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Estado do Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 

DECRETOS 
DECRETO N° 0773 DE 27 DE JANEIRO DE 2011 

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

Amapá, cfc a Lei n' l.J 14, de 31 de agosto de 2007, 

RESOLVE: 

Exonerar Alexandre Souza Amaral do cru·go em comissão de Pró
Reitor /Pró-Reitoria de Graduação, da Universidade do Estado do Amapá. 

Macapá, 27 de jimeiro · de 2011 
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DECRETO N• 0774 DE 27 DE JANEIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXI!, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n' 1.171, de 31 de dezembro de 2007, e tendo em vista o 
contido no. Ofício n• 061/GAB/SRE, 

R E.S O L V E: 

Exonerar Nemias Antônio Tito Junior do cargo em comissão de 
Gerente de Nudeo/Núcleo Administrativo-Financeiro, Código CDS-2, da 
Secretaria da, Receita Estadual, a contar de 24 de janeiro de 2011. 

Macap_~- 2_2 _ ~!_ _ janeir~-

DECRETO N° . 0775 DE 27 DE JANEIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Esta_do do 
Amapá, cjc a Lei n" 1.171, de 31 de dezembro de 2007, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 061/GAB/SRE, 

R E s o f.. V E: 

Exonerar Domingos Joõ.o Salomão Neto do cargo em comissão de 
Gerente de Núcleo/Núcleo de Suporte às Agências da Receita Estadual/ 
Coordenadoria de Atendimento, Código CDS-2, da Secretaria da Receita 
Estadual, a contar de 24 de janeiro de 2011. 

Macapá, 27 de janeiro de 2011 

t!t~-: /}~~· 12 !i 
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DECRETO N° 0776 DE 27 DE JANEIRO DE 2011 

O GOVERNADOR bO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXI!, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n" 1.171, de 31 de dezembro de 2007, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 061/GAB/SRE, 

RESOLVE: 

Exonerar Roneido Richene Oeiras do cargo em comissão de 
Assessor Juridico/Gabinet~. Código CDS-·2, da Secretaria da Receita Estadual, · 
a contar de 24. de janeiro de 2011. · 

Mcicapá, 27 de janeiro de 2Ó11 
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PODER EXECUTIVO 

Carlos Camilo Góes Capiberibe 
Governador 

Doralice Nascimento de Souza 
vice-Governadora 

Secretarias Extraordinárias 

Secretaria Extraordinária em Brasília: 
Secretaria Extraordinária dos Povos !ndígenas:Coaracy Maciel Gabriel 
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Alex Sandro Silva Nazaré 
Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres: Teima Adriana Nery P.aiva 
Secretaria Extraord. de Políticas Afro-Descendentes: Marilda Leite Pereira 

Órgãos Estratégicos de Execução 

Gabinete do Governador: 
Gabinete de Segurança Institucional: Cel. PM. Jorge Furtado Correa 
Auditoria Geral: José Maurício Coutinho Vianna 
Procuradoria Geral: Márcio Alves Figueira 
Defensoria Pública: lvanci Magno de Oliveira 
Policia Militar: Cel. PM Pedro Paulo da Silva Rezende 
Polícia Civil: Tito Guimarães Neto 
Corpo de Bombeiros: Cel. BM Raimundo Américo Furtado de Miranda 
Policia Técnico-Científica: Odair Pereira Monteiro 
Ouvidoria-Geral: Rivadavia Miguel de Souza França 

Secretários de Estado 

Administração: Sebastião Cristovam Fortes Magalhães (interino) 
Desenvolvimento Rural? José Roberto Afonso Pantoja . 
Cultura: José Miguel de Souza Cyrilo 
Comunicação: Jacinta Maria Rodrigues de Carvalho Gonçalves 
Ciência e Tecnologia: Antônio Cláudio Almeida de Carvalho 
Desporto e Lnzer: José Luiz Amaral Pigarilho 
Educação: Miriam Alves Corrêa Silva 
Receita Estadual: Cláudio Pinho de Santana 
Indústria e Comércio: José Reinaldo Alves Picanço 
Inffaestmtura: José Ronildes dos Santos Souza (interino) 
Meio Ambiente: Paulo Sérgio Sampaio Figueira 
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Juliano Del Castilo Silva 
Saúde: Evandro Costa Gama 
Segurança: Marcos Roberto Marques da Silva 
Setrap: Edson Alcântara Valente 
Trabalho e Empreendedorismo: Sivaldo da Silva Brito 
Turismo: Helena Pereira Colares 
Mobilização Social:-Eiy da Silva Almeida 

I -

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados 

Adap: Ivan a Maria Antunes Moreira (interina) 
Amprev: Elcio José de Souza Ferreira 
SJAC- Super Fàcil:Dário de Jesus Nascimento de Souza 
EAP: Maria Jzabel deAbulquerque Cambraia 
lapen:Nixon Kenedy Monteiro 
Detran: Sgt. Alex João Costa Gomes 
Diagro: Rosival Gonçalves de Albuquerque 
Feria: Dinete Regina Pantoja 
Hemoap: Ivan Daniel da Silva Amanajás 
IEPA: Augusto de Oliveira Júnior 
IPEM: Aline Paranhos Varonil Gurgel 
Jucap: Jean Alex de Sousa Nunes 
Lacen: Fernando Antônio de Medeiros 
Pescap: João Bosco Alfaia Dias 
Procon: Maria Nilza Amaral de Araújo 
Prodap: José Alípio Diniz de Moraes Júnior 
RDM: Juliana Alves Coutinho Alexopulos 
Rurap: Max Ataliba Ferreira Pires 
TMAP: Maurício Oliveira de Souza 
ARSAP: 
IEF: Ana Margarida Castro Euler 
UEAP: Maria Lúcia Teixeira Borges 
Ftmserra: 
Fundação Tumucumaque: Jadson Luis Rebelo Porto 

Sociedades de Economia Mista 

AFAP: Sávio José Peres Fernandes 
Caesa: 
CEA: José Ramalho de Oliveira 
Gasap: 
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DECRETO N° 0777 DE 27 DE JANEIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
gue lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Arr,apá, c/ c a Lei n• 1.171, de 31 de dezembro de 2007, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 061/GAB/SRE, 

RESOLVE: 

Nomear Teima Maria Calixto dos Santos de Oliveira para exercer 
o cargo· em comissão de Gerente de Núcleo f Núcleo Adrrrinistrativo-Financeiro, 
Código CDS-2, da Secretaria da Receita Estadual, a contar de 24 de janeiro de 
20! l. 

·Macapá, 27 de janeiro de 2011 

DECRETO N° 0778 DE 27 DE JANEIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
guc lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
A mapa, c/ c a Lei n° 1.171, de 31 de dezembro de 2007, e tendo em vista o 
contido no-Ofício n° 061/GAB/SRE, 

RESOLVE: 

Nomear Flabio Pereira de Sena para exercer o cargo em comissão 
de Gerente de Núcleo/Núcleo de Suporte às Agências da Receita Estadual/ 
Coordenadoria de Atendimento, Código CDS-2, da Secretaria da Receita 
Estadual, a contar de 24 de janeiro de '20 11. · 

Macapó, 27 de janeiro de 2011 

DECRETO N° . 0779 DE 27 DE JANEIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO bO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXJ1, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei no 1.171, de 31 de dezembro de 2007, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 061/GAB/SRE, 

RESOLVE: 

Nomear Rodrigo Monteiro Pedro P"-'a exercer o cargo em 
comissão de Assessor JuridicofGabinete, Código CDS-2, da Secretaria da 
Receita Estadual, a contar de 24 de janeiro de 2011. 

Macapá, 27 de janeiro de 2011 

~~· /) 1:;z·~ d~câ Zt_'""/; A~J6~~ APIBER E 
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DECRETO N° . 0780 DE 27 DE JANEIRO DE 2011 

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

RESOLVE: 

Exonerar os seiVidores . abaixo relacionados dos cargos em 
comissão da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, a contar de 03 de 
janeiro de 20 11: 



CDIÁR~Ó ÔFICtALJ i': f .• 
ac rpí, ... -. .,-~-· -- ... _ -.-r-c--.. ··• '. , .... .. '. ~ .· .. . .. ·· ~. . -;.,~ .. ,:: ..... • •• ~----~-..- t ' -··.--:· .. -,-.- ("..,....,...... ~; --:"\-"' - -·. •. ,·pãg; 3-

.. .- .. ... ·~· , .. . , . .. .., - ' . . .. 
--· : Assessor Técnico Nível!/ ' SERVIObR .. CARGC?IFUN~ÃO .. " CÓDIGO 'Aha S~bosd Pe~eira .. Asses'soria de Desenvplvimtrito. · . ÇI>S-1 . I J~~~uim Lei~~ de Mendonça· I Son;~ ~~a ~chaeff~; Jorc;ão. ~i~ . _!Chefe de Gabinete/Gabinete i:DS-3 

.. Institucional 
CoC)rdenador/Coordenadoria ae: &s-i' 

. . -· 
~Lo rena Rocha Blanc Assessor Jurídico/Gabinete CI>S-2_ 'õesenvó!VImento .cientificO . . 

I Crunila Francis F'erreira:da ~il~a :· 
f\ssessor Técnico Nivel-1/ _____ i . . Gerente de Núcleo/Núcleo de Fo- .. 
Assessoria de Desenvolvimento . C:I>S-1 : Giseile Paulino Lopes Fonseca· · · ment<i à PesquisajCóorden:adÕna" ros-2 
Institucional de Desetwolvimento·Cientificà. ·' . · -----

'Rderson José Rocha Barbo-sa :· Coordenador f Coordenadoria dê ... 
CI>S-3 I Regln:;t Célis Martins Ferreira, ... , 

---Gerente de-Núcleo/Núcleo de_ln- . 
•· Desenvolvimento Cientifico formação e Indicadores éie' Ciêncià ----- --- Ct:>s-2 Gerente de Núcleo/Núcleo de F o- e 'feCI'IólogiafCoorden;~doria· dé 

I Silvia Cristina _Ràbelo Mauú" menta à Pesquisa/Coordenadoria -~os-2 I Desenvolvimento Cientiffco 
de-Desenvolvimento Científico 

... 
Gerente de Núcleo/Núcleo de 

. ll<arina ZimererMend~s-
.- Gerente de Núcleo/Núcleo de Di- Éder~on José Ro~ha Barbosa Apoio f!. Pesquisa e ao Desenvoh~-

CI>S-2 '-ulgação Cientifica/Coordenado- CDS-2 mento/ Coordenadoria de Desen-
' ria de De~nvolvimento Cientifico 1-- .... .... volvimeMo_ Teenotóliiro e Inovação 

1=~ r..nm ""',""' 

Gerente de Núcleof~úcleo de In- Gerente de Núcleo/Núcleo de 
formação e Indicadores de Ciência I Tecnologias Sociais/Coordena~ 

. e Tecnologia/Coordenadoria de cDs-2 ; Magda Celeste Alves Gonçalves- doria de Desenvolvimento CI>S.-2 

Desenvolvimento Cientifico Tccr1olóltieo e lnovacão ., 
------·- .. 

~Gerente de 1\úclco/Núclco de Gerente de Núcleo/Núdeo de 
I Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvi- Gestão Tecnológica e Inovação/ ! August~ VitAl da Costa Junior COS-2 i Rrunon de Oliveira do Rosário CI>S-2 

i 
men to I Coordenadoria de Desen- Coordenadoria de Desenvol•i-
volvimento Tecnulõltico e-Inovação !_ mento Tecnológico c Jnova~o --- -I Gerente d~ Núcleo/Núclr.o de Chefe da Unidade de Administra-i i 

jl\Iarcos Antonio da Sih·a :Marqu~s Tecnologias Sociais/Coordena· I CDS-2 · Diego Samaro Belo Barriga çãÔ/Unidade de Administração/ CDS-1 
daria de Desenvolvimento Núcleo -Administrativo-Financeiro 

l ·I Tecnolõg!co e Inovação .. ··~--
Chefe de Unidade de Finanças/ 

,------ -· . Carmem Laura Livramento Unidade de Finanças/Núcleo CDS-1 Gerente de Núcleo/Núcleo de Gomes 
Alex Mareio Cabral do RÔsârio Gestão Tecnológica e Inovação/ COS~2 -····- Administrativo-Financeiro 

Coordenadoria de Desenvolvi-
mento Tecnológico e Inovação Macapá, 27 de jane:iró de 2011 .. . - --
Gerente de Núcleo/Núcleo Josimauro Rocha de Vilhena COS-2 

r--------- Administrativo-Financeiro 

-~ I • 
Chefe da Unidade de Administra-

. ! Huelson Correa Mede1ros ção/Unidade de Administração/ C[)S-1 
I Núcleo Administrativo-Financeiio 

r~~ão Bosco Gurjão Gondim 
Chefe de Unidade de Finanças/ Gov ador . 
Unidade de Finanças/Núcleo COS-1 

.j'lúnior . . Administrativo-Financeiro -- : 

Macapá, 27 de · jane:iro de 2011 DECRETO N° 07á2 óE -27 óE J:.4r(,EÍRO DE 2011 
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O 60VERNADÓR 1>0 ESTÁDO 1>0 AlMPÁ, usando das atribuições 
que Ih~ são colú~ridas pelo art. 119, inciso xxn, _da Constituição do Estado dD 

DECRETO--N° 0781 DE DE J.ANEIAt> OE 2011 
Amapa, c/c a Let n• 1.230, de 29 de maio de 2008, 

27 

i 
' t 

O 60VERNAOOR DO EST.AI>O t>O AMAPÁ, usando das atribuições 
RESOLVE: ~ 

i que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, ·cjc a Lei n" 1.073, de 02 de abril de 2007, ~ 

ft'E SOL V E : 
. Exonerar Maria JIIK Rodrfguel de: OlivEira da fu~ção. 

comissionada· de Responsável por Atividade Nível l/Unidade de Controle de 
Lotação e MO\imentação/Nücleo de Pess<ial/Coordenadoria de Administração, 

Nomear os ser"idores abaixo relacionados para exercerem os 
Código CI)I-1, da Secretaria de Estudo da Educação, a eontar de"04 de janeiro 
de 2011. · 

cargos em comissão da Se:ei'Ctaria de Estad~ da Ciêncill e Tecnologia, a contar 
Macopá, 27 cfc Janeiro d& 2011 de 03 de janeiro de 2011: 

I -- ······----- .. 

~d~ 
' SERVIDOR CARGo/FUNÇÃO CÓt>I&O 

I Antônio Carlos Lima Júnior - Chefe de Gabinete/Gabinete CDS-3 { ; --- -------.----- ----- CA C CAPI 
·Raul ,José de Galaad Oli\•cira Assessor Jur!dico/Gabincte COS-2 Go. . 

j ~ 

ESTADO DO AMAPÁ REMESSA DÊ MATÉRIA f.t DIÁRIO OFICIAL AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 

A'ntonio Carlos Rosa da Silva NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SEUO 

Diretor ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 
Delci Pereira Dias SEGUINTES MEDIDAS: Sem DE. ~'' ~/1-11' -., ,.- . 

Chefe da Divisão Administrativa LARGURA PARA TRêS COWNAS, PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES 
Eurivaldo José Pantoja Sotiro ' 

Chefe da Divisão de Comercialização 12cm DE LARGURA PARA DUAS Exemplar-. " 
M- RSS,OO ~ 

Raimundo -Nazaré Tavarés Ferreira COLUNAS OU 26cm DE LARGURA Exemp .. r Atrasado ---RS6,00 
,, 

Chefe da Divisão Industrial NO CASO DE BALANÇO, TABELAS _Centlmetro Composto em Lauda PadriO-- RS 5,50 
; ' 

Centlmetro para Compor .R$8,00 
Membro da ADIO -Associação Brasileira de E QUADROS. P6glaa Exclusiva MOO RS-430,00 

Imprensa Oficiais Proclamá de Casamento • R$50,00 
Stde: Av: Aurino Borges de Olivefra, 103 PREÇOS DE ASSINATURAS 

Ao DIO reserva-se o direito de recusar a :Bairro São Lázaro Macapá~AP 
CEP: 68.908-470 · 

ORDEM ~SINATURA 3MESES 6MESES 12MESES publicação de_ matérias apresentadas em 

Fones: (96) 3212-2136 • 3212-2137 
desacordo c:om suas normas. 

