dezembro de 20tÓ, contado a partir de sua assinatura. 

Processo n.' 201060004512010600097-CPL 
Objetivo: Contratação de Empresa que preste 

GRUPO ORSA Ordenamento Territorial do Estado do Amapá. a 
renovaçao de sua licença de Op~ração, pdo prazo 

de 01 ano, para Atividade de Produção de Mudas, no Municlplo de 
Laranjal dO Jari/AP. 

- Macapá, O:' de setembro de 2010. serviços gréficos e serigráficos 
Vencedor Lote 1: GráfiCa Editora da Amazônia Lida-

ME. 
Valor Lote 1: R$ 1.000,00 (Hum mil reais) 
Vencedor Loie 11: Não houve 
Valor Lote 11: nao houve 

M. JOSÉ ARAÚJO CAVALCANTE~ ME 

Vencedor Lote 111: Gráfica Ed~ora da Amazônia 

Torna público que recebeu do IMAP, a Licença de 
Instalação n" 0055-00-2008. Endereço Rodovia -AP 
20 Km 09 , n• 481 . 

Ltda-ME. 

Valor Lote 111: R$ 4.990,00 (Quatro mil novecentos e 
noventa e reais} JOSE CARLOS DE SOUSA-O CATALANO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Justificativa N .• 010/201 O 

Processo n'. 2010600025-CPL 
ASSUNTO: Dispensa de Licitaçào 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24. V da Le1 8 666103 e 
alterações 
OBJETQ: Contratação de Empresa especializada em 
fornecimento de combustíveis para os veiculas do COREN
AP 

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do 
Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
considerando os cr~érios legais de legislaç~o. pertinente e 
observando os preceitos do artigo 43, inciso VI da lei 8.666193, 
resolve HOMOLOGAR o julgamento da licitaçao na modalidade 

Torna publico que requereu ao IMAP a renovação da 
licença de operação pelo prazo de 356 dias para atividade 

de fabricação de mÓveis com predominância de madeira. 

ADJUDICADO· Auto Posto laguinho L TDA-EPP. 
VALOR POR LITRO - Gas011na comu'Tli RS 2.81 i dOIS reaiS e 
oitenta e um centavos}: 

-Álcool Hidratado: R$ 2,08 (dois rea1s e 01to centavos\ 
. Oleo Diesel· RS 2 20 !dois rea1s e vinte centavos! 

Pregão presencial. 

. MATAPI. AGROPASTORIAL S.A 
05.962.428/0001-39 Convocação 

CNPJ: 
de 

À VISO DE LICITAÇÃO 
CONVITE N°. 00912010-CPUCDSA - REPETIÇÃO 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 
CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I. 

Just1fica-se a Dispensa de L1cdação com ftllcro no 
a~ 24. me v da Le1 n' 8.666193 obtetlvando a Contratação de 
Empresa êspec1alizada no fornecimento de combustive1s para 
os veiculas do COREN-AP 

A presente celebração é fundada no art 2~. mc.Y da 
Lei no 8.666/93. por causar prejuizos â administração com a 
repet1ção çle liCitação 
"Art. 24. E dispensável a licitação: 
( ... omissis ... ) 
11- Quando não acudirem interessados á licitação anterior 
e esta, justificadamentê, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a .administração, mantidas, neste caso, todas 
as condições preestabelecidas. 

Desla feita. despesas relat1vas ao pagamento do 
serviço não ferem o pnncipio da obngatonedade de líc1tação 
visto estarem elencadas. dentre as exceções do art 24. V da 
Le1 8.'666193 

.A:ssim. nào hã dúvida que o eiltendimento acimr1 
descrito . é perfertamente aplicável ao casa. ass1m a 
contratação, poderá ser realizada sem prévia licitação. 