01 ASSINAT. R$75,00 R$ 150,00 R$300,00 
3ill-2138 Fone Fax: (96) 3212-2135 ASSINA TU-

02 ~%~~ R$225,00 R$450.00 R$900,00 
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Maca á 27.01.2011 

Órgãos Estratégicos de Execução 

!(Procuradoria Geral do Estado 

Márcio Alves Figueira 

PORTARIA 
N' 009/2011·PGE 

O PROCURADOR GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, rio uso de suas atribuições que lhes 
são conferidas pelo artigo 28, incisos I e IX da Lei 
Complementar n' 006, de 18 de agosto de 1994, 

RESOLVE: 

Autorizar que o servidor JOSÉ 
CASSIANO DE FREITAS- Procurador de Estado. subst~ua 
o servidor ANTONIO CLÉSIO CUNHA DOS SANTOS -
Procurador de Estado, na Chefia do Núcleo Setorial Clvel, no 
período compreendido entre os dias 14 a 28 de Janeiro de 
2011. 

DêCse ciência. Cumpra-se. Publique-se. 

Gabinete do Procurador Geral, em 11 
de janeiro de 2011. 

·:"11~J.~- ~~-tF· ... 
MA CIO A'j,ES I EIRA 

P curador Geral o tado 

PORTARIA 
N' 010 /2011-PGE 

O PROCURADOR GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atnbuições que lhes 
sao conferidas pelo artigo 28, .incisos I e ·IX da Lei 
Complementar n' 006. de 18 de agosto de 1994, 

RESOLVE: 

Dispensar, a pedido, o servidor 
ALEXANDRE MARTINS SAMPAIO- Procurador de Estado
da chefia da Procuradoria para Assuntos de ,Pessoal e 
Trabalhista- PAPT, bem como nomear o servidor ORISLAN 
DE SOUSA LIMA - Procurador de Estado - para exercer as 
atribuições do aludido cargo. 

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 

PORTARIA· 
0011/2011-PGE 

. O PROCURADOR GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições que lhes 
são conferidas pelo artigo 28, InciSos I e IX da Lei 
C:omplementar n' 006, de 18 de agosto de 1994, 

RESOLVE: 

Autorizar o deslocamento do servidor 
ORISLAN DE SOUZA UMA - Procurador de Estado e 
REGINALDO CARDOSO PONTES • Motorista, nos dias 17 a 
ta de janeiro do ano em curso, da sede de suas atribuições
Macapé/Ap até ao Municlpio de Almeirim/ Pa, DIStrito de Monte 
Dourado, para participar de audiências relativas aos 
processos n's. 0000944-79.2010.5.08.0203, 0000945-
64.20105'.08.0203 ê 0000950·86.2010.5.08.0203. 

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 

Gabinete do Procurador Geral. em 13 

.,;.,.;,.,;f!"'"' t\~ l~~ 
M RCIOALVESJ~ EIRA 

rncurador Geral do : o 

(DIÁRIO OFICIAL) 

(Gabinete de Segurança Institucional ) 

Cel- QOC Jorge Furtado Corrêa 

PORTARIA 
002 /2011 - GAB SEG INST I GEA 

O Chefe do Gabinete de Segurança Jnslitucional do 
'üovemo do Estado do Amapá, usando das atribuições que 
lhe s.'lo .conferidas pelo Decreto Governamental n' 
0016:'2011, de 03 de janeiro de2ÓI L 

.RESOLVE: 
Autorizar o deslocamento dos policiais militares 

abaixo relacionados, pertencenle à PoUcia Militar do Estado 
do Amapá e lotados neste Gabinete de Segurança 
Institucional, da sede de sua• atribuições, Macapá-AP, até o 
municlpio de Laranjal do Jari-AP, nos dias 16 e 17 de janeiro 
de 2011, a serviço deste Gabinete. 

CAP PM OSVALDO MOURÃO DA COSTA; 
SGT PM EDSON JOÃO CA;IITUÁRIA DANTAS; 
SGT PM RAIMUNDO ROHAN SILVA SARDINHA; 
CB BM JOSELAINE SILVA DA COSTA; 
CB PM RUTENÍCIO JOSÉ VIANA DO AMARA.I. 

Secretarias de Estado 11 

(Administração 

Sebastião clistovam F. Magalhães (interino 

PORTARIA N"t()O) 12011-5EAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
do Governo do Estado do Amapá, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pelos Decretos n•s. 1497 de 16110/1992, 
0148 de 2310111998 e 0001 de 03/01/2011 e tendo em vista os 

. motivos especificados no Memorando n•. 009/2011 -
CA/SEAD. 

RESOLVE: 

Art. 1• - DESIGNAR, .de acordo com o art. 159 da 
Lei n•. 006611993, para compor COMISSÃO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, os servidones: ADEMIR DE 
SOUZA ALVES, Professor, AGEANE LIGIA ARANHA BRAGA, 
Professora e FABIANA SAMPAIO SMART, Agente de Saúde, 
todos pertencentes ao Quadro Civil do Governo do Estado do 
Amapá, para sob a presidência do primeiro apurar os fatos 
especificados nos autos do Processo de Protocolo Geral n•. 
2008/26183- SEED. • 

Art. :ZO - Estabelecer prazo de 50· (sessenta) dias 
para a conclusAo dos trabalhos da comissão. 

Art. 3" - Esta .• Portaria entra em vigor na data de sua. 
publicaçao. 

Macapá(APJ.J1-. de~.e..YO de2011. 

PORTARIA N°1J0d.( /2011-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
'ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do Amapá, no uso 
.das atribuições que lhe foram conferidas pelos Decretos n"s. 
1497 de 16110/1992, 0148 de 2310111998 e 0001 de 
03/0112011 e tendo em vista os motivos especifiCados no 
Memorando n•. 010/2011- CAJSEAD. 

RESOLVE: 

Art. 1° - DESIGNAR. de acordo com o art. 159 da 
Lei n". 0066/1993, para compor COMISSÃO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, os servidores: ADEMIR DE 
SOUZA ALVES, Professor, AGEANE LIGIA ARANHA 
.BRAGA, Professora e FABIANA SAMPAIO SMART, Agente 
de Saúde, todos pertencentes ao Quadro Civil do Governo d~ 

Pá . 04 

Estado do Amapá, para sob a presidência do primeiro apurar: 
ós fatos especificados nos autos do Processo de Protocolo i 
Geral n•. 200716100~- SEED. 

Art. :ZO - Estabelecer prazo de 60 (sessenta) dias· 
para a conclusão dos trabalhos da comissão. 

Art. 3°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua ' 
publicação. 

Macapa (AP), j. "t de :S 0\,V\"'V\"(Í) de 2011. 

SEBASTIÃO C FORTES MAGALHÃES · 
Secre o de Estado da Administração 

PORTARIA N'.OCV5 12011/SEAD. 

Ao S<eretirlo de Estado da Admlnístraçlo do Governo do 
AmapA, no uso da competência que lhe fui delegada pelos Decretos n•.s 
1497, de 16.10.92 e no. 0148, de 23.01.1998, e de acordo com o Decreto 
n•. 0316, de 23.02.94 que regulamentou o § 1', do artigo 37, da Lei n•. 
0066, de 03.05.93 e Detteto n• 001/2011, de 03.01.2011, 

RESOLVE: 

l1omoiogor o resultado da Avoliaçao de Desempenho do Estágio 
Probatório dos scrvidom abaixo r<:lacionlldos, OC11j)311tes do Galgo de: 
PROFESSOR CLASSE A E C, pertencentes ao Quadro de Pessoal Civil 
do Governo do Estado do Amapá, lotados na SEIO. 

PROFESSOR CLASSE A 
NO~ffl/li~:I;" ~CADASTROO:l! :PONTOS~ 

ANATEONILA 00 VALE PIRES 908231 100 
ffi!SSON SANTANA SANTOS 871290 100 
JANlLDE GOMES DA SILVA 883573 100 
KEILASORA!A DE 0 DA SILVA 869813 95 

PROFESSOR CLASSE Ç 
NOME~~'>.~i'- ''CADASTRO!rc• ·roNTOSf, 

ADA ROGADA DE O. MORAIS 857726 96 
CLAUDIO ROBERTO L. DOS REIS 910384 96 
EDIVALDO SOUZA DOS SANTOS 855944 94 
HERMON SANTOS DA SILVA 869414 100 
JOCILEIDE GLAUCE C. OA SILVA 863220 95 
LEANDRO JUNIOR C. DOS SAN OS 880094 82 
LIOIANE KELLY B. ASSUNÇÃO 910511 97 
PIEDADE UNO VIDEIRA 876232 91 

.·.: t' 
I.~· ' .. ~ 

SEBASTIÃO CRI~1'ô\7A'f F~RTES MAGALHÃES 
Secr.diio de Estado dc.AdministraçGo 

PORTARIAN•0000/2011 • SEAt. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Amapá, usando das atribuições que lha foram 
conferidas pelos Decretos n's 1.497, 16 d<' outub•o de 1992, 
0148, de 23 de janeiro de i998, 2642, dA 16 de junho de 20C7 e 
0001, de 03/01/2011 e tendo em vista o contido no Processo
Pnotocalo Geral n! 22401201 a. 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Maria Helena Medeiros de Sá 
Lima - Chefe da Clinica lnlantii!CAEAPiSESA. Código CDI-3. 
para exercer cumulativamente e em substituição a Chefia da 
Clínica de Estimulação Es!ienclal/CREAP:SESA, Código CDI-3, · 
durante o impedimento da respectiva titular Gláucia Fernanda 
Almeida de Azevédo, que se encontrava afastada ·por mol;,o 
de licença .naternidade, no perlodo de 11112/2C09 a 
08/06/2010. 

Macapá·A?, em a:ide J~'\Ó de 2011. 

SEBASTIÃO CRI~õ-RTES MAGALHÃES 
Secreláli!S'de Estado da Adm;nistraçã~ 

PORT~2011/SEAD 
O Secretário de E..stada da Administração da Governa do . 

Amapá, no usó da competência que lhe foi delegada pelos 
Decretos n•. 1497, de 16.10.1992, n•. 0148, de 23.01.1998, o 
disposto no art. 9°, do Decreto n•. 2762, de 22.09.1998, pelo 
Decreto n•.oo1, de 03 de janeiro de 2011, e 

Considerando que, de acordo com o art. 7". do 'Decreto n•. 
2762, de 22.09.1998, que regulamenta o art. 1 O da Lei n•. 0066, 
de 03.05.1993, foi concedida Progressão Funcional aos Servidores 
Públicos do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amãpá; 

Considerando a Lei n•. 949, de 23 de dezembro de 2005 a 
qual organiza o !'fano de Cargos, carreira e Salários dos 
profissionaiS: da educaçao básiCa do 'poder Executivo Estadual: 

Considerando, que seu nome não foi publicado no Interstício 
de 1".02.2006 à 1'.08.2007 e 1".08.2007 à 1".02.2009, porque 
havia necessidade da mesma solicitar revisllo de Progressão 
Funcional, por a mesma estar cedida ao Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá: 

Considerando, que a referld~ servidora, foi cedida para o 
Poder leqlslativo. através do OfiCio n•. 0143/GABI de 28.05.1999, 
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retornando ao Executivo do GEA conforme cópia do Ofício n•. 
004/201 0/PRESI(fCE-AP; 

Considerando o Acordo de 13 de maio de 2009, celebrado 
entre o Governo do Estado e o Sindicato dos Servidores Públicos em 
Educação no Amapá - SINSEPEAP, que concedeu dois (2) padróes 
relativos ao periodo de estágio probatório dos servidores admitidos 
até 1999; 

Considerando o Proc. 2009/3182/SEAD. no qual a requerente 
solicita revisão da concessão do benefício de Progressão Funcional, 
incluindo os dois (2) padrões concedidos no Acordo, e faz jus a 
estes por ter cumprido o.Estágio Probatório entre 1996 e 1998; 

Considerando que a servidora faz jus a quatro (04) padrões 
de Progressão Funcional, conforme atestam suas Fichas de 
Avaliação e Desempenho; 

RESOLVE: 

Art. 1 •. Conceder Progressão Funcional Horizontal a servidora 
pública MIRACELI NOBRE DE MENEZES, Cadastro 407054, 
Professora, Classe C. pertencente ao Grupo Magistério, do Quadro 
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, conforme especificado na 
tabela abaixo. 

Art. 2•- Esta Portaria entra em ~iaor na data de sua oublicacão. 
Professora 

Nome cad. da Oass/Pad. à OasS!Pad. 

Intertído de 10.02.2006 a 1°.08.2007- sem efeitos 
financeiros 
MIRACEU NOBRE DE MENEZES 407054 
08 

C07 

Intertído de 1°.08.2007 a 1°.02.2009- sem efeitos 
financeiros 
~ÇEU NOBRE DE MENEZES 407054 COB 

c 

C09 

Acordo de 13 de maio de 2009 - sem efeitos financeiros 
MIRACEU NOBRE DE MENEZES 407054 C 09 a C 10 e ClO 
a C11 · · 

- ~- -
SEBASTlAO C AM t=oRTES MAGALHAES 

Sec ' o de Estado da Administração 

PORTARIA N'QQ1ZJ2011- SEAD 

O Secretáno de Estado da Administração do Governo 

do Amapá, usando das atribuições que lhe foram conferidas 

pelos Decretos n" 1.497 de 16/1011992; 0148 da 23/0111998 

e 0001 .de 0310112011, resolve, 

REMOVí= R: 

Servidor Jair Nazareno Monteiro doa Santos 

Auxiliar Administrativo 

Estadual Quadro 

Da 

Para 

POlicia Técnico-Cientrfica- POLITEC 

Secretarla de Estado 

Administração- SEAD 

Processo Protocolo Geral n• 4395/2011. 

Macapá-AP2f:, d;l~l/t~lf\) de2011. 

SEBASTIÃO C AM ORTES MAGALHÃES 
S no de Eatado da Admlnlatraçlio 

(Mobilização Social 

Ely da Silva Almeida 
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(Educação 

Miriam Alves Corrêa 

PORTARIA N° 022/2011 - SEED 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Decreto no 0021/11, de o3 de Janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Art. 1o Nos termos· dos preceitos 

constitucionais existentes, levando a cabo, princípios da 

razoabilidade, impessoalidade e especialmente da 

legalidade a que todos os entes estão sujeitos ás 

prerrogativas. expressas ern lei, inclusive este Órgão e 

seus gestores, que, fazendo parte a Administração 

Pública Direta, devem valer-se das normas 

expressamente editadas. Sendo o que segue: 

Pelo exposto, considerando a impessoalidad~ 

dos procedimentos que visem lidar com valores 

proven.ientes deste órgão e visando adotar medidas de 

utilização da máquina administrativa para meios 

estritamente legais, com aplicação dos recursos a 

disposição desta Secretaria de Estado da Educação para 

sanar deficiências inerente esta SEED, FICA 

TERMINANTEMENTE PROIBIDA a deliberação de 

quaisquer ordem de serviço, processo l/citatório, 

pagamentos de diárias, compra de mercadorias de todas 

as espécies e modalidades, e quaisquer movimentações 

que envolvam recursos desta Cassa, sem prévia 

anuência da Senhora Secretária de Estado da Educação. 

Ainda mais, as propostas de valores deverão ser 

encaminhadas, lnclusiVP. verificando o preço praticado 

no mercado· para que sejam analisados após. 

homologados por esta Gestora. Por fim, os servidores 

com composição de chefia, devem tomar sua posição de 

responsabilidade guanto ao pleno cumprimento desta 

Portaria, certo das sanções pelo seu descumprimento. 

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua assinatura e será publicada no Diário Oficial 

do Estado. 

Dé·se ciência, publique-se e curnpra·se. 

"'w"~··""'" 'O''· ,m "'"''N· 

A ~~es Corr,·,, 
Secretária ~ Estado da Educação 

De n• 002112011 

(Saúde 

Evandro Costa Gama 

EXTRATO 
CONTRATO N•. 014/2010- SESA 

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE 
APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL 
QUE ENTRE SI CEI,EBRAM O ESTADO DO AMAPA, 
ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 

) 
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COMO CONTRATANTE E A EMPRESA J. M. O. 
PEREIRA-ME. 

O GOVE;RNO DO ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa 
Jurídica de Direrto· Interno Público, inscrito no CPJ N• 
00.394.577/0001·25. por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE, inscrito no CNPJIMF sob o n•. 
23.086.176/0001-03. doravante denominada 
CONTRATANTE, como sede na Avenida FAB. N". 069. 
Bairro: Central. Macapá-AP, neste ato representada por 
sua Secretaria, Dr'.ODANETE DAS NEVES DUARTE 
BIONDI, brasileira, casada, CPF.:163600602-72. R.G. 
238035/SSPIAP. nomeada pelo decreto n'. 4725 de 08 de 
Novembro de 2010, residente e domiciliada na Rua Claudio 
Lucio Monteiro, n' 1635, bairro: Remédio 11, Município de 
SantanaiAPP. e do outro lado, a empresa J. M. O. 
PERf]RA-ME, pessoa juridica de direito privado interno 
devtdamente inscrita no CNPJ N" 05.871.85410001-67, com 
sede à Av. Machado de Assis, n• 312, Bairro: 
CentraiiMacapa/AP. neste ato representada por seu Diretor 
elou Procurador, Sr. JÚLIO MÁRCIO DE OLIVEIRA 
PEREIRA, brasileiro, casado. empresário .. R.G n• 
93002007487-SSP/CE, CPF N" 539.510.773-87. doravante 
designada CONTRATADA. mediante as cláusulas e 
condições do edital de CREDENCIAMENTO N.• 00212009 
- CPUSESA, JUSTIFICATIVA N.• 069/2010- CPUSESA 
e PARECER JURIDICO N". 2911201 O • NCA/PGE e seus 
anexos. Artigo 25. Caput. Lei n. 8.666193 e suas alterações 
estabelecidas nas Leis FederaiS 8 883/94, 9.648/98 e 
11.196105 e Lei Estadual n• 5 237191. acordam o presente 
contrato. de acordo com o que segue: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA· DO OBJETO: 

1.1. O presente contrato tem por objetiVo o 
fornecimento de Aparelhos de Ainplificaçao Sonora 
Individual - AASI e protetização, de acordo com a 
indicação técnica do serviço de atenção a saúde auditiva. 
das especificações constantes no edital · de 
CREDENCIAMENTO n•. 002/2009 e em conformidade com 
a tabela de preços pré-fixada do SUS, através das normas 
pertinentes, destinados à pacientes da Secretalia de 
Estado da Saúde. 

1.1.1. Para a seleção, indicação e entrega dos 
Aparelhos Aud~ivos de Amplificação Sonora Individual -
AASI será observado o que preceituam as normas e 
prolocolos de atendimento a pessoa com deficiência 
auditiva do Serviço de Saúde Auditiva, conforme a portaria 
587104. 

1.2. A previsão orçamentaria para a execução do 
objeto acima referido. constitui-se de recursos financeiros 
provenientes do orçamento da Secretaria de Estado da 
Saúde. 

4. CLÁUSULA QUARTA· DO VALOR: • 

4 1. O valor unitário dos equipamentos é de: 

Descrição Quantidade Valor Valor total do 
do material unitário item em 

Reais 
TiooA 1200 525,00 630.000.00 
Tioo B 1200 700.00 840 000.00 
Tipo C 1200 1100,00 1.320.000.00 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA DOTACÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

6.1. O investimento para a aquisi~o do 
equipamento objeto desta contrata~o ocorrerá por conta 
do orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, através 
do orçame~to vigent~. 

6.2. As despesas com execução deste 
CONTRATO totalizam o montante no valor estimado de 
R$: 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), sendo 
empenhado inicialmente para atender o ano de 2010 o 
valor de R$: 66.666,00 (sessenta e seis mil, seiscentos e 
sessenta e seis reais), e para tender o ano de 2011 o · 
valor de R$: 119.334,00 (cento e dezenove mil, trezentos 
e trinta e q~1atro reais), conforme Cronograma de 
desembolso que é parte integrante deste instrumento, onde 
correrão a conta do Elemento de Despesa: 33.90.32 
(Material de Distribuição Gratuita), Fonte·. 0.107, 
programa de Trabalho: 10.302.0090-2609, Conforme 
Nota de Empenho n• 2010NE05501 de 24/09/10. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA· DA RESCISÃO: 

10.1. A CONTRATANTE poderá considerar 
rescindido o presente contrato, de pleno direito, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
sem que assista a CONTRATADA direito a qualquer 
indenização. nos seguintes casos e formas: 

10.1.1. Ocorrendo: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de clausulas 
contratuais, projetos e prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a 
CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 
conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 

d) o atraso injustificado no inicio do fornecimento; 

e) a paralisação do fornecimento, sem justa . 
causa e prévia comunicação a CONTRATANTE; 

f) a subcontratação lotai ou parcial do seu objeto, 
a associação da CONTRATADA com outrem, a cessao ou 
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transferência. total ou parcial, bem como a fusão. cisão ou 
incorporação; 

g) o desatendimento das determinações 
regulares do gestor contratual. assim como as de seus 
superiores; · # 

h) a decretação de falência ou a instauração de 
insolvência civil; 

i) a dissolução da sociedade; 

j) a alteração social ou a modificação da 
finalidade ou da estrutura da empresa; que prejudique a 
e~ecução do contrato: · 

k) razões de interesse público. de alta relevância 
e amplo conhecimento. justificadas e determinadas pela 
máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contr3to; 

I) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 
regularm·ente comprovada, impeditiva da execução deste 
contrato. 

1 O 1.2. De modo: 

a) unilateral, por meio de documento escrito da 
Administração. nos casos enumerados nas alíneas ·a" a "k. 
do Item 1 O. 1.1, supra; 

b) amigável. por ~cardo entre as partes. reduzida 
a termo no processo administrativo (\Ue originou esta 
contratação. desde que haja conveniência para a 
Administração; 

c) judicial, nos termos da legislação pertinente; 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO 
PRAZO DE VIGÊNCIA 

12.1. O prazo de vigência deste contrato será de 
12 me.ses. contados a partir da data de sua assinatura e 
publicação do extrato no Diário Oficial do Estado de 
Amapá. ' 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS- DO FORO: 

16.1. As partes elegem o Foro da Cidade de 
Macapá - AP. que prevalecerá sobre qualquer outro. por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Contrato. das testemunhas. 

E. por estarem assim justos e contratados, 
firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma na presença das testemunhas, que 
subscrevem depois de lido e achado conforme para a 
produção dos seus jurfdicos e legais efeitos. 

. . Macapá/AP, 09 de Novembro de 2010. 

"o~' 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE 

CONTRATANTE 

.EXT~ATO 
CONTRATO EMERGENCIAL N.0 016/2010-SESA 

CONTRATO EMERGENCIAL que entre si 
celebram O ESTADO DO AMAPÁ, através da 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, como·contratante 
e a SINTESE- COMERCIAL HOSPITALAR LTDA como 
contratada. para os fins nele de~larados. 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. Pessoa 
Jurídica de Direito Interno Público, inscrijo no· CPJ n•. 
00.394.577/0001·25. por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE. inscrito no CNPJIMF sob· o n•. 
23.086.176/0001-03, doravante. denominada 
CONTRATANTE, como sede na Avenida FAB, n'. 069. 
Bairro: Central. Macapá-AP. neste ato representado por 
sua Secretária. Dr". ODANETE DAS NEVES DUARTE 
BIONDI, brasileira, casada, CPF.:163600602·72. RG. N". 
238035/SSP/AP: nomeada pelo decreto n'. 4725 de 08 de 
~ovembro de 201 O. residente e d~miclliada na Rua Claudio 
Lucia Monteiro, n' 1635, bairro: Remédio 11. Municlpio de 
Santana/APP. e do outro lado como CONTRATADO a 

. empresa. SINTESE -COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, 
situada a Rua 9-A. n.• 411 - SETOR AEROPORTO. Cep n• 
74075-250. Goiania - Goiás, inscrita sob o CNPJ.(M.F). 
24.801.201/0001-56, neste ato representado por seu 
procurador o Sr. ORLANDIR PAULA CARDOSO, 
brasileiro. empresário. portador do RG 17358512. A 
VINSSP-GO e CPF 058190671-34. residente e domiciliado 
Goiânia/Goiás. conforme ut instrumento de procuração 
anexo resolve firmar o presente CONTRATO 
EMERGENCIAL. sujeito as normas e condições a seguir 

.expandidas que se obrigam a cumprir respeitar e obedêcer. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 
LEGAL: O presente CONTRATO tem respaldo legal no Art. 
24. inciso IV da Lei n• 8.666193 e suas alterações. Lei 
Complementar n' 101/2000 de 04/05/2000; Lei n' 4320 de 
17/03/1964.' decorrente da RECOMENDAÇÃO N" 
008/201 0-MP/AP e JUSTIFICATIVA N' 08812010-
CPUSESA. conforme PROCESSO A.flMINISTRATIVO N' . 

(DIÁRIO OFICIAL) 

2010156835-SESA. · devidamente homologada pela 
Excelentlssima Sr". Secretária de estado da Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO; O objeto . 
a que se destina o presente instrumento constitui-se na 
contratação de empresa especializada no fornecimento de 
materiais ortopédicos (órteses·, próteses) de acordo com a 
tabela SIH/SUS, de caráter essencial às pessoas atendidas 
pela Secretária de Estado do Amapá. 

CLÁUSULA QUÀRTA - DA VIG~NCIA: Este 
CONTRATO vigorará pelo perlodo de 01 a· 31112/2010, a 
contar da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA SEXTA·- DA DOTAÇÃO: As 
despesas com execução deste CONTRATO totalizam o 
valor ESTIMATIVO de R$: 80.000,00 {oitenta mil reais) 
para atender o periodo de 01 a 31/12/2010. que correrá 
pela Fonte. 0.101. Programa de Trabalho. 
10.302.0090.2329. Elemento de Despesa. 33.90.30 -
material de consumo, conforme Nota de Empenho n• 
2010NE07348 de 30/11/2010. 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO: o· 
presente instrumento poderá ser alterado. com as devidas 
justificativas. conforme art. 65. I, 11 da lei'8.666/93 e suas 
alterações. 

SUB-CLÁUSULA - O presente contrato poderá 
ser alterado, a qualquer tempo mediante assinatura de 
Termo Adit1vo. desde que não seja modificado a seu objeto. 
devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência 
de 20'(vinte) dias em relação ao término de sua vigência. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DÀ PRORROGAÇÃO: O 
presente Instrumento não poderá ser prorrogado. por ser 
de caráter emérgencial conforme <fetermina Lei 8.666193 e 
suas alterações. ' 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO: 
O presente instrumento poderá ser rescindido. conforme 
art 78. I a XVII e art. 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS 
OMISSOS: Os casos omissos serao resolvidos à luz da Lei 
n• 8.666193 e suas alteraç5es p'osteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA . - DA. 
PUBLICAÇÃO; Este CONTRA TO deverá ser publicado até 
o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, nêo 
podendo ultrapassar o prazo de 20 (vinte) dias, conforme 
prevê o parágrafo unico do art. 61 da Lei n' 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FORO: Para 
propositura de qualquer ação. com base neste CONTRATO 
fica eleito o Foro .da Comarca do Macapá, Estado do 
Amapá, excluindo qualquer outro por privilêgio qu~ seja. 

· E por estarem assim. juntos e contratados, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias de Igual teor e 
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, também no 
fim assinadas. 

Dr".ODA ARTE BtONDI 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

CONTRATANTE 

EXTRATO 
TERMO ADITIVO 

TERCEIRO TERMO ADITIVO ao 
CONTRATO N. • 003107- SESA. que 
entre si "celebram o ESTADO DO 
AMAPÁ, através da SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE, e a empresa 
MECON :._ COMÉRCIO E SERVIÇOS 
L TOA. para os fins nele declarados. 
Pelo presente TERMO AOITIVO. e na 

melhor forma do direito, os responsáveis abaixo assinados. 
todos identificados no Contrato de origem. conforme 
justificativa n• 019/2010 - UCC/NSP. referente à 
continuidade do contrato n•. 00312007-SESA. resolvem de 
comum acordo. que o instrumento acima identificado tem 
alterada as CLÁUSULAS TERCEIRA, que passa a vigorar . 
com a seguinte redação. mantidas. as demais aqui não 
referidas. na forma como se acham prlginalmente 
redigidas. e que neste ato e ocasião, são totalmente 
ratificadas, para todos os fins de direito. 

CLÁUSULA TERCEIRA DA 
_VIGÊNCIA: O presente Contraio terá sua vigência 
prorrogada por ·12 (doz~) meses, ficando prorrogado a 
partir do dia 04/03/2010 até o dia 04/03/2011. 

Por estarem assim. justos e concordes, 
as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas que também no fm assinam. 

Macapá-AP. 04 de Março de 2010. 

"o'o ,.} mA• lrb,o 
sECRETARrot ~~,.sJÃr)o DA l)AUDE 
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EXTRATO 

JUSTIFICATIVA N' 019/01 0-UCC/NSPISESA 

Trata-se de justifi ti a -~~a alteração 
da CLÁUSULA TERCEIRA - a VIGENCIA,. para fazer 
face ao 3' TERMO ADITIVO do CONTRATO N• 003107-
SESA. celebrado com a empresa: MECON- COMÉRCIO E 
SERVIÇO L TOA. 

Justifica-se a alteração do instrumento supra em 
razão da necessidade de prorrogar o contrato. ficando sua 
vigência prorrogada por um período de 12 (doze) meses. a 
contar da data de sua assinatura.resguardado desta forma 
o interesse público que rege a administração 

Pelo exposto. para salvaguardar os interesses da 
administração desta Secretaria, em observância ao artigo 
57 inciso ll.s 4'da Lei Federal 8.666193,com nova redação 
dada pela Lei n' 9.648.de 27105/1998.atravês de termo 
aditivo. por accirdo entre as partes e devidamente 
)ustificada.líem como. determino sua publicação no Diário 
Oficial do Estado para que produza condiçõ~s de eficácia 
deste ato. 

Por estarem assim de acordo. as partes assinam 
o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e 
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também 
no f1m assinam. 

Macapá-AP. 04de março de 2010. 

EXTRATO 
JUSTIFICATIVA N'. 060110- UCCINSPISESA 

RATIFICO NA FORMA D 

fP'il!.~:~10~12~0~10}!~~ 
Trata-se de justificativa objetivando a altera~o 

da CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO E DA CONDIÇAO 
DE PAGAMÉNTO. e seus aditivos. que entra em vigência a 
partir de sua assinatura, para fazer face ao 3' TERMO 
ADITIVO ao CONTRATO W. 00512008- SESA. celebrado 

·com a empresa: MAURO CÉZAR DE PAULA E SILVA
ME. 

Justif1ca-se a alteração do instrumento supra em 
razão da necessidade do reajuste financeiro conforme 
contrato de locação de imóvel baseado no indice INPC 
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor) no perlodo de 
2010, conforme: CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E 
DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: As despesas com 
execução deste Contrato serão acrescidas no valor de R$: 
2.386,74 {Dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e 
setenta e quatro centavos). sobre suas parcelas mensais. 
sendo que e o valor mensal anterior de R$: 20.690,00 
(vinte seis mil, seiscentos e noventa reais), f1caram 
atualizados em, R$: 23.076,74 (vinte e três mil, setentà e 
seis reais e setenta e quatro centavos). referente ao 
reajuste financeiro conforme contrato de locação de imOvel 
baseado no indice INPC (Indica Nacional de Preços ao 
Consumidor) no per lodo de 201 O, conforme Cronograma 
de Desembolso qué ocorrerá à conta da Dotação 
Orçamentária consignada no Programa de Trabalho: 
10.305.0066.2238, Fonte: 0.116 e Elemento de Despesa: 
33.90-39 - serviço de terceiro pessoa juridica, resguardado 
desta fprma o interesse púbHco que rege a administração. 