Cumpram-se. portanto as ex1gênc1as do art1go 26 da 
Le1 n" 8.666193 

Assembléia Geral Extraordinária são 
convidados os senhores acionistas a se 
reunirem em assembléia geral extraordinária, a 
ser realizada às 10:00h do dia 30/09/10, em sua 
sede social, sita na Av. Mateus de Azevedo 
Coutinho, 41, Centro, na cidade de Macapá -
AP, CEP 68.908-20, a fim de tratarem da 
seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e 
votação da proposta de. cancelamento do 
registro da companhia junto à Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM, na forma da 
Instrução CVM n• 265/97; b) Aprovação do 
Edital de Oferta Pública de Ações; c) Outros 
assuntos de interesse social. Macapá AP, 
20i09/10- A Diretoria 

A Companhia Oocas de Santana - COSA, torna público. para 
conhecimento dos interessados, a realização de processo 
lic~atório, na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, 
Menor Preço Global prevista para o dia 05 de outubro de 
2010, às 10h:OOmin, o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Let Federal'fl' 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações. e. ainda pelas disposições · 
estabelecidas no Edital. O edital poderá ser adquirido 
gratuitamente junto é COSA, na Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 
1380, Bairro Novo Horizonte, na cidade de Santana -AP. 
CEP: 68925-000, no norário comercial, em d1as úteis, bem 
como no sitio eletrônico www.docasdesantana.com.br. 
Qualquer. informaçao adicional poderá ser obtida na COSA. 
endereço e horário já mencionado, bem como pelos telelones 
(096) 3314-1205. C\ 

· ~-\~tan~AP. 22 de setembro de 2010 .. 

~.~\\)!~, . 
GIOVA RO RIG S DA SILVA 

Presidente da C is~ Pe anenle de lic~ação 

' 

SILNAVE 
'W.'f.W#ft·ift·f•(J·• 

:::RRA-;';.· SC1RRE O CONTEÚDO DA ATA OE AGO 
!: AGE ü<. R"::L:Nli.G DA ASSEM6LEIA GER.A.l 
ORCIKl<~::.:·.~. ;: EXTRAOROINARIA. €M· FORMA DE 
SUfv\~R'O D.~.>,. E~.-.PRF:SA ··SILNAVE NAVEGAÇAO S A, 
2NP J N ll)5 o;s.; Ç,.=ld;Q:001.8J. REAL!lACA. NO DIA 09 DE 
MAIO nE 2C07 COM EFEITO RETROA ílVO AO DIA- ~O 
DE ABR.L DE 2C(18 D.~ ATENDIMEtJTO .<.,Q CONTE(•OQ 
DG o-1CIC:1CVt.1:.S[FlGEA-3/N"57'12tl01..! OE 16 o:= 
SC:TE/-,1tsRO 0!... ;:uu~ CONlEMPLANCQ INCLUSIVE, 
-::;0~.4 ;.., f:U .. I-' • .I~L ·:'.AÇ~U O.!._S Ol.::J,.10NST~AÇ0ES 
rtNP.NCtrn . .:.,s ~ :,o• A.::> .~XPLIC~fr\'AS EM 11 0:: 
CEZEf1!S~(~ CE ::;;J~ 

5 •• RELATORIO D.t.. AJMlN!S 7 R.;:~.lO. ONDE SE L~. CEpois dt! <!rnp!os e 
rtr.talt'lados P.(ê!mP..o; SCt:r.:- ~~ 1~f!1:a; ccmponen\es das oontas rjos 
CJJmrllislradore~ e ::l-Jorvt ~if:acé.:-s rna'nct.t<Js conesponuer:es C!o exert; cto 
soct31 encerrado er; 31 de ::leierr:t~o -:e 2C0::. nte;ra.e deJr·:!~mente aud1IOdas 
pelos audrlores .ndepe!~d!'AIF!''c: n<~ ço?~S:J3 cc Sr. Audito· .,.E:UQ .AUGUSTO 
01-.N I AS ELIA~ - CI<C \-",\ · > .. : 'J~':..:J·l e CNA'.-121U e I• & C f\U91TORJ,\ e 
CON~ULTOR!I•. 3,5 LI LX Cl.'.~· ::;, - C003'::.JQ e ::~pót. d;~CJU~o~ e 
ar.alrsa<!C·S, os <1\..r;rr.~:a5 v~::.=;:•:t.s ;:cr .J ':J w•ic?.c€ ·E!'Ji'IF.•=r·l i'l~:r:h.l' o31rd.éS 
df:~ta Assemb.§f. ~"',.;:·c:. R<f·:,·.~·.:. :J;) t.or-.mis:raçio· ~:-. rJf!nrrn~'lar;:~s 
F:mmceiras e o F-·e:tr=-r.~ · ~c~ .:.,r :::c: r.:. : .. ,jf!:•:!~·J:ntds 