Pelo exposto. para salvaguardar os interesses da 
administração desta Secretaria, em observância ao artigo 
65 inciso 11. alinea "d" da Lei Federal 8.666/93, com nova 
redação dada pela Lei 9.648, de 2710511998. através de 
termo aditivo, por acordo entre as partes e devidamente 
justificada, bem como, delennino sua publicação no Diário 
Oficial do Estado para que roouza condições de eficácia 
deste ato. 

, 27 de outubro de 201 O. 

. EXTRATO 
TERMO ADITIVO CONTRATUAL 

TERCEIRO TERMO ADITIVO ao 
CONTRATO N°. 005/08 • SESA. que 
entre si celebram o ESTADO DO 
AMAPÁ, através da SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE, e a empresa: 
MAURO CÊZAR DE PAULA E SILVA· 
ME, para os fins nele declarados. 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa 
Jurldica riA nirP.ito Interno ,Público. inscr~o no CNPJ N° 
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00.394.577/0001-25, por inlennéOio da SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE. 1nscrito no CNPJIMF sob o n• 
23.086.176/0001-03, doravante denominada 
CONTRATANTE. como sede na Avenida FAB, N' 069. 
Bairro. Central, Macapa-AP. neste ato representada por seu 
Secretario de Saúde. nomeado pelo Decreto n' 3722 de 
18/09/2007. o Dr. ELPÍDIO DIAS DE CARVALHO, 
brasiletro. casado, médico, CPF.: 092.608.112-87, R.G. 
185918-AP e de outro lado a empresa: MAURO CÉZAR DE 
PAULA E SILVA· ME. com CNPJ n' 03.445.720/0002-30, 
silo a Rua Hildemar Maia. 2712. 3° Piso, Bairro Bur~izal. 
neste ato representado pelo Sr. MAURO CÉZAR DE 
PAULA E SILVA. portador da carteira de identidade n• 
2194507-SSP-GO. inscrita no CPF sob o n'. 374.898.521-
53. residente e domiciliado ·nesta cidade. na Rua Emanuel 
de Sousa e Silva. n'223 Apt" 201 - Bairro Jardim 
Equatorial, resolvem celebrar o presente Tenmo Adil1vo 
subordinado as clausulas e condições seguintes, que se 
obrigam a cumprir e respeitar integralmente, em 
obsetváncia ao disposto no artigo 57, I. da Lei n.' 8.666/93. 
com nova redação dada pela Lei 9.648, de 27/05/1998. 
JUSTIFICATIVA N'. 060/2010 ÜCC/NSP/SESA, Parecer 
Jurídico n'. 449/2010- ASSEJUR/SESA, de acordo com o 
Processo Administrativo n•. 2010/21459--SESA. de 
reequilibrio econômico financeiro da Contrato n•. 005/2008 
- SESA, firmado com a empresa: MAURO CÉZAR DE 
PAULA E SILVA - ME e, que se obrigam a cumprir e 
respeitar. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O 
presente Tenmo Aditivo tem por ob;eto a aHerat;ao da 
CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO E DA CONDIÇÃO DE 
PAGAMENTO, e seus adttivos. que entra em vigência a 
partir de sua assinatyra. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO: A 
dotação· orçamentária estipulada na clausula acima citada 
do Contrato n' 005/2008 - SESA passa a vigorar com a 
seguinte redação. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: As despesas 
com execução deste Contrato serão acrescidas 
no valor de R$: 2.386,74 (Dois mil, trezentos e 
oitenta e seis reais e setenta e quatro 
centavos). sobre suas parceras mensais. sendo 
que e o valor mensal anterior de R$: 20.690,00 
(vinte seis mil, seiscentos e noventa reais). 
ficaram atualizados em, R$: 23.076,74 (vinte e 
três mil, setenta e seis reais e setenta e quatro 
centavos), referente ao reajuste financeiro 
conlonme contrato de locat;ao de imóvel baseado 
no lnd1ce INPC (Índice Nacional de Preços ao 
.Consumidor) no período de 2010, confonme 
Cronograma de Desembolso que ocorrerá à conta 
da Dotação Orçamentária consignada no 
Programa de Trabalho: 10.305.0066.2238, 
Fonte: 0.116 e Elemento de. Despesa: 33.90-39 
- serviço de terceiro pessoa jurídica. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO: 
As partes confinmam e ratificam as demais cláusulas do 
CONTRATO ORIGINAL. aqui não referidas, na forma como 
so acham originalmente redigidas, e que neste ato e 
ocasião, são totalmente ratificadas, para todos os fins de 
direito ais quais Penmanecem inalteradas por este 
Instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO: 
Devera ser providenciada. como condição de eficácia. a 
publicação deste termo aditivo, em extrato no. Diário Oficial 
da Estado. até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de 
sua assinatura, devendo esta ocorrer .no prazo de 20 (vinte) 
dias. a contar daquela data. conforme disposto no artigo 61, 
parágrafo primeiro da Lei n' 8.666/93. 

Por estarem assim, justos e concordes, as partes 
assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e tonma, na presença de 02 (duas) testemunhas que 
também no fim assinam. 

, r· ~acapá-AP. 27 de Ouybro de 2010 .• 

'' /)Jj~-;.:.:,~~ 
~~/l{illNrY' 

EXTRATO 
JUSTIFICATIVA N°. 061/10 • UCC/NSP/SESA. 

Trata-se de justificativa objetivando a alteração da 
CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO, para fazer face ao 
1° TERMO ADITIVO ao CONTRA TO N•. 007/2009 • SESA, 
celebrado com a empresa: CAPITAL !MOVEIS L TOA. 

Justifica-se a aHeração do instrumento supra em razao da 
necessidade de prorrogar o contrato, ficando sua vigênCia 
prorrogadà por um período de 08 (oito) meses, a contar da 
data de sua assinatura, resguardado desta forma o 
interesse público que rege a administração. 

Pelo exposto, para salvaguardar os interesses da 
administração desta Secrelaria, em observância ao art1go 
65 inciso 11. allnea "d' e artigo 57, 1. da.Lei·n•. 8.666/93, 
com nova redação dada pela Lei 9.648, de 27/05/1998, 
através de termo adi_tivo, por acordo :entre as partes~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

devidamente justificada, bem como, determino sua 
publicaçao no Diário ,Oticial do Estado para que produza 
condições de eficácia. deste ato. 

P, 04 de Maio de 2010. 

EXTRATO 
TERMO ADITIVO CONTRATUAL 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao 
CONTRATO N'. 014/2009 • SESA. que 
entre si celebram o ESTADO DO 
AMAPÁ, através da SECRETAR IA DE 
ESTADO DA SAÚDE, e a Sr'. 
ELIZABETH SANTOS DOS REIS, para 
os fins nele declarados. 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ. Pessoa 
Jurídica de Direito Interno Público, inscrito no CNPJ n•. 
00.394.577/0001-25. por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DA .SAÚDE. inscrito no CNPJ/MF sob o n'. 
23.086. t 7610001-03. doravante denominada 
CONTRATANTE. como sede na Avenida FAB, n'. 069. 
Bairro. Central. Macapá-AP, neste ato representada por seu 
Secretário de Saúde, nomeado pelo Decreto n'. 3722 de 
18/09/2007, o Sr. Dr. ELPÍDIO DIAS DE CARVALHO, 
brasileiro, casado. médico, CPF.: 092.608.112-87. R.G. 
185918-AP e de outro lado como LOCADORA a Sr'. 
ELIZABETH SANTOS DOS REIS, Brasileira. Casada. 
portadora do CPF: 268.284.991-15, R.G. 1074950 -
SSP/Estado de Goiás, residente e domiciliado a Av. Veiga 
Cabral. n•. 181. Bairro: Central, Municlpio de OiapoqueiAP, 
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo s.ubordinado as 
cláusulas e condições seguintes. que se obrigam a cumllrir 
e respeitar integralmente. em obsetvância ao artigo 57 
inciso 11. §§. 1° e 2' da Lei Federal 8.666193, com nova 
redação dada pela Lei n•. .9.648, de 27/05/1998. 
JUSTIFICATIVA N". 062/2010 UCC/NSP/SESA, 
PARECER JURÍDICO N'. 152/2010- ASSEJUR/SESA. de 
acordo com o Processo Administrativo N". 32509/201 O -
SESA. de Prorrogação do CONTRA TO N'. 014/09 - SESA. 
finmado com a locadora Sr'. ELIZABE1H SANTOS DOS 
REIS e. que se obrigam a cumprir e respeitar. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 
O presente Tenmo Aditivo tem por objeto ã 

alteração da Cláusula Terceira - do Prazo, e seus 
respectivos aditivos, que entra em VIgência a partir de sua 
assinatura. 

CLAUSULA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO: 
O prazo de vigência estipulada na Clausula 

Terceira do Contrato n'. 014/2009 • .SESA passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO: 
O presente Contrato lerá sua vigência 
prorrogada por 04 (quatro) meses, 
ftcando prorrogado a partir do dia 
13/.09/2010 até o dia 31/12/2010. 

CLAUSÚLA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO: 
As partes confinmam e ratificam as demais 

clausulas do CONTRATO ORIGINAL, aqui não referidas. na 
forma como se acham originalmente redigiáas, e que neste 
alo e ocasião. são totalmente. ratificadas. para todos os fins 
de direito as quais permanecem inalteradas por seu 
instrumento. 

CLAUSULA QUARTA- DA PUBLICAÇÃO: 
Deverá ser Providenciada, como condição de 

eficácia. a publicação deste tenmo aditivo, em extrato no 
Diário Oficial do Estado, até o qu1nto dia útil do mês 
subseqüente ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no 
prazo de 20 (vinte) dias, a contar daquela data. conforme 
disposto no artigo 61. parágrafo primeiro da Lei n'. 8.666/93. 

Por estarem assim estarem de acordo. as partes 
assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que 
também no fim assinam. 

EXTRATO· 
JUSTIFICATIVA N°. 062/10 • UCC/NSP/SESA. 

Trata-se justificativa objetivando a ·alteração da 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, para fazer face ao 
1" TERMO ADITIVO ao CONTRATO N". 014/2009- SESA. 
celebrado com a locadora Sr'. ELIZABETH SANTOS DOS 
REIS. 

Justifica-se a alteração do instrumento ·supra em razao da 
necessidade de prorroga1 J cuntrato. ficando sua vigência 
prorrogada por um período de 04 (quatro) meses, a contar 
da data de sua assinatura. resguardado desta forma o 
mteresse público que rege a administração. 

Pelo exposto. para oa'vaguardar os interesses da 
administrat;ao desta Se.oc>::ar•a. "'n observância ao artigo 
65 inc1so ti. alínea 'd' e •r.igc 57, I, da Lei n'. 8.666193, 
com nova redação dada pela Lll !1.648, ~" 27/05/1998. 
através de termo aditivo. P?r a~ordo __ en~re as cartes e 
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devidamente justificada. 
publicação no Diário Ofi 
condições de eficácia 

Eliel 
Chefe da Unida de contratos COnvênios 

Decerto n' 1 069 de Abrif 

EXTRATO 
TERMO ADITIVO CONTRATUAL 

PRIMEIRO TERMO ADITiVO ao 
CONTRATO NO. 007/2009 • SESA, que 
entre si celebram o ESTADO DO 
AMAPÁ, através da SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE, e a empresa: 
CAPITAL !MOVEIS LTDA, para os fins 
nele declarados. 

Ó GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa 
Jurídica de Direito Interno Público, inscrito no CPJ n•. 
00.394.577/0001-25, por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE, inscrHo no CNPJIMF sob o n•. 
23.086.176/0001-03, doravante denominada 
CONTRATANTE, como sede na Avenida FAB, n'. 069, 
Bairro: Central, Macapá-AP, neste ato representada por seu 
Secretário de Saúde, nomeado pelo Decret•'· 3722 de 
18/09/2007, o Sr. Dr. ELPÍDIO DIAS OE ~ARVALHO, 
brasileiro, casado, médico, CPF.: 092.608.1"12-87, R.G. 
185918-AP, e de outro lado como 'LOCADOR o Sr. 
MANOEL DE JESUS RODRIGUES BITENCOURT, 
Brasileiro, casado, contador, portador do RG n'. 36.605 
SSP/AP e CPF n•. 032.653.072-4, residente e domiciliado 
na Av. Acetino de Leão, n•. 483, Bairro: Trem, Macapá/AP, 
neste ato representado pela EMPRESirCAPITAL !MOVEIS 
LTDA. inscrita no CNPJ.: 01.549.402/0001..()2, com sede na 
Av. FAB, n•. 1618, casa O, Bairro: CeQtrai,,Macapá/AP, 
tendo como representante legal o . Sr. THASSO 
JARAGUAÇU LIMA DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, 
Contador, Corretor de Imóvel CRECIIPAIAP n•. 2.789, 
portador do CPF: 226.083.202-44, residente e domiciliado a 
Av. l=AB, Sala n•. 16-18, Baimo: Central, Macapá/AP, 
resolvem celebrar o presente Tenno Aditivo subordinado as 
cláusulas e condições seguintes, que se obrigam a cumprir 
e respeitar Integralmente, em observância .ao artigo 57 
inciso. li, §§, 1' e 2" da Lei Federal 8.666/93, com nova 
redação dada pela Lei n•. 9.548, de 27/05/1998, 
JUSTIFICATIVA N°, 061/2010 UCC/NSP/SESA, 
PARECER JURfDICO N°. 135/2010- AS.SEJUR/SESA, de 
acordo com o Processo Administrativo N'. 2238/2010 -
SESA. de Prorrogação do CONTRATO N°. 007/09- SESA, 
firmado com a empresa: CAPITAL !MOVEIS LTDA e, que 
se obrigam a cumprir e respeitar. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 
O presente Tenno Aditivo tem por objeto a 

alteração da Cláusula Terceira - do Prazo. e seus 
respectivos aditivos, que entra em vigência a partir-de sua 
assinatura. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO: 
.. O prazo de vigência estipulada na Clausula 

Terceira do Contrato n'. 007/2009 • SESA passa a vigorar· 
com a seguinte redação: 

. CLÁUSULA TERCEIRA DA 
VIG~NCIA: O presente Contrato terá 
sua vigência prorrogada por 08 (oito) 
meses, ·ficando prorrogado a partir do 

-dia 04/05/2010 até o dia 31/12/2010. 
CLÁUSULA TERCEIRA -DA RATIFICAÇÃO: 

. As partes confinnam e ratificam as . demais 
cláusulas do CONTRA TO ORIGINAL, aqui nao referidas, na 
fonna como se acham originalmente redigidas, e que nest~ 
ato e ocasião, são totalmente ratificadas, para todos os fins 
de direito as quais pennanecem inalteradas • por seu 
insi(úmento. 

CLÁUSULA QUARTA- DA PUBLICAÇÃO: 
Deverá ser Providenciada, como condição de 

eficácia, a publicação deste lermo aditivo, em extrato no 
Diário Oficial do Estado, até o quinto dia ulil do _mês 
subseqüente ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no 
prazo de 20 (vinte) dias, a contar daquela .data, confonme 
disposto no artigo 61, parágrafo primeiro da Lei n•. 8.666/93. 

· Por estarem assim estarem de acordo, as partes 
assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igu~J 
teor e fonma, na presença de 02 (duas) testemunhas que 

também no fi~ 

~~deMaiode2010. 

ELPÍDIO DIAS DE CARVALHO 
SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE 

(lapen 
Nixon Kenedy Monteiro 

I TERMO ADITIVO AO CONTRA TO N". 0281201 0-lAPEN 

PRIMEIRO TERMO ADiliVO AO CONTRA TO 
N". 02812010, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
IN$TIT1JTO . _DE, .ADMINISTRACÃO 

) 
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PENITENCIÁRIA IAPEN, COMO 
CONTRATANTE, E EMPRESA ANTONIO B. 
CASTRO, COMO CONTRATADO, PARA OS 
FINS NELE DECLARADOS. 

Pelo · presente 
Instrumento. e nos melhores tennos de direilo. os no fim 
assinados' de um lado como contralanle, o INSTITUTO DE 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO. 
AMAPÁ, enlklade autárquica de Direito Público Interno do 
Governo do Estado do Amapá, inscrita no CGCIMF N'. 
04.615.07070003-05, representado por sua Dlrelora.Presidente, 
MARLETE FERREIRA GÓES. designado pelo Dec. 43&4/201 O. 
brasileira. casada. agente de polícia, inscrita no CPF/MF sob o 
n'. 154.265.722·91, residente e domiciliada nesta cidade de 
Macapã-AP, doravante d'enominada CONTRATANTE e do 
outro lado, EMPRESA ANTONIO B. CASTRO, CNPJ 
10.331.646/0001-0S,com sede na Rua Padre Luiz Davi n. 284 
·A"· Alvorada-Macapá·AP,doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por seu representante 
legal o Sr. ANTÓNIO BESSA DE CASTRO, portador da Cédula 
de Identidade n. 80690 CRENAP e do CPF N. 146.142.942-
00,residente e domiciliado nesta cidade de Macapá, Estado do 
Amapá, resolvem celebrar o presente Primeiro Tenno Aditivo 
ao Contrato 00281201 O · IAPEN, sujetto âs normas e condições 
a seguir expandidas que se obrigam a cumprir e respeitar, 

-DAS AI.TERAÇ0ES: 

CLAÚSULA QUARTA- DA VlG~NCIA: A vigência do contrato 
n. 028/2010-IAPEN. fica prorrogada per mais 02 (dois) meses, 
contados a partir de 01 de janeiro de 2011 a 28 de fevereiro de 
2011, com fundamento no art. 57, 11 e artigo 65, § 2' da lei n. 
8.666193, tendo eficácia legal após a publicação deste 
competente tenn<Aditivo. 

-DA RATIFICAÇ.i,: 

Permanecem inaHeradas as demais cláusulas do contrato 
n'.028/2010-IAPEN, e: portanto totalmente ratificadas. para 
todos os efeitos legais. 

Por estarem. assim, justos e contratados, assinam em 02 
(duas) Irias de igual teor e fonna. na presença de 02 (duas) 
testemunhas. também ao final assinadas. 

Macapá'AP, 29 de dezembro de 201 O 

TESTEMUNHAS: 

1) 

CPF:. ____ _ 

2) 

CPF:. ____ _ 

Jl STIFIC>!,TI\'A ~· 077/2010- ('PUIAPUi 

HO\fOLOGO !\'A FOR \f A DA LH 8.6(;6/93 

Olacop,tAPJ.;;21_tnoJO 

A~S( !\ 1'0: Prorrogação C or.tr&tual 
tT'<IJAME:-.TO LEGAL: .~rt1go ;1.11 e ~2" dale1 n 8 6(;6'93 
l ~lnAnt:: ln!\Htuto de Admmistraç3.c P~:nitenc1ária do Estado do 
AmapR 
PRO( ESSO N.l9.000.0108/2010 
OBJETO: Plimeiro Termo A.dhi'vo do Contrato n 028.2010 
lContndaçâo de Empf~a para t:xecuçAo de Coleta de Lixo I 
ADJCDICAT . .\R.IO: ·"ntonio 8, Ca~tro 
VALOR TOTAL: RS 19.000,00 (deteóo•< mil real<). 

Senhora Díreturd.. 

Apresenta-se a competente Justificcili\<a com o intu!to de 
rattt"tcaçfio e pubh::açào pelo Sr MA.RLETE FERRElRA GOES 
D•retora Prcstdcnte do Instituto de Adrr..in•stração Penitencuiria. com 
basenuart 57.!1e§2"dalein.86b6:QJ ' 

Justifica-se a prorrogação do presen1c contrato. referente ao 
~eí\1Ço de recolhtmentc de liw em rvào da necessidade do 
IAPl:!,j•AP em. recolher os res1duu~ gc;rados tanto por internos quanto 
por fc:JcJonário~. com o mtuno de se manter a qu.alidadc de vidn e 
tmbalhu dt!ntro do ambiente pris1onal, evitando-!ie I:I!>Sim, lambem, o 
aparecimento c pruliteraçâo de praga~ ta1s como ratos, bal:atas, etc. 

A prestação d\: tal serviço. nào realizado pelo poder pUblico 
mulliC!pal dentro das mediações do ~istema pnsional é essenc1~l e 
urge;1tc. \'Ísto que o acUmulo de lixv. alem de cau.\ar mal cheiro, 
propiCia o o;urg1mento de doenças. em um local de regime de 
1memato. como e o caso do IAPEN. poderia gerar um verdade1m caos. 
colocando em nsco a saúde e a ·~ida de presos t trabalhadores · 

Dc~la f~.:tla, vi~lo tratar-se de um sef'.·iço dt; pre5tação 
conrinu.aúd, und~: !lua parnli!'.aÇão certnmente acarretará danos não só 
para a estrutura fisica da Admirustmção. quanto para a integridade da 
saudc d~: ~tu~ intemoo e func1onailos, faz-se indispensã\·el tal 
prorrogação contratual. Além c.Ji!>~o. vale rcs.saJtar que o termo final do 
refendo contrato recaiu sobr~: wn período de trans1ç.ã<> governamental, 
portanto. onde a feitura de uma no\a hcilaçiio cem cene7.a teria seu.~ _ 
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proiZo ainda mais dtlatado, pnncipalmenre com relação às trocas de 
gestores. 

Portanto. 1.llantt de~ta situaçllo, a A.dmmJslntçàü Pública 
n1in pode agir dt: forma negligente e urcspunsãvel, devendo sanar tal 
problema com a pre~ente prorrogação contratual. 

Desta fetta, con;,ideraru.lo que os requisitos para ta validade dn 

prOfrogação c~stem. isto quer dizer. ·a ntcessidade da continuidade da 
prestação do serviço de .coleta de lixo, afim de se evitar situaç.ão 
talQmitosa causada pela nao coletn do lixo nt-ste instituto Prisional, 
pois a Administração não poderia deixar sua área lo~da c.Je lixo. 

Portanto, diante desta SltllllÇâo, não foi realizada ·!Jcitaçtlo 
para contratação do referido adjudic.atârio, visto que, ha urgência e a 
demom acarretaria prejuizos ao m1erc5se pUbhco. ocas1onando o 
compromelimt:nto da saude d~ pessoas. uma vez que !>e trata de 
necessidade de 1med1ata prestação do sm1ço 

f>cstarte, a partir de anali~e pcn.:uc1ente desta comissão, por 
tudo quanto dos autos consta, todas as hipóte!>~s para fi&urar-se a 
contrntaçã.o direta do adjudicatário estão preenchidas. poilt. não restam 

dÚvidas-que, se o IAP.EN não p~nogar csle ::t~rvi~. as conseqüências 
serão danosa~ não só para o lnstiMo, ma.s. também, para os internos, 
uma vez que este ~rviço não está sendo realizado pelu poder pllhllco 
municipal. · 

Quanto ã escolha do contramdo, ~ahcnto que :;e encontra 
diretamente lieado a três fatores: por se apresentar docwnentalmcnte 
idôneo. possuir CiJpacidade para execução do serv1ço. bem como por 
ter apresentado preço compativcl com o cobrado pelo mercado. 
con,:retiL.ado na quantia de RS 19.00.00 (dczeno,-e mil reais}, sendo 
RS 9 500.00 (nove rml e quinhentos reais mensais. evitando ar;stm o 
t:nriquecirnento 5em causa por qualquer das panes. 

Assim, havendo mtercssc pUblico a resguardar, entendeu-!\e 
que o caso enquadra-se n~ que nuton7am a prorrogaçlo contratual, 
encontr.mdo-se taf procedtmento em observância â legislaçao vigente. 
ocorrendo a nova vigência pelo período de 02 {dois; me~e~. 

compreendido entre OI de janeiro de 2011 a 28 de fe\creiro de 2011. 

Jsto posto, çumpridas as exigénçtas do art 26, paragrafo 
único, incisos I, H e 111 da lc1 n 8.666'93, requer que este ato 
homologatório oportunize a seqüência e tram1tnção deste documento· 
para ~alvaguarda dos interesses da Admimstração e cumprimen1o dos 
efeitos legais apôs ~ua publicaç-ão, como hem estipula o art. 61, 
pacâgrafo Unico da lei 8 666 93. 

Macapa (AP), 29 de dezembro de 2010. 

;._) 
A<.:. 

Marcos August~ Pcrcua de Sow.a 
Pre~idcnte da Comi 'São Permanente de Licitação do IAPEN·AP 

[À!çrcto n.2528 

(Amprev 

Elcio José de Souza Ferreira 

PORTARIA N2, 212/ZOlO- AMPREV 

A Diretora r'residente da Amapá Previdência, no 

uso das atribuiÇões. que lhe são conferidas pelo Decreto 

o~. 4132, de 30 de setembro de 2010 e considerando o 
mpmorando nQ 167/2010 · GAB/AMPREV; 

RESOLVE: 

Designar as servidoras Rosely do Socorro Prado 

Caldas, Proc .. radora jurídica, Código FGS · 3 e Renata 

Corrêa de Jesus, Assessora Jurídica, da Amapá 

Previdência · AMPREV, para viajarem da sede de suas 

atribuições Macapá/AP, ate a cidade de São Paulo/SP, no 

período de 15 a lS de dezembro de 2010, com o objetivo 

de participarem do Curso de Atualização, Cálculos e 

Revisões de Aposentadoria com ~nfase na Revisão de 

Teto. 

Macapá·liP, 14 de dezembro de 2010. 

~>:~_., .. ~~~~ 
Julia Maria_.S~es Favilla Nunes Maia Neurnann 

Diretora Presiderite da AMPREV, Interina. 

PORTARIA N•. 213/2010 -AMPREV 

A Diretora Pre>id~nte da Aniar-á 0 revidência, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto. 

nY. 4132, de 30 de setembro de 2010 e consider~ndo o 

memorando n• 167/2010 · GAB/AMPREV; 

RESOLVE: 

Designar· o servidor Weber Mendes Fernandes, 

Assessor Jur idico, da Amapá Previdênrra AMPREV 

paril responder em substituição pela Procuradoria 

Pá . 08 

Jurídrca, Código FGS~3, durante o impedimento da 

titular Rosely do Socorro Prado Caldas, no período de 

15 a 17 de dezembro de 2010. 

Macapá-AP, 14 de dezembro de 2010. 

·.~e-..;0_.-..•;.~~-«~~~ 
. ....- Jul1a Mari~res Favilla Nunes Maia Neumann 

Diretora PrPs;irlPntP rl~ AMPRF\1 lntPrin;~ 

PORTARIA N". 214/2010- A.'VIPREV 

.'\ Diretora Presidente da Amapli Previdência, 11\) 

liSo da; atribuições q11c lhe sào conkrid"s pel0 Decreto 
n'' ~ 132. de 30 de sctcmhro de 20 I O c considerando o 
monh>rando n" 170i10 I O- G.-\A-'..\M,PRE\': 

RESOLVE: 

D"'ignar a servidora Karen Roberta Porock 
Alrnca r de Olivein1 . Assessora da Presidencia, da 
Amapá Prcvrdência - A\1PREV. para responder em 
'ubstituição pela Diretoria Financeira e Atuarial, Código 
HoS-3. durante o impedinwnto da titular Francicleide 
\1arinho Lima da Silva. que encontra-se de licenÇa 
médil'a. no pcriodo de I S a 28 de dezembro de 201 O. 

Macapá-i\P. 15 de de/ombro de ljliO. 

~-r-? • ..·~~ 
-'-- ./' . ...... ?'7 ....... - .: -~'---" .. v.;;::._ 

Julia \I . nares l'm i lia :\unes \-laia '\euméll111 .. 
Dirctnr;1 PreSidente da AMPRI·:V. Interina. 

PORTARIA N". 216/2010- AMPRE\' 

A Diretora' Presidente da Amapá Previdência. no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
n". 4132. de 30 de setembro de 20 I O e considerando o 
memorando n• 12312010- DRHíi\MPREV: 

RESOLVE: 

Designar a servidora Edglcuma ~ascimento 

Borges. ASS\...lSora Je Diretoria. da :\rnapâ Prc::vidêm:ia -
:\\IPREV. para responder em suhstiluição pela Chefia da 
Divisõo de Recursos Humanos. Código FGS-2. durante o 
impcdi•nento da titular Lourdes Vilma da Silva ;vtacid. 
que cntrarà em gozo de t'êrias regulamenlare5, no período 
de 0.1 de janeiro a O I de levereiro de 2011. 

Macap<i-AP. 27 de dezembro de 2010. 
d . -~";;;o.,") ,.;::J;:> 

./: /:>7-t-...~-~-:/P~~ ..:-:.--
;., .Julia_.~Jarfit Suctre~ Favilla ~unes Maia Ncumann 

Oiretora Pre>iuente da AMPREV, Interina. 

RESOLUÇÃO N•. 006/2010-CEP/AMPREV 

O Conselho Estadual de Previdência - CEP, da 

Amapâ Previdência, no uso das . suas atribuições 

conferidas pelo art. 13. inciso VI, e tendo em vista o 

disposto· no art.' 18, inciso 11, § 2', do Regimento Interno; 

Considerando a deliberação na 13• Reunião 

Ordinária. do Conselho Estadual de Previdência - CEP, 

realizada no dia 16 de dezembro de 2010. 

R E S O L V E 

Art. I' - Aprovar a Política de Investimentos 

para o exercício de 201 l, com ressalvas; 

Art. 2" • Esta Resolução entrará vigor na data de 

sua publicação. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

Macapá, 17 de dezembro de 2010. 

t:"...:-2>:.7~--.2>:,:~ 
JULIA FAVILLA MAIA 

Presidente do COnselho Estadual de Previdência 



I 

Maca á 27.01.2011 

RESOLUÇÃO N•. 007/2010-CEP/AMPREV 

O Conselho Estadual de Previdência - CEP. da 

Amapá Previdência, · no uso das suas atribuições 

conferidas pelo art. 13, inciso VI. e tendo em vista o 

disposto no art. 18, inciso 11, § 2", do Regimento Interno; 

Considerando a deliberação na 13' • Reunião 

Ordinária. do Conselho Estadual de Previdência - CEP, 

realizada no dia 16 de dezembro de 2010. 

RESOLVE 

Art. J• • Homologar o Modelo e Regras de 

Minuta de Termo de Consolidação, RepactuaçAo, 

Confissão, Compensação e Imputação de 

Parcelamento de Divida Previdenciária: 

Art. 2" • Est~ Resolução entrará vigor na data de 

sua publicação. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

Macapá, 17 dedezembrode2010. 

JI:LJA FAVILLAMAIA 
Presidente do Conselho Estadual de Previdência 

PORTARIA N•. 004/2011- AMPREV 

O D~retur Presidente da :\mapá Previdência. no 
uSl' das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
n•. 0076. de 03 de· janeiro de 20 li e considerando o 
memorando n"004/2011· GABiAMPREV; 

Rf.SOLVF.: 

Designar os servidores Hclenir Dias Malcher. 
Chefe da Di, 1sào de Assistt'ncià Social. Código/F(iS-~ e 
1\·ald Fnm<·alino da Silva. '\lotorista. da i\mapâ 
Prc\ idência · :\MPREV, para "iajarcm da sede de sua> 
atrihuições- Macapá!:\P, ate o município de Serra do 
\'avio'AP. no dia ~5· e ~6 de janeiro de 2011. com o 
objetivo de proceder investigação social. junto aos 
familiares l' colegas de trabalho da segurada falecida 
~hircia \I orais '\ascimcnln Façanha da Sil\a. 

\lacap~-.\P ~-d · d~2011. 

Elcio J 'Fcr~cira 
D~rcto da t\'v1PREV 

t'.XJIL\TO llO SEGC~IlO TER\10 .\DITI\'0 AO CO~TK.HO 
:\0 (~1612009 A~IPRE\', DO PROCESSO '1° IZ712009-
.\~IPRI"'· 

OI. D.\~ PARTES: .-\mapâ l'rovid<nda AMPRE\' < a Empr<sa 
EXA{'TTl"S ASSE~SORI.\ .\TI'AIUAI.l.TIH. 