R~LATORIO DA ADMtN,SJft~~ LEIA-SE: Oe:po:s de amplOS e cetarhados 
exames ~obre a!: peçi3S :::.crr.!:):lA·ê .. •t0S d'J cxer,-;. ::i o sccial ar.cE'·ratlu em 31 de 
dezembro da 2CCG 1,.1e1r.3 e ··Jr=-úlarncNe a..;::1itajas :>elos auditcre~ 
lf1dCpcnd~ntes :~a j1~soc;0a t~:.. ::,. Jo.cd1:or UBI~~AJ.:•.Rt\ 90S SANTC:S 
ROJRIGUES - CRC-R.t. <l:7>3êO?.<>S -.pA e CNAiiCFC-~5€- e R S M 
AUDITORE~ INDEPENCêN,[S E CONSULTORES S'S 
CNPJ.01 591 8:>1:il·:xlll' -t<5 CRC :l:\- 2')2.10 e CVM 3687. e ap:s ciscu\ijcs e 
Ma·rsacJos, os acicn ~ws cr~se.-r::::; ~-=·~ .11;mi.11it:<iOe res•i•Je1am a.~rov3r 
através oesta /·,S$CíolOIC:; Gz.·rJ: Re at·jrio da Adr·r~n.:;traçãc; a~ 
CemcnstraçOes Fir-·or.:c~~M e~, ';)~~G::=:- r:.-·~ A ... dit::>res Jnj~pt>:.r::er:te-s 

Et~C:FRR.úfl.'f/ iTO· :.. tt;.~·:·'-LJ c a · . .:..T.; :::e ..:..3<.; e AGE referJdii ru.: 
flrflfur.hulo da .'):eser !~ ERR.'-.-. .;. · ~.:, :!:::e·rr·nadc por q~~~~. s~ 

emitiSSe lambérr lO :d~z.) ~x~·m:l~·~~ (li;~ p<'tsSarhO a ra7Pr par~.e lllt~rcmle 
das publicações 3:.nentes ao ~xe:t:1;;•c l:'Gr; <'li encern~do em 31 de d~ll':!lllbru ce 
2005. O;JbliCaréO·CS am 6rgao compe~e,":-:e jL.nla·nente r:cm Pau~ce1 d:)s 
Aud·torcs lndepen:!e1te:.> ::ev;·:::'3r'1t:!·t.; Jf:' a:c.•·cc.' c::rn o:: tcr:nos da ·ns:J'JÇ3o 
dil CVM n"265í9:' 

~vbcapa·AP. 1() <.1~ sete·nt:rc de 2C10 

PELA MESA: 

Aos 

1-~QL~ ... .:..-::t-(..~ .. c 
-;R"Ac;;IMc;;Uc;;N;;;D'A;:-nB-;;Elm~ARDEITE LOBA TO CARVALHO-PRESIDENTE 

Cl- 3.191.319-SSP-PA~ ;.JfiCP~. 563.996.772-20 
~-. -Jtlj, 
.{l.X.itr/f/1' ~-

-EDIVALDO MAUES CARVALHO FILHO- SECRETARIO 
Cl- 3.1~1.263- SSP-PA CPF. 122.027.032-68 

.. - ..:::I~E':~::.:r[ 
r~:: .. :.;::~·::: -,:,; ... ~~.J 

"""",_"""" fi _,_. __ _, .. -··-·-- ·--···- ________ í!J 

PARECER DOS AUDITORES INDEP~NDENTES 

AdrrVnislrador&.> c Acionistas da 
SILNAVE NAVEGAÇÃO SJA 
B~lém. PA 

1 - b<trrun;unos o Ml2:u;.o palnmontal •1<l SILNAVI: NAVEGAÇÃO SIA: le<~antado 
em 31 de dezembro de ?.00~ o ;esu1hiJO dl:iS s..rds opera~ as mut~ (F. !'ell 

patrimóniO. as Origens e aphcações rjos seus recursos e as suas notJ.s eKPJJCativas 
mrr~spondente ao ex~rc•oo findo na~wela data, elaMrada! sob a respcn~blllaade 
de sua admvnstração Nossa respnnsabi;ldi'VlA é de P.xpressar uma opini3o SObre 
essas demonstrações COI:I<itJe•S 

2 - Exceto Quanto ao /lleflCIOnado no parãgrato 3 a seguir, nosso exame fo1 
cor•du.aldo de acortSo co.'Tl as ncrmas t.le aud1:oni ~•:.~rmalmente apricat.hrs no E1ras11 e 
compreendeu a) 'O p!arJeja:nentc dos :rabalheo~, consrderando a reievàncra dos 
saldas, o volume de transaç~ e os SIStemas co.'"ltãbeis .e de con1role~ internos da 
Companhia; b} a constatação com base e~ teste.dHs evldênoas e dos registros que 
suportam os valores e as .r:tnrmaçOe..c; :cn:â~~~~ Ci11utçar1os; e c) a avahação das 
prêlr.as e das esiÍC!ll:IINHS cnntâ!J6is ma:s rRO!e~nt;niv3s QCO~Cias nela 

=~"!':f:a:s ;~;.~~~~.t~ t!c-rn .:o1r.c• oa apn?sertaç.1o das demonslrnçõcs 

3- Por tennos sido contrata®!· u~õs a data du:; GE:mO:'\straçtes contábeis referidas 
no primeiro Parãgr.:~fo, não ap~mos ::.s O!'r...edimentos de audllona :-.ecossarios 
para opinarmos sobre o ative lrriObrnHilu em r:t:.mtw.men:u a t~RC- T- 11 

4 -No ativa ditetido hã projetos aban:Jonac:os tlC vatlr de R$ 657.602,53 e que 
ainda naD foram baitadOS Na O:ala ae e!'iissa-. deSIF.! parecer estàc tctalmente 
an10rtizados. · 

!'i - O altvo imob~tzaflc nJo I)O!<.:>u• tlJnl·ult í:s!::;;) financerro i:1drvd:Ja!vado As 
depredações são ca:cutadas sobre os saioos o:.o~·.âbt!IS, poo'3f'\ao e!.ta~ ma.::lr ou a 
menor que o contabilizado. A conciliaçãc· de ,;ll' l'lvemãno ti9co oom os regiStres 
contábeiS, quando reaHzaóo, podP.rá res~.!l;.;r er.1 ~l:·?\e.ll r to f>~!rinônir: · 
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6 .. As demOnsti'BÇôe~ OYatãbe·s eiY'.crrad<:!S em 31 de dezemtro de 2004 
~sentadas p;~ra tlns compara:w~. tora~ &ttOIIBéas por Out'Os 9.Jddores 

•iodependen1CS QUe cmtfimm p-"4fftlei é'alaOO de 0J de março da 7005. COM ~SS.~tva 
em rebÇâo ao asSI.VIto rne"K:i?nado nc ootéqrab 5 ante·~r1t 

Somos da parPOOr exeêto qv~nte aos p:>Ss•vftiS efmtos dos OSSL'Iltos 

rnP.noonados nttS par&g·ulus :i li !) Qt.e 2.s dCtnon!.tmçÕCS CQntRhRts re'endas no 
pi'l'nCro par'égm!o ceore~t<:rn adCQu.aOBfllenle em tnó'ls IX seus aspedoo 
retévantes, a pos;ção oalr'imon'ãl e 1 11'181'\COtta da SILNAVE NAVEGAÇÃO SIA. em 
J1 de dezcmbm de ~O<i!l, o reGut'.aéo ::IJS sua:; opêf;;çõe~. as I'Tll.ações ~a seu 
patnrnômo. as O'igcrn. c ap~ç5P.:; dns sf:'l r: f~f'!.Os c suas notas. AxpitC8trvas 
r~spondentc oo Cl((:rr.io:n r,:d:~ r.aquo.:: o:IJ\3 de ocomo c..om 1-1s :Jráticas 
contabels adotadas no Br.ud 