02. llO tT:\D.\:1-IE'iTO LEGAL: O pr<,.nt< T<mhl Aditi\·o t<m 
r('"paldu l\!gal no art. 57 inÓSilll. da J .d 11; 8.666 ·93 t suas alt<n~~·~s 
j"l(~ll!riort,., nil Clãu~ula Quinta. ~o C.on1rato n" 006-2009-.-\.\IPR •.. 
W Pn.h'C!'SU n" 127 :Z009-:\.MPIU. \', no Pilrt~~ n" 0565 2010-
PROJl"R .~~IPRE\·. < "" ju.aiticativa n ()(18.2010. d.-·iJanl<nt< 
lwmi)lngada !)~!la· Dirttorn Prtsi..úntc da .-\~IPI~E\'. ' 

113. f)(l OII.IF.TO: llO OR.IF.TO: O pr<s<nl< instrunl<nto t<t.n euonu 
~sc,,rM a alt ... 'f<h;!io da.~ Cláusulas! Quar1a e Quinta. qu< tratam. 
r~spt\.1ivonnaJti!. do PA'('C) r das Condlçies de PaaaJMn1o, e da 
\l~nda. 3.." quais passa.r:u11 ct 1\.T a s.:guinte rt!doç3o: 
"l'L.Í.l'SI'l.A QL\RTA · llO PREÇO E DAS CO'iDI('0F.S DE 
P.\1;,\\lt::\TO: 
J.l. Para '' i!XC~o."UÇãn du pn:!oita~o dõs ~'"~'i~r·<.~ !M!r:lo L"ohradm& 
hlllloranu!t: 1m \"a(,.,. tihlbal RS S I.OOO.UO (Cinqih .. ·nta ~um mil rCais). 
qu.:: ~cr:ltl pag()~ an 12 (Dou nJ<stS). thl \'alt>r \1ensal d~ RS 
-t.250.00 (Quatro mil dttL<t1tos r: ..:inqü<nta ro!ais): · 
CL.Í.l'Sl'L.\ Ql"l:\'f..\-DA \'IGÊNCIA: 
4.1. O pr.v.o d~ \'ig~nda do T.mno Aditi\o d.:,· ... -rá ..:untar do di.1 01 c:k 
janl!im de 2011 • ak 31 ·~ d..:-z..:-m\'tro de 2011. podtndo rofra 
prorrt'g:•~r•t,o:s. nos li1nitt!> l~gai~ ·· 

04. DA DOTAÇAO OR('A~U:li'T.ÁRIA: A• d<>p.,.._< d..-<>rr<nt<s 
do!i- ~rviços ..:-m aln~'\o t.~OITt!rãn a cnnta do Programa ck Tr.tbaJh,, da 
.\m.tpã fN\·id~d:t 09.122.0001.2001. f.ll!mento de Th:sp.:sas 
:\.19~,3~ .01 . ·· .. ~!icssoria c Consultoria T ... ~ni..:a ou Juridic3 da Amapá 
Pr..:,·id.!n;.:i.1... ficando Q pagam.:nto das pan:das l.:t\ntratua.i!i .. 
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condicionad;a ã lihcrftt;ào do ..:.'\erddo tin3nc~iro do :ntó 00 2011. dr: 
.íiC()fdo t:Om a pr~\·isào dada ~]a L: i n "8.666:'9). 

t>~-·- .(:......,.~~--r 
.IIU.\ ~URf.\ FAVILLA Wr-iESH.\1.\ 1\tDIA:"i:'\ 

Olrt'foJ":a Prt"sidentt' da Amapá prt',·fdfõnl"il 
('()'iTR\TA:\H: 

JUSTIFICATIVA N•. 008/2010- PRO.JURIAMPREV 

Homologo na forrO• da tei 

Macop4,2'1tj.?.J-ZE_I:::. 

/~---'-· ?.:>:>.~·/-: ........ /--~~.??. 
;. Juli1 J\l~ria Sma'TH FavJIIa Nun;s )!~ia Neumann ----. 

Dirttora Pruidtntt da AMPREV 

PROCESSO: N" 127/2009 
ASSUNTO: CelebraÇllo do Segundo Tenno Aditi>o ao Contrnto n• 
006/2009-AMPREV. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, 11 da Lei n' 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
FAVORECIDA: Empresa EXACTTUS Assessoria Atuarial Ltda 
OBJETO: Alteraçao das CLÁUSULAS QUARTA E QtJJ,TA
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕF.S DE PAGAMENTO, F. DA 
VIGtNCIA, que passarão a ter a seguinte redação: "CL..\tJSULA 
QUARTA • DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: 
J.J. Para a execução da prestnçao dos serviços seri!o cobrados 
honorários no Valor Global R$ S 1.000,00 (Cinqüenta e um mil reais). 
que ser4o pagos em I~ (Doze meses), no Valor Mensal de R$ 
4.250,00 (Quatro mil duzentos c cinqüenta reais); 
CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÉNCIA: 
4.1. O prazo de vigência do Tenno Aditivo dev~rá contar do dia OI de 
janeiro de 2011 att 31 de dezembro de 2011, podendo sofrer 
pronogaçôes, nos limites legais:· 
DOTAÇÃO ORÇMIENTÁRIA: Elemento de Despesas 
3390.3S.OI. - "Assessoria e Consultoria Técnica ou Juridica da 
Amapil Previdência", ficando o pagamento das parcelas contratuais 

· condicionadas à liberação do exercício financeiro do ano de 2011 
Senhora Din:tora Pn:sidet.te, 
Submeto a presente justificativa para apreciação e 

competente ratificação de VossR Senhoria. com amparo legal no art. 
51, 11 da ~i n•. 8.666/93, e suas alterações posteriores. em favor da 
Empresa EXACTfUS A55essoria Atuarial Lida, tendo por 
finalidade a celebraçBo do 2' Termo Aditivo. visando à prorrogação 
da vigtncia do Conlralo de n' 006f2009·AMPREV, objetivando dar 
continuidade na prestação dos serviços. 

O presente aditamento é justificado, ante a necessidade de 
8 administraçlo nJio paralisar os serviços de assessoria técnica e 
atuarial. A ví<ta disso, a ·necessidade da continuidade dos se.:Viços t 
I alente. 

Ademais, o respaldo legal encontra-se consubstanciado no 
artigo 57, inciso li, da Lei n' 8.666193. na Clâusula Sétima do 
Contrato n• 00212010-AMPREV, no Parecêr de n• 561/2010, 
devidameme ratificado pela PROJUR. 

DIANTE DO F.XPOSTO, em atenção aos princípios 
basilares da Administração Pública e aos comandos da Lei, submeto a 
presente justificativa à apreciação de Vossn Senhoria. para fins de 
ratificaçlo, salvo melhc~ juiZo, c posterior publicaçll<l na Imprensa 
Oficial, conforme detcnnim o art. 26 da supracitada Lei. · 

(Lacen 

Maclfá!A. P, 29 de ~ezc'!'.Ju" de 2om 
.,vob.,, L'"l<«!V"Ll(-""'-.t..A.(~ 
""Wtber~udu Ferlandts 

Assessor Jurldico da AMPRF.V 

Fernando Antônio Medeiros 

I'ORT.\RIA \• 0021201 1-l.acrn 

) 

.-\ CIU:n; llt: G.\Dill'r.TF. DO L\BOR.\TÚRIO 
n:\lR\1. m: SAi'DE Pi'DLIC:.\ no ,\\1..\P.\, n<> uS<• das 
rrcn\lg:~livas ~uc.• ll14.· conli.:n: a ki n.n OJJR. de lll.fl4.97. rcgulamcntac.la 
flCin 1~-cr...'1n n.·· 5528. artigo -17. inciso XX. dt.! OQ 12.19Q7 c n Dccrctu n.(l 
IU:!7. de 12.l4.2010. Ct•ll:iidcrouuht o qu~ consta no T\.-kmu nu 002/J J .. 

nxmot.Ail. 

Rt:SOI.H:: 

Dt:SIG:\.\R os sorvidorc< \"olmir \ligucl Zanini. Chefe du 
S~rviço de Controle de Qualidade lnterlaboratorial. c 1-'rands Christian 
da Sil•·a Prrrira. Chefe dn ~cniço de l'arasitologia e Mi<ologia. parn se 
dcslm:an:m da ~dt de suas atividade; \1~capci/AP. alé o município de 
Ponn Cirandc/AP. no peri~ldo d~ 21 de janeiro dn ano em. curso. a tim de 
"Rraliz11rrm \'ísita 'l'tcuica". liCIIl ilnus ramo l.arrn-,\P. 

(Detran 

\1acapa-.W. ~O dcjan<iro d< 2011. 
,,, ; ... 
':'f, ~'1 

l:lianc ck• S~Ó~<•U7.8 da Costa 
(:hrfe dt G•binrtr t.ACF.:'oi-AP 

Sgt. Alex João Costa Gomes 
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PORTARIA N. 010/2011-0ETRAN/AP . 

Concede Credenciamento a. Psicóloga ANA 
CLEONICE DOS SANTOS PASTANAjuntoao DETRAN/AP. 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO 00 ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os preceitos 
estabelecidos pelo àrt. 147, da Lei n• 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). bem como a Resolução 
n" 80i98, anerada pela Resolução n"267i08 do Conselho 
Nacional de Trânsito· CONTRAN; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria n• 035/2007-
DETAAN/AP. publicada no DOE rf 4053. de 23 de julho de 
2007, que estabelece normas gerais e requisitos para 
Credenciamento e Recredenciamento de Psicólogos juoto ao 
DETRAN/AP; . 

RESOLVE: 

Artigo 1• · CREDEN.CIAR ANA CLEONICE DOS 
SANTOS PASTANA a Psicóloga devidamente inscrita junto ao 
Conselho Regional de Psicologia sob o n• 0989/tO. Jurisdição • 
ParáiAmapá. para e>ecução dos serviços de Psicólogo Perito 
Examinador, referente aos exames psicológicos para obtenção : 
da Carteira Nacional de Habilitação, pelo período de 12 (doze) 
meses, a contar da data de os de janeiro de 2011. 

Artigo z• • Esta Portaria entrara em vigor na data de 
sua publicação. COI!l efeito retroativo à data do credenciamen1o. 
revogando-se as disPOsições em contrário. 

Registre.,;e, publique-se e cumpra-se. 

Macapá:AP, 05 de Janeiro de 2011. 

Portaria no 015/2010 

O llirttor Prrsidrutc do Df.P.\RTA\1EI'ITO ESTAill'Al llf. 
TR.\~SITO 00 A' IA f»,\. no uso tle suas atribuifórs lrgai!. qut' 
lhC' são rnnreridas: 

Rl·soln: 

1- Ot't('rnJi;la•· a iuslaUI":IÇ1\0 dt' l'l'orr!i~ A.tfmiuislr:tth·o p:trn a 
Ca~saçoiu de CJrttira 1\ado••al de lbhilitaç~u·. (Om fulno ua 
l~r~oluçâo n.' 182/201t:' - ('{)i\"l'lt-\:\. c l1orcaria w• 0-itJ/10· 
lli:TRA~/Af'. con dcslinor do condutor ~r. \1,\tU:OS llA:'Iiii.O 
[)[ 1.1\1..\ .\IARQl t:s. •·••idcntr • domiciliado na Tra•·· L l)ozr 
l•r·untfor 11. 0° 44. hahTo l'ro\'{·dor I. na ridadt' dt S..tntnna. po~to 
que. ao mesmu r otlribuido a '·inla('io JO' disposlo nus arti~o5 162. 
I, 170, 175, 1?5. 210. 2311, \"r IX. 252. 1\', dn C:ódi~u dc Trânsito 
lka~ilrim. 

11- Consti1uir Cnmhs:id dt Procr:t.t.o ,.\thninislr.ttiHt. cornp11St8 
prlo' sm•idorc. I:I.O'i t••:RES Tll.\J.\~0 lll SOFI.4, SAI'I.O 
llE T.II!SO ll[ S01'7..\ .\JOivn:mo t Ct:S.lll QlltCII'S 
~10:\TEIRO nA SILVA. sob Jt Jlrt.sidêntia tlu J'U'imdro, os. 
tlenmis como As.,;c~~orr'l Tfcnil'u~. dantlu cunrpria1rqto HO itr111 
pnrrd('ntr. 

111- Uclibtrar tJIIt os lllt•mbros d:t Cumissão podrl'lln rrrlOrtaJ'·SC' 
dirct:IIIIt'Rit 110 conduto•· r srn·iilorc~. rm diliduriAs Dt"trssArias à 
iustrucju processual. 

IV .. O Jlralo rrKular da in!tru('âu "trá dr $l'S!'tllta (60) dias • 
admitida a prorrognç'n pnr ij.!nal prazo oU a c:nntinuidaile 
rucpdonal do ilntrutóriu. sob muth·a('áO, pua garantir o 
r!idar·rtimenhl d(l!\ fRtOl!i r o ntrdcio ptcnu \1-a defesa. 

\lat•t•á, 11 dt janciro dt 2011. 

l'urlnria n" 016/2010 

O llirttur Pruide•lt do llf.I'AR'L\ \lt:\TO F.STADllAf. llE 
Tlt.\:\SITO no .\1\1..\11.\. nu uso dt suas an·ihci('IM$ lr~ais CJUl' 

lhe são ronfrridas~ 

Ruoln: 

I - J)ttrrminar • in~tauncào dr Proa:.:s."CU .~\dministrati\'o 
l>isci~linar lt.an apurar • conduto do lostrutor ALt.:X SA-.ORO 
DE SO!";t.A (T'ill.\, lcgalontntr crrdcnciado, r •·inulado ao 
Ctulro dr Jo'orma~l1o dt Conduton:s Sào Cristo\'án 11, flOirito qut 
nos trr·mus do Mrmorandn n.n OU91201 1 oriundo da l 1nic.lade dt 
F.xamts Ttóric-o c PràUro é rl'btátla uma ngrrssáo ftSin cnntra 
naminador 1.11C:J\' ,\1.110 (~OELHO I>OS SA'iTOS nas 
d('I~~Jdtndas lfeslt D~~Jt,.'\N. ron~~urando a t'nr tese a infr~u 
pl'f\'Uta no ArL 50. XI\ da Purtana n.• O!i2/2008 • .\ in~tsrunrç:io 
dl.' l:ll Prnrf'SSO ,\dministnth·o Ui$C'itJiin11r rnl'nntra arrimo 
jnridicn, nos Arts. 4R r $.1 da Portari• n• 051/20118-Df.TRAI\f/AI'. 

11 - (:uJstituir C:n.irisdo tlir Processo Administrati\"O Distiplinar. 
cnmpo•l• pelos scn·idnn:s M.O'i PI:Rf:S TR.\.1.-\NO tlt: S0l'7..\. 
S,\l"Lil l>t: TARSIJ DE SOIIZ,\ ~IOI"Tt:tRO r Cl:S,\R 
Ql·t:OI'S ~101'\TI:IRO llA SILVA, >Oba pre,idincia do primeiro, 
n< dC'nt!tic ".!•~ ~\sses."'Urcs 'fEcnirn~. da•do tumprimrnto ao item 



Maca á,2l.01.20f1. 

lli .~ tlrllht_t":n· q\U: ru. tntinhro~·dll·_C•)~~iS~:\(_) ]\i>Uh~<;t repm·tar-l't 
dirrlnniCil1t IIU~· rr'[lfJÍl~\'ei!-0 lrs::tís do· Ctntro dr Furnut'('in de 
Cundulon:.l' São CristO\':h• iJ. rto in~1rnlor ,\1e\ Sxutlrn de Sou:~R 
Cnnbi '·c -~n·idÓrt!', rnf_ dilig~itrta~ nrtC'!I'sirias ü inslru~;âu 
prort~!-ual. 

1\ - O III'R:t.n rt}.!u1:ú· d:t iustnl~~u. !irri dt 5tSl't"l1ht '(60)' d6~. 
aclntititht <' 11iurro~H\'iO por ienal (11'117.0. uli a cuntinuit.l;lde 
r\:'crprionnl do i'nst.rut•íriu. ,.,,h mutinuiàu. tinrn Í=,ar'AnÜ'r o 
nd:trrcimrnto dos f.ros t' o rl'tn:ício Jdcno da tl(fc!ita. 

rorrtria n" U17!20l0 

o· l>krror l'midrnlr do liEI'AitT.\ \II~NTO r.s:r.m(.'AL lii: 
Tlt.\:"~ITO DO :\Mt\P:\'. nh· u~o'dr su1s lllrihultót~ J"l!jii\ IJlll' 

11"· sMo cotlftr.idu: 

lll'~tlh'(': 

I - n"tr,.minar a in~tlunt('lio dt l,•vc.cssu :\dm!rti<Ú"'a,lh'o Ji~b 
lput:lt '' f~tiU dr.scrito no Olldu a.• 2fK•ilfllfl - 1:. 
.nltETII.\:\iS.I"' n qn•l rdota u dnnn no. •·riroln. (,llnn:n. 
Fl .. t"/;'{!,VO Plru.•u NES ./J!(J) qur !lit rurontn a}lRr.ndi~u uo plióu 
da •• ntt.:-.·R.\:\ts.\~·rA'·"· 

11 - Con:r:tHuir C:omi~Sdb dr l,ruft'!l~o ,\dntiul'h"ari~·u l)isriplinar. 
cnmpco<to·•"'••• ~n·idort• •:t.o~ t••:tu:s·rn . .\;1.'\"0 Of. S0\'7.A. 
S.\I.LO m: 'I'ANSO DE SOl Z.\ ~IU~'TURO r ç~:S.\N: 
Qr~:OPS \l(lllóH!IRO O,\ SI I. V..\,..,.,~ piTsidcnda do pti>orlró. 
os dtauai" cnmu ,\~~~m ·nrnic'us. dantJÔ ruàipt:ialtiato 1111 itrfn 
(lrrttd"nrc. · · 

Jlf-llrlib.i .. r ""'.,. _.,bro• da Cnrnis."'·· pOd<nl<i ,..porrar ... 
dirt't.Aatttirr 10s ·Mn-idans t u 'li~o:ilaàur Josl .o\UJ!u\.to. rnl' 
dillgfliti .. nt.<<niirias à irnru(lo ·pn;.tUMI. 

1\' - O'pr•:r.o rr:;ui.r da~ histi-á(Ao'~trj dC. "u~tnll (60) dias. 
admitida I prurrvj!a~llo ror lj:ool· pra7.u ou a tontlonid:Kic 
Cnr~innat ·dn iD~lrutúrio. ~ah morh ... (ãB. ll"•.n -ear.ntir .o 
«"~(("Jflt"t:dmrnto dós fatns c o nn,·'irlo pltnnd:~~ dtfr.sa. 

ruhliqut·,:r. _I'C!!i~lrt·k·r cam{lf:l.õM' 

l'onarb n"ll18110 .. 1 

O lllrriut' l'l't!Odente do llf.P,\K1'.\~U::IITO t:!ot,",\l)j",\1. 111: 
TR,\"';SITO 00 ,\~1.-\P,\. •• uso dt •••• •trlbail'õt•l<t:~b: 

Rt\nhr: 

I· Orttrnaiaar a inst•unUo dr Prota~o .-\d•inistri.tivu. rom 
fulcn• •• l'nrtaria a• ~111-D[l.lt.\~/AP. •m desfnor do 
<•>ndalur Sr. c;u:Kt:~ C:IJt:tB.:R \'l.o\'iA NE\'t~~. br•oilriru, 
u~do. pulitial "i\·iJ. purUdor do KG ... 276648 C! c.ra: a• 
~41;~,8.9,-h'l,, resôdroic • dOmlrili:ldo na"'·· Soodonl A. Sàdim. 
nu Ul6lJ. hairrn Janlim Fflitidadt. \IJ<'Diti.pn,.tó qnr. •o mrsnto 
é ahibuidu • •iolario ao dil<JNI'IO nos artl;:o• 161.1: l"i 1117: lJ{J, 
\ ·• tudo!' do CódiJ:O dr ·rriw$ilô Dndltirn. 

11- Constiluit Comi~~o dr l~roc-Hsu :\dmluistr.-ti,·o. rontpMflll 
(l<ln> <tn·idorr• U.OI\ I'EIU:S TR.-\J.\~0 IIE sm:zA. c:•:S.\R 
C}I·~:(II'S ~JO:IIl'l:IRO DA SII.V.\ c S,\!'1,()· llt: TAKSO Ot: 
sot·l_\ \IO~TEIIIO • .Oba p•·c<Jdênd• do 1•rimtirn. "' d•mals 
CIJhln \,_srss:m·ts 'l'ftnirn' tnlM'rfk••mt-ntr. dAndo camprimcnln 
ao itrm prrrrdrntc. · · 

111- D('lihrntr qur os nttmbm!li tJa Comh"'o pndtniu Rportar-st 
dirt'lamtott •o roudutor t w-•,·itlm~~ tm diligfndar ncrusirias i 
ins.trucàn pt·ort~(nJII. 

1\'. O· prnio rr,(ul•r do instru~io stri dt .<.senta (60) diu. 
Jdmitida a prorrOC:8fáO por igual 11ra.tu nu 1 rontinui~adc 
Ut't'l)cional do ín!>trorório.. !tOh moti~·aciu. para e:•nntir o 
tSrlll'tciiUC'UIU dOJ fato~ r O C"UI'C'friu pfCdO da dfft'SI. 

\brxJ>Ó. 18 .Ír jonciro dt 2011. 

o · olr·•ror l't'&cltatt' dei ·n•:i>~at ,uiti'o"rO 'F.snm ··'-" n[, 
Tlt:hsno no !\~t\l'Á.~uo uso dt sua• atribuiÇoi<oi<JPii>:' 

(orÁRtd OFICIAL) 

1_- Órirrarilnu n i•ut'.·Uncllo tlr Prousso :\dminiStnfh·o. com 
fnlcm na l'orb,!ía. n11 0-ltl!Ui·DJ::TR-\~/.\1,. ;m dcsfnvnr ·do 
rnndutor Sr .. lf::tii:L .Of. Ü\liPOS FERRJ;:IR..\~ ...,,i~tnlt e 
d.mniri\iado OI Raa Raciun3t'i5mo. n° IOH2. h3'irro lltoa~rrr .•. 
i\ laCA()~. po~rn qur. an ,nlt!5mo ·# arribuido • ,·iol"çfo nO t.li!iposto 
nos •rh).!~>. 19S: 214. 1: 230. V; 2JI. VIl: r 232. do Códieu dr 
T rân5ito ltrJ!silrirn. · 

r'l- <;onsli~ir ·("oUtis'sliu tie rroftSso Athn(niSrr..th·o. compn~ht 
·p•!•• •rn·ido_r~• f.I.O~ l't:RES 1'11.\.IA~O J)f. sot·7.,\, n:S.\R 
01/0PS ~~.O~Tf:lltO ll.~ SILV,\ e S·\ClO In; T.\KSO Ot; 
SO\'Zr\ ~JOV(EIUO. !õoh a Jli'C'~id~tn·ia do pri~f.i,·o. o' drn1ni,_ 
'"~OnJo ,\s;c~sons TécJ1iCos rup~cin.·•mcntt. d:~nêln -rnmfuimcnto 
an it.rm p•·cct"drnfr. 

IJ'(. ~rlibtrar que os 8_\tmt?to~' d~ Con\i,sãu pndtrtin rr-portar~st 
. Úl·r~.fiHIJCRtC At)l'fÍn(Jutoi: C SCI"'\'idort~. 'tm'difi~ft1cias UfC'("\SÍrill,; ~ 
instruç.Jio.rro«,~UKI. · 

n'!_ ú iira;.cu ft2ul•!" d:l in~!r~(do .~tli de·· ~s,t~ll (60) <lias. 
admiti~j :t profruaaçllo · por ~ual llrt:lO ou a rontinnidftdt 
U("eptioia:tl do' "iilMrutúrin. sob motin•c:to. p:Ír•a J!Araulir o 
C"~tlan-thncaHu do~ faros C O ntrt."ÍL·iu rftnO da dtfCSOI. 

SJ.nropõ. 18. de J•ncirn clr 2011~ 

6 n;n:,~r 1'.-..;drntc do I)I:J'Aiá.utl:STO E.<il.AI)l'.o\1. nF. 
TR,\~SITO 0(~·~\~1:-\·p,\'. tto 'm•o dt suu ~tribuitón lr~taiÃ: 

... DftC"r'.nli••r .. inJ.tàlu'aç1fo dr rr'nçt~~CI Athttiuistl"lth-o. fOI~ 
fulrrn· no rm1ori1. n• 0-10110-l.i.~TR.\~/AP. rm dnfa•·or do 
rnndutnr Sr •. U·\NI't:t F$TF.\'.\O I)()S Sc\"';TOS t'ILIIO. 
portador do tt<; n• Jll~~79 • 0'1' n• 773.799.772-~J. r .. illrnlr • 
duutiéili:tdo·aa .\\', .\tíhan::titra. n° K)o. h:airrn· Huritbo~t;·~titaJ'â. 
'Pfi'iiO que. no tnt~mo i •triba'fdn • ''inla{àn •o.dí~pouo nb,o •nie:o~ 
17~: 19.';: :!.!0. IX < XI: 144. 111. todn• tio ('ódi~n dt ·hinSitn 
tlrtosilriro. · . · 

I~· _(·o~stittlir C:Cwi"", dt. ~'Ott-'W .\diní~ii1ntth·n. compo~ta 
ptl~ sr.n·idOIT< EI.U:\ rt:Rt:S TR..\~'\'\(1'0.: S01·7,-\. d;S,\K· 
Ql't:Ot'S· \IO''f(INO liA SI I.\'.·\ t S.\\ÔJ.O llJ.: l',~RS. • OF. 
sorz.\ \IOi\"il:mo. snb • {H'«iétfntla do primt'iro, ., d•~~>•h 
tomo .A~;c>qorts Tl·tnitos rt"Jf'«tlnmrtitr. daado rutnprimrntU 
ao ittm.,•rtrcdrntt. · · 

•Jtl• 0e1ibcnr qUl' O!- ftiC"nlbro,: c!O C:mitÍJIWÍO pnc.ftrJi(l tC"(K~Jr.q. 
~irC"t•uu:nfr aCJ roadot,'lt' (' nn·tdorc:~. tiO díti,zêátia~ a"tt't1lUria~ :l 
•utrue•ol'f'utt~"n:~l. 

I\'. n (JrõtlU I"(UUUt• d=- jp;ctrur:l~ uri dr w.~nhl fltft). díi~ 
ati•ni!ida A I~Afât. f"'' i:uJI' rn.1.n. ud a ttlnlínü_tdadt 
rXtii'J•rinn.al do in!Ciru•Anu.. Vlb' m't:i,·atJo. ,,.ra t.•nntir o 
r1ôtlál't'rfm-.·nro d01 rah~ f o ucorrlri_u p!tnlt d• ddc~~. 

COMUNICADO N". 02412010- DETRANIAP 

DEFESA PRÉVIAISOLUc;Ao 

·! O Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá 
· - DETRAN/AP. após apreciação dos processos abaixo 
· relacionados, nos tennós da resolução 149/03 ., COTRAN, 
. art. 12. parágrafo único do Código de Trãnsllo Brasileiro, 

proferiu as seguintes soluções. 

.. 
NEXU39 1.000026481 10.000.9919/10 . INDEFERIDO 

J_!!!_X~. 1.000026482 . 10.000.9920/10 INDfRRIDO 

.. NfR4849 FOOCI016617 ~·!J00.9708/10 INDEFERIDO 

NU2l88 F000016620 10.000;9678/10 INDEFERIDO 

·~-~ 
r 

FOOCIOJ0623 10.000.9934/10 ·-~EFERIDO 

NEI9Z07 fOOOOJ0622 10.00«J.99U/10 liNDEFERI~ 
NEUS71Z f000016!ll., 10.000.1013Z/10 INDEFERIDO 

NEUS7~Z FOOOOt68n 10.000.10131(~ J!'IDEfERIDO 

NEU6J57 F000016807 10.000.10045/10 INDEFERIDO 

NEU.6JS7 FOCiciol6809 10.000.10044/10 INDEFERIDO 

iNEU6JS7' FOOóo1680S 10.000.10043/10 INDEI'ERlDO 

.NER4i4!i· · F000016616 10.0Cio.!i709/iO INiiUERIOO 

:NEZ:S894 -LOOOOJ4324 CÍRmiAN[O)!\~Uf. JmlEt:,E.!Iuxi 

Pá. 10 

ÓEFERIDO 

A íntegra das soluções encontrám•se. à disposição- dos 
respectivos recorrenles, no DETRAN/AP. 

MACAPÁ-ÁP. 30 de dezém\lro de 2010 

. ~··· 
-~ . 

MAJ PM JONES M RA DA SILVA 
. Diletor do Oeparta ai de TrânsHo. do 

. 

COMliNICADO N". 02512010- DETRAN/AP 

RECURSO DE MULTA fSOLUCAO· 

O Diretor do Oepanamento Estaduàl de Trânsllo do Amapá 
.,- DETRAN/AP, após apreciação dos processos abaixo 
relacionados. nos termos da resolução 149/03 - COTRAN. 
an. 12, parágrafo único do Código de Trânsito BraSileiro, 
profenu as seguintes soluções. . • 

NEX4J46 ~000033S6Z 10.oo0.6362/ÍO ,INDEFERI~-

NFB8320 G000023439 to.oooo.6278/io INDEFERIDO 

NER0623 Úlil001il590 10.000.6238/10 INDEFERIDO 

I'-NEX3464 LOÓo031362 1o.ooo.6ZJ1Úo INDEFERIDO 

NFB8320 G000023438 10.000.6277/10 INDEFERIDO 

JTM5a4i C000000757 10.000.6217/10 INDEFERIDO 

·I NEX830] UIOOOZ1130 10~000.5537/10 INDEfEI!IOO 

NlX4346 1o.ooo.6l6zJio l000033127 INDEFERIDO 

NEPOJ01 ·LOOOOOnn JO.Ô00.6111/10 INDEFERIDO 

r!E.C90Í1 C000035083 10.000.6236/10 
.. 

INDEFERIDO 

NEX8303 Úlóoo24199 10.000.5538_110 INDtFERIDO 

NE14!J93 LOOOII18398 10.000.5156/10 INDEFERIDO 

NElt$468 . uiooti13430 10.000.5184/10 IND!FtRIDO 

NES~ L0000241U 10.000.S069Í10 INDfFE~. 

NIM2S2· t.Ooooíz5s6 10:000.5076/10 INDEFERIDO 

·Nf81JíO G000023440 10.000.6276/10 INDEFERIDO 

NÊRJ230 1..000029923 10óóoU701/lO IIEI'ER1o0 

A Integra das soluçóes encontram-se à di$po$1çâo dos· 
respectivos recorrentes, no OETRAN/AP. 

• I 

MACAPÁ·AP, 30 de dezembro de 2010 

·~:. M.Ú PM JONES MIG OA SILVA 
óinrtor do Oepattam ual de Trânsito do 

.Ama . 

COMUNICADO N". 026/Z010 '- DElRANIAP 

TRANSFERêNCIA DE PQNIUACAO/SOWCAQ 

O Diretor do Oepattamento Estadual de Trânsito do Amapá 
- DETRAN/AP, após apreciação dos processos abaixo 
relacionados, nos termos da resOlução 149/03- COTRAN, 
art. 12. parâgrafo único do Código de Trânsllo Brasileiro 
proferiu as seguintes soluçOes. ' 

r---· 
NET4240 1.0000l2094 10.000.6572/10 INDEFI!RIDO 

NET4Z40 1000021070 10.000.6540/10 INDEFERIDO 

NFA6450 5000005743 10.000.11006/10 INDEFERIDO 

NEQ3936 LOOOOZ4592 10.000.7651/10 INDEFERIDO 

NFA54ZO .• LOOOQ30993 10.000.11422/10 INDEFERIDO 

NEND501 L000014684 10.110069182/ÍO DEFEi\100 

NER0037 LOOOOS9178 10.000.10245/10 DEFERIDO 

A integra das soluç6es oncontram·se à dispoSição dos 
respeclivos recorrentes, no DETRAN!AP. 