R & AI AUDITORES INDEPENDENTES E CONSULTORES S/S 
CNPJ: D1.5B1,859/DD01·85 CRC.PA 29ZJO- CVM 8&87 

~-\ ;/1,::/v..~ .... 
Den-~ dos Sanfos Rodrigues 

CRC- PA.Dif>587/P· O 

BALANÇOPATRWC»>AA. DOS EXCRCÍQOS CHCEARADOS EM 
' 31 Dt OEZEMDRO DE 2004 C 2005 

··r---- ÂT4~ _E,M~~RUJS~=·!.',II'---,.-,-1Jlll<I-S-~--,-"tn-~ .-. 
'CitCUU.NTE 
Cab'aeB;weoç 
OupiUJt.n ~ RI':IT.bfrf 
Ou:rMQ:nti!;D~ 

lee:.oe-snoo taereloo SwuJ11c 

I 
I 

10.962.BU.U 
nG.375YI 

~.170 ~~~~ 5' 
~ .. nr.o3~·5~ 

U1S,1U!l 
111\1103,&4 

16:\UOR:'..Ii 
~231 795.c.t 

--~lllM.Yj 
1.GJ9•1 

27Ul5<l' 
. 4-4.087.176.01 

~ 
t0.44!1.0.C306 
4.~.0.SH! 

7.33~2E.08~ 

161.~0!5 

2.9262-4"8,09 
9.1''JC 
l5l4'7 

55,4='!103 
•7~94.4t 

8'i3JI'ItiJl 
,001'11,1!. 

U188S1!~ 
13306273.64 

t~7.~0.4-(7,<f5) 

_..J.ZUWl 
6Vl.36e}ll 
1t•.•e1.:m 

.(-4fl·l1!MU.77i 

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P. ~~~ 

f>rtrvoislo 'RPJ 

LUCRO LloUfDO DO f;X[RCICIO 

4(.'j.6lol,82 

2.348.92571 

21~.9tH 90 

1~"õ0l.t9S,U 

-.-11•04144.33 

ali nob\ ·~"lln partK ll"fl!!)nro~d~ ilcmor$DÇ"Oes Wruitall. 

:J,-· 

. s~.::~.t~ 
_. 

DCMOHS'fRAÇ}IO DAS ORJGENS E API.ICAÇ01:S VE RECURSOS DOS EXERdCIOS E.NCFRRlOOS EM 
31 DE OF.lEWSRO OE 2004 ~ 2005 

r-· t:M REAIS RS 
1-- . . OCSCRNINAriO , :siiiÜ~-·~-: 
1.0RH"iF~ DOSRECl.RSOS O 20i t . 

-------l-'--,'4.2lt.à~1:~r-· '(4~::;~~:! A.lmn de f.rerekm Antmor~' 
Pre~11oh.ucro do Everr.lcn 
~eç:loeAmnrtllllç;\1'1 

Aumento do:! Ex(J!IItlalnD:ln Pwnn: 
1\lt'~dolo.~~adt! 

' APUCA .I. O DOS RECURSOS 
t.q,r.i;.'lo de 01u:bo do AtNo lrmbiZõdO- · 

1 .c..umli!!"OOdof\tivolnn""1iu~enlco 

I AumtoniO r:ll"l f•tNu Oifendu 
AutnMio do Mvo Re...,Uavrl 01 Longo J'ott~~ 

; Onüo_~t.l.lu E15l'vtl lllongc Pt:!ln 

;l.l.AII,;25.72 (&41PIXl3,01)! 
3.41~.556,04 328e.:2t2.GSi 

7.!~::~:~ 10.609.S.ta.$4j 

a.t41.tt9.19 2lt.nül1 
on.~~:: 21(1915.S::! 

244,1tj 
R.7116,95 1!.713,81 

::.na.a~.tb i l 

1· 
~f..NTO !~EOUÇAOI CAPrTAl CfRCUl..A.Nril.rouiOO ~~·-;;_l?:: .• ::55::1!tl::Z::_,.:+--:::-U=<s.'"'Uc-tl:-:Sj 

~ cmttiilm ··--.. =r · 

ealPi· 
~J3!::iiEj:~m}~-r. 

.·.r.· .• 

DEMONStRAÇÃO DAS MUTAÇÓES 00 PATRINONK> LioUIDO DOS flFRCia)s ENf:ERt<AUOS EM 
~ 31 DE OEZEMARO OE 1004 E 2005 , 

Aiu~" dn f~n:ldos 1\nterb~ 
I Pmutzo do &cttk:to 
SlltdotimJ1.1l.04 

u.osuer~ 15.164A54 1 3ii.761.730.50 __ t4..;~~·).H107. 
(l.7937&3.30) (4793.75:1,30) 
5.S07620.JG: (S.S07.!!!!!t"!J 

JG.OSUU.M 15.164.454 I •U.05l.113,1l U56.7t8•1 
('-23L83G.19) (4 731 !30.25) 

' '-~.9'15.72 2.3-48.925.12 
ltla.&CS 54 

~9..2«.874,57 

A;.lstodeEttrcloMAt:le~' 
Lucro 00 [rtrdCIO ~ • 

lur:m M F•ordcin Anteriores lOS 846,641 
s.a-;;;;;3tii".os -:--:- _ ... S6.os.i.le72G 1.>..·1l.J01 ts 
m •~"~tas etplleatvaa &Ao partC$ i"l\=grarMs das dcmoti!.Zt3Çõc!. i')a~. 

2.212.11384 

---m>iÃS EXPLICATIVAS ÀSDEMONSTRAÇÓES FINANCEIRAS-ENCERRADAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 

1· COttrEXTO OPERACIONAL 

A SllNAVE NAVEGAÇÃO SIA l~rfl OOmtl ~tivida~ prinooat o trnnsponn rTIMtirm ftu-M! ~ 
aquaviário. Atu....-nente a e npres.J m-~ntém ro'..l :te rovegaçào regutar parl'l J.-1.:1:".:41'18, r..UMu~~ e 
Sant:~rem. Alr.ilvil~ da ResollçA<> 751-1 de COf·,tO=l de 2310011992, a 1;11nprusa IL'VU 5HU PnlJéfO 
aprov21do come benefiCDria dos lneentttos Fiscais da SUUAM, v~nOJiad~ tios mbgos 5'" c ;~~da 
Leitl.167/91. 

2 APREhENTAÇÁO DAS OEMONSTRACÕE"S CONTABCIS 

i-3. Oemonstra;óes CCin.t.ibets lotam e:&bora::!.n com otJscrvâflCia das 1lsposiçtes ccr.tidas na 
Lei das ~ades An6nlmas {6.404•76) com as alterações tnt"oduzidos ~ta Lei ;.24c:v95. 
Em nu.5o do que estobcleee :) ango da lei S.249t'&~. a$. Oemon~ Coi\1Aheis de 1996, 
n:lo lot.:Jm objCIO de correçJo mone:Ma. 

J. SUMARIO OAS PRrZCPAIS D!KJ:. ffill.t~ t;UNT A&tS 

J.l· APURAÇAO 00 RI:SULTAOO 

o ~su!!ado Á apurado pelO regime d• Cornptlênt:Hl dos cxercictos • .net.tem oç ren<hmcrrtos. 
e~argO$ e ... ariaç.Ao monetiria lf\Cdentes sct;re a:.vtn e o.us -1e.s cirwlames I! H blgo puuo 
calculados com base etn irdccs ciiCllliS ~ :.:OftL-u!uuls. 