Dinrtor do Departame ai de Trânsito d 
MAJ PM JONES MII;IRADA SILVA 

- ·-· ~ ---
C\'TH4TO po l' TER.110 1lliTIJ.'O DO CO·\'TR.·ITO 
11{/:!llfl,V. 
,_nAS C·IRUs:. 
ll~j'IJ!i;,.,wntn O~;· Trian.-.i!O Do E~adn t>o !\n'n1pâ -

' 



Maca á 27.01.2011 

-!,i/.d'i 
L::..__!2:l_l/OTII:-IC.iO E I>OS rt..\1!111/;'.YTOS 
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.::J~TiF!C.\TIVA N' 017/2010-CPUDETRAN-AP 

~UST'FICATIVA N" 022/2010-CPLIDETRAN-AP 

(Universidade Estadual do Amapá) 

Maria Lúcia Teix~1ra Borges 

PORTARIA N'. 001 de1i de Janeiro de 2011. 

A Reltora da Unlvo>r.tf~"de d.:> l:stado do Amapá, no uso de 
suas atribuiçOes leaais que ltre sh conferidas pelo Decreto 
Estadual n.•. 0270 de OS de jan~ir~ de 2~11, bem como pelo 
Estatuto da Universidade do Estado do Amapá, 

Pá . 11 

RESOLVE: 
Art. 1' • Instituir a COMISSÃO ORGANIZADORA DO 
PROCESSO SELETIVO SIMPUFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS DA 
UEAP, composta pelos membros abaixo relacionados. sob a 
Presidência do primeiro: 

ALEXANDRE SOUZA AMARAL 
PAULO SÉRGIO 13EZERRA NASCIMENTO 
JORGE EMILJO HENRIQUE GOMES 
LEONILDE CANUTO VIANA . 
MARIA ODELIA SILVA RAMOS BASTOS 

Art. 2° -A presenle Comissão terá a função de organizar todas 
as fases do referido Processo Seletivo, bem como resohter os 
casos omissos e todas as demandas oriundas do mesmo . 

Art. 3' - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
expedição. 

Gabinete da Reitoria da UEAP, em 17 de janeiro de 2011. 

Publique-se. 

Profa. Dr".~ira Borges 

Reitera 

PORTARIA N°. 002 de 17 de Janeiro de 2011 . 

A Reitera da Universidade do Estado do Amapá, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual n.•. 0270 de 06 de janeiro de 2011, bem como pelo 
Estatuto da Universidade do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Art. 1• - Destituir, a pedido, a ProfeSsora MSc. SELMA 
GOMES DA SILVA, da função de Coordenadora do Curso de 
Licenciatura Plena em Pedagogia desta IES 

Art. ZO - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
expedição. · 

Oé-se ciênCia, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete da Reiloria da UEAP, em 17 de janeiro de 2011 . 

Publique-se. ~ 

Prol". Dr". Mar cia. i ira Borges 
\ R ra_...---

(PoDER JUDICIÁRIO ) 

(Tribunal Regional Eleitoral 

Des. Luis Carlos Gomes dos Santos 

CARTÓRIO ELEilORAL DA 10• ZONA- MACAPÁ 

Ed/IBI n.• 21812010 

·A Ora. Sueli Pereira Plnl, MM. Juiza Ele~oral da 10' Zona. 
usando das atribuições que lhe sao conferidas, etc ... 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento üverem que, nos autos em epígrafe, este Juizo 
proferiu a seguinte sentença: 

SENTENÇA 

Processo n.• 6.52412010 

Autos de: CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL POR 

FALECIMENTO 

Interessado: OZEIAS MAGNO GOMES 

Origem: CRE-AP 

1- RELATÓRIO 
Tratam os presentes autos de cancelamento de inscrição 
ele~oral CHARLESSON NEVES TRINDADE, HOZIAS SILVA 
DE MOURA, MARIA CLEONICE FERREIRA JORtiE. 
MARINALVA DA SILVA SANTOS, JOSUE. CORDEIRO 
TAVARES. ZENALDO VILHENA DA SILVA, MARCELO 
BRUCE DA SILVA E MERIAM DE BRITO OLIVEIRA. por 
falecimento, que foi comunicado pela Douta Corregedoria 
Regional Ele~oral do Amapá, através de correio eletrônico, .fls . 
02. 

( ... ) 

111 - DISPOSITIVO 

Isto posto, e mais de que dos· · aulo~ 
constam. determino o cancelamento da inscrição elêitoral 
referente aos falecidos CHARLESSON NEVES TRINDADE, 
HOZIAS SILVA DE MOURA. MARIA CLEONtCE FERREIRA 
JORGE, MARINALVA DA SILVA SANTOS, . JOSUE 
CORDEIRO TAVARES, ZENALDO VILHENA DA SILVA. 
MARCELO . BRUCE DA SILVA E MERIAM DE BRITO 
OLIVEIRA. nos lermos dos Art. 71 a 81 do Código Eleitoral. 
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1-'reencna-se o código ASE correspondente. Publique-se. 
Registre-se. Arquive-se. Sueli Pereira Pini. Juíza Eleitoral da 
10". Zona. Magl!Íà. 29 de novembro de 2010. 

' E/ para que chegue ao conhecimenio de todos, 
expede-se o presente Editai· que será afixado I no Cartório 
Eleitoral da .1 O' Zona de Macapá e publicada no iilrio Oficial. 
Dado e pasSjldo nesta cidade de Macapá, Capital o Estado do 
Amapá, aos '29 (vinte e nove) dias do mêo de ovembro de 
dois mil e dez~~; ...... Hevenyze da_ Silva Andr ~e, estaglãri<l 
do Cartório Eler \1 da 10' Zona, o diQiter. 

SUELI ~ IRA PINI 

Juiza Et{;t~;al d~_2o:zona 

C:ARTÓRIO ELEITORAL DA 10' ZONA- MACAPÁ 

Ed/18/ n.• 21912010 

A Ora. Sueli Pereira Pini, MM. Juiza Eleitoral da 10' Zona. 
usando das atribuições que lhe sao conferidas. etc ... 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento 11verem que, nos autos em eplgrafe. este Juizo 
proferiu a seguinte sentença: 

SENTENÇA 

Processo n• 6.526/2010 

Autos de: CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL POR 

FALECIMENTO 

Interessado: CRISTIANO FURTADO ALMEIDA E OUTROS 

Origem: CRE-IIP 

1- RELATÓRIO 

Tratam os presentes autos de cancelamento pe inscrição 
eleitoral CRISTIANO FURTADO ALMEIDA. RAIMUNDO 
SEBASTIAO FERREIRA ALMEIDA. EDER DOS SANTOS 
SANTOS. ILDA SANTOS PANTOJA GRACIMARA TAVARES 
AMANAJAS, MIOUEIAS OLIVEIRA ROCHA. MARIA OLIVEIRA 
MAGNO. HELOMAR DE SOUZA BARBOSA. FERNANDO 
JULIO MARINHO DA SILVA, por falecimento, que foi 

. comunicado pela Douta Corregedoria Regional Eleitoral do 
AmaPá. através de correio e!elrônico, fls. 0?. 

( .. .) 

111 -DISPOSITIVO 

Isto posto, e mais do que dos autos constam, determino o 
cancelamento da insctiçao eleitoral referente aos falecidos 
CRISTIANO FURTADO ALMEIDA, RAIMUNDO SEBASTIAO 
FERREIRA ALMEIDA. EDER DOS SANTOS SANTOS, ILDA 
SANTOS PANTOJA, GRACIMARA TAVARES AMANAJAS, 
MIQUEIAS OLIVEIRA ROCHA, MARIA OLIVEIRA MAGNO, 
HELOMAR DE SOUZA BARBOSA, FERNANDO JULIO 
MARINHO. DA SILVA, nos termos dos Art. 71 a 81 do Código 
[leitora!. Preencha-..,.<Jwaígo espondente. Publique
se. Registre-~e,- Arquive-se. Sueli.Pere Pini. Juiza Eleitoral 
da 1 o•. Zomr:'Macapá, 29 de novembro de 01 O. 

/ E para que chegue ao conhe 'menta de todos, 
cxpcde,Se o presente Edital que será afi do no Cartório 
Eleitora\ da 1 O" Zona de Macapil e publicada o Dia rio Oficial. 
Dado e~assado nesta cidade de Macapà, Cap ai do Estado do 
Amapá,\aos 29 (vinte e nove) dias do mês e novembro de 
dois mil dez. Eu ........ H&v&nyze da Silva An rad&, estagiaria 
do Cartóri Eleitoral da 1 O' Zona, o digitei. 

Juiza Eleitor~ da 10' Zona 

(DIÁRIO OFICIAL) 

!(Tribunal Regional do Trabalho )J 
] 

COI'iCUilSO PÚBLICO I' AnA PllOVIMENTO DE 
CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DA 

8' REGIÃO- C-320 

ALTERAÇÃO 00 EDITAL 

O Desembargador Presidente da Comissão de Concurso 
Público para provimento de cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto da 8' Região torna pública a presente alteração do 
Edital, publicado em 12 de janeiro de 2011. no Diário Oficial 
da União, Seção 3, p. 164-171, no Diário Oficial do Estado do 
Pará c no Diário Eletrônico da Justiça do T rnbalho, para 
adequação ao contido na . decisão prorerida no 
Procedimento de Controle Administrativo n' 0007631-
73.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, 
passando os subitens 8.·1.1, 8.4.2 e parte do Anexo IX a 
vigorarem, respectivamente, com as seguintes redações: 

''8.4.1 -O tempo de duração da prova objetiva sc!étiva será de 
05 (cinco) horas." 

'·8.4.2 ·- A prova objetiva seletiva constará de 100 questões 
objetivas, cada uma delas com 05 (cinco) altcrnati\'a,, das 
quais apcna' O I (uma) é correta. E>1a prova será realizada em 
um único dia para todos os candidatos, com as questões 
distribufdas da seguinte fonna: Bloco I - 30 questões, Blocos 
11 - 50 qucst<ics c Bloco 111 - 20 questões, confomtc 
discriminado no item 8.2, letra "a"." 

~ANEXO IX CALENDÁRIO DE PROVAS E 
.PUBLICAÇÕES 
10í04/2011 (domingo) - 8h - I' ETAPA - PROVA 
013JETIV A SELETIVA" 

Os demais tennos constantes do Edital pcnnaneccm 
inalterados. 

Belém. 25 de janeiro de 20 I I 

VICENTE JOSÉ MAI.IIEIROS DA FONSECA 
Descmbar_gador !'residente da Comissão de Concurso 

ÇONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS UE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DA 

8' REGIÃO- C-320 

E R nA TA DO EDITAL 

O Desembargador Presidente da Comissão de Concurso 
Público para provimento de cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto da 8' Região toma pública a presente· Errata do 
Edital, publicado em 12 de janeiro de 2011, no Diário Oficial 
da União, no Diário Oficial do Estado do Pará e no Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho, quanto no local de. 
realização das provas, como a segUir: 
Item 11.!0: 
Onde se lê: 
1 LI O - Quaisquer alterações nas datas e locais de realização 
das provas de cada etapa previstos no Edital serão 
comunicados aos candidatos. 
LEIA-SE: 
11.10 - Todas as provas serão realizadas na cidade de 
Belém-Pa, sede do Tribunal Regional do Trabnlho da 8' 

. Rceião, em local a ser informado posteriormente. 
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Quaisquer alterações nas datas c locais de realização das 
prons de cada etapa p'revistos no Edital serão 
comunicados aos candidatos. 
Os demais termos constantes do Edital pem1anecem 
inalterados. 

Belém, 19dejaneirod~2011 

VICENTE JOSÉ MALHEIROS DA FONSECA 
Desembargador Presidente da Comissilo de Concurso 

. ( Publicações Diversas 

ELETRO GRUPO LTDA 

Toma público que requereu ao IMAP a 
Renovação da Licença de Operação para atividade 
de Construção de ediflcios (Construção civil), no 
estado do Amapá- AP, período 2011/2012. 

PAULO ROBERTO DA GAMA JORGE MELEM · 
Torna Público que recebeu da Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente e Ordenamento Territoriai-IMAP, 
a Licença de Operação (L. O.) de n° 0029/2011 com 
validade de 365 dias para atividade de 
PISCICULTURA, no Polo Hortifrutigrangeiro da 
Fazendinha L?te: 1, 2, 3- Linha C Ramal União. 

AMAPARI ENERGIAS/A 
Torna público que requereu a renovação da Licença 
de Operação(L.O.) ao Instituto do Meio Ambiente e 
do Ordenamento Territorial do Estado do Amapá
IMAP, para atividade de Geração de Energia 
Termoelétrica na UTE Serra do Navio e sistemas 
auxiliares: Linha de transmissão 69 kV e sistema de 
recebimento e armazenamento de combustível. O 
empreendimento está localizado na Estrada do 
Taberebá, Km 04, sln Ramal do Linhão- Município 
de Serra do Navio/AP. 

~ AngloAmerican 

REQUERIMENTO LICENÇA 
PRÉVIA /INSTALAÇÃO 

A Anglo Ferrous Logística do Amapá 
Ltda torna publico que requereu junto ao 
Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento 
Territorial - IMAP em 25/01/2011, a 
Licença Prévia/Instalação, referente ás 
atividades de Posto de combustível (01 
tanque de 30 m•), localizada no municlpio 
de Santana. 

Gerência de Melo Ambiente 

I'refcituras, Câmaras 
e Órgãos Municipais 

CÂ.\IARA .\IUNICIPAI. OE CIJTIAS 
norma JcgislatiYa. assim como dn t~lta do devido processo legal ·apuratério a macitl.ar c;:1 
definiti'o a. ordem.lcpl, . 

ATO DA PRESIDÊNCIA No 001/2011-CMCT 

O Presidente da Câmara Munidp:tl de Cu tias, no uso íl:is atribuições qut> lhl' 
são .:on!'eridíls constitucionalmente, etc. 

CONSIDERANDO a manifestação por Parecer Juridico adn1ado por ad,ogado 
legalmente ..:onstituido no qual e:~pOe de forma clar~ e inequívoca posiçào no sentido da 
ilegalidade manifesta do Decreto Legislmivo n• 001!2010. o qual declarou extinto o mandalo 
do Pr~teiw Municipal de Cutias Sr. PAL:LO JOSÉ DE BRITO SILVA ALBUQUERQUE c. 

·por conseqüência na n~esma oportunidad~. convocou para posse no referido cargo o Vice-
Prefeito Sr. Benedito Rocha Brito, · 

(0:--JSIDERANDO que re!Crido Decreto Legislath·o encontra-se questioMdo 
_iudicinlnlente pelo Prefeito Municipal de Cu tias em açfiO que 1ramita junlo ao Tribunal de 
Justiça do E.slado do A mapa. na qual também se diseu1e sohrc sua kgalidadc. 

CONSIDERANDO. ainda. a obrigação que se impõe ll Adrninistraçlio Pública 
do podcr-de.·er de re\'er seus próprios atns, quando se constata a existência de in-egularidadcs. 
capa1cs ·de i11quinar o ato de ilegal. sendo. r1o pn::~enle caso da cclição dl1 Oe(:rclll·Lcgislativo 
n'' 0Uti2010. constatado por esta Presidência a ilegalidade d"corr~nte J• au>éncia de 
concess:io de mnpla defesa e do contraditório ao Pwfçito Municipal atingido pela mendonnda . 

UESO!.\'E: 

An. 1" Tornar sem t:feito os termü~ do Decrclo·Legislativo n(l 001/2010. qw.: 
dt:damu c:-..tintn 11 mandato Uo Pr..:fcilo Munh:ipal 1.h: \.tllias Paulo José t.Jc Hritü Sii\·;J 
Albuqul!rque. por rt:conhecer a ilegalidade do mo em face da não ohscrvilncia do dcvidt' 
processo legal administrativo e. conseqllente. da concessão da ampla defesa e do contraditório 
ao acusado/denunCiado. 

Art. r Estt t\1o dil PrcsiUência cntrij em vigor na data de .".ua publica;,;ão. 
tOrnandv sem eti!ito lroda e qualquer conselli.iên::in de-corrente do Decreto-Legi,lalivn n'' 
001:2010 

. P~BLIQUE-SE. DÉ-SE Cll~I\CIA C CUMPRt\-SE. 

Município de Cu ti"', em 15 de janeiro de 2011. 

. . . . ' "'·- r 
___ .. ..AQJt/i..tJ..k.é"-' d."-'l :~..Lrw.rt,<..\,_ 
Vereador ADNAELSOJ\ DOS REIS FEIUtEIRA 

Pr('Sidcntc..'!._a.CMCT 


	