3.2· ATIVO CIRCULANT[ 

5ão demonsuMos p&IM vaiores de custo :k: rta!lzaçAo. lflduil"'®, q.tana/J aDhClivf-1, as 
vaf.a(:óe~ c os rendn1entos 81.ft.rid'tJs att a oJala do Babnço. • 

3.3 PERMANENTE 

Cs ~nves.trnen.tos e o imoeilm~Go slo éernor.st~ad" ;.·el:> cc.o!o de liQJisk;úo. As depreoatôes' 
sobre o cmlo do imobl~zatJo, sàu ealculild:,.s pelo m-~t~o !me ar. P!!'O pr:u:o oe ~ida (:til dos 
oons. ãs scgwntcs tnuts nnu::ris cn1pvrrac:ó~ ~ b.lls.as . .:.~· !"tl".c-.õns, 4%~. veit<•'OS. 20'M~ 
c.ompulad~s c periférico~. 20'•· d('nta~ c.ontas. 10~ 
Os Get"ltroles l!~tisten\es \\OM! o~ tmM dn A.tivo tn'l:.bmzac.o aii"'CCI não pcrrr.!lem 1 apur;ação 
e;dequ.l~ dnf. v31nms pnrn lítls de deQre<:ll!câo c oompos~ aos sa\dos das oontDJ, A 
entid.llde lnk-Jou processo de rccsftu!Utuij:lio do &·c• fl"ICditmlc a impbntaç:.;o dt um l"lt\'0 
Slstcmll de conlro'es internos que oontcmol<l o ebbo:"3do de manuai§ cic ."'!ermas e 
~~~ . 

3 4. PASSJVO C1RCUL.ANTE E EXIGIVEL A l~~CiO PRAZO • 

São demonstradas pc~ valore!'· ('Jlfllrntados, acrosc.oos oo~ t.'fll.:lllgos c: VBI•aç(lc\ monttâria:!. 
.ncorridns até a d311 do Balanço 

4- OEB~NTURES 

HefcrcnHI! a titulo suhSt11tn pelO fundo de lrVes'j:~tc•l: ... -s .:12 Amaz6ni.l- FINÁ'-"' de acordo 
CX)ffl a 'Lei 0.167/91 e ()e(.lelr. ~Oit91. :oo..,i'lO$ monetarbmente com 111 bise na vaMç.io da 
TJLP ~juro~ dQ 4'J'o oo MO, r.om pnu.o de ri!s{J<ite'p~:r-. a~ FEVEREIROI'lOÓ3. As debêntures 
si o sob • lorma convcrsivois (.'n'l oçhes . Se-hfe u mc'mnJ e dado 90mnlia flutuante 

5- CAPITAL SOCIAl. 

tJOT/1-5 

a) M ~ nilo pM!UM1 valOr I\Omlna!; • · 
bl Ai parJc:.ipaç.bm. ptefemnC:a1s não tem d'ltú!u a ~c..:1, •nas tem priot'IGade na d1stnbutçlo de 
d~dO!. parUclpaç.ho ~ ig..aldaác de con:t~ eom u ltÇ6e!. ~iries nc 1esu·LGC!o 
da ~presa e nos 1umento de ~:..,piUI mMi:llntft •no<XPOraçi«l lu capital oe llJCIOS e 

reservas ' 
ç~ As ~ prc-~fenci<li5 foram s.Jbstflt8S e .ntcgro·aad~s ~~~FUNDO OE tNVESllt.~E.NTOS 

DA AP>W.ÓNIA - nNAtA. sJo norninahvl'l$ e ttM::.feri~ do ocortlo c:r;;ma leg:!sfiÇào 

dl :;!~stas. em ger.;al ã a~~uiãdo o chrtrt.: a dr.-jdenêo mini-no ubrtQatóM de 25% do 
lucro ljQu.do aJtrslado na fonnil da r..e. ~e!,peitadas 11s 'fln'.tgcns tegais o er...t:~tu'lll'i3S 
iltnbuidlrS as 111ÇÕCs prefe~l'lt;bi! 

6- PARCELAMENlO 

A ctf1)(eso conlra11.1 em 17105!05. r. valo: de RS 1 11!!1.515.88 te!eren~ ao part;tlamenlo n' 
351~\81451 com o INSS 

8- MUDANÇA DE CONTROLE ACtONÁRIO 

Confotme ii'I:Situmf!n10 de corn:M'a e vendi de HÇÓC'.O- de ,8102105 A empre~ aem em 31t12lO!.o 
5õiklc 1 favOfde EOUAROOLOBATOCAf\'J.I,lHO, n:. 1a~r-M RS '3-1.:' 'f\.'\,73 / 

·I 

. \ 


	

