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Estado do Amapá 

(PODER EXECUTIVO) 

DECRETOS 
DECRETO N° 0894 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 • 

O GÓVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferida" pelo art. 119, inciso XXII; da Constituição do Estado do 
Amap:l, cfc a Lei,," !.230, de 29 de maio de 2008, 

RESOLVE: 

Exonerar Rosa Maria Ribei':"O dos Santos do cargo em comi~sào 
ele Diretor da E. E. Mincko Hayashida, Código CDS-2, da Secretaria de Estado 
da l':ducação: 

Macapá, 01 de fevereiro de 2011 

tf2_V7/ §11 CAR~~~i~APIB RIBE Jl C Governo;lor c, 
--·-- ..... 

DECRETO N° 0895 DE 01 DE FEVEREIRO 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• 1.230, de 29 de maio de 2008, 

RESOLVE: 

Nomear Érica Soares Barros para exercer o cargo em comissão de 
Diretor da E. E. Mineko Hayashida, Código CDS-2, da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Ma~apá, --~-1 

DECRETO N° 0896 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 

. O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso III, da Constituição do Estado do 
Amapá, c f c a Lei no 1.07 3, de 02 de abril de 2007, 

RESOLVE: 

Nomear Janete Maria Góes Capiberibe. para exercer o cargo em 
comissão de Secretario de Estado, Código CDS-5, da Secretaria Extraordinaria 
de Representação do Governo do Estado do Amapá em Brasilia. 

Macapá, 01 de fevereiro de 2011 

d~~'~,J CARt lc Gover~r ;t',~ 

DECRETO N° 0897 DE 01 DE FEVEREIRO 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• 1.291, de 05 de janeiro de 2009, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 066/2011-GABfFCRIA, 

RESOLVE: 

Exonerar os sen.idores abaixo relacionados dos cargos em 
comissão da Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá, I! 
contar de 15 de janeiro de 20 11: · 

SERVIDOR 

Débora Adriana Sarmento 
.Corrêa 

·~""'''mnmo 

CARGO/FUNÇÃO CÓDIGO 

Assessor de Desenvolvimento 
Institucional/ Assessoria de Descn- ' FGS-2 
volvimento Institucional 
Gerente de Núcleo/Núcleo de 
Medidas Sócio-Educativas de Semi-

. Liberdade/Coordenadoria de fGS-2 
1 Medidas Sócio-Educativas de Meio 
; Fechado _ 

··. 



Macapã, 01.02.2011 

PODER EXECUTIVO 

Carlos Camilo Góes Capiberibe 
Governador 

Doralice Nascimento de Souza 
vice-Governadora 

Secretarias Extraordinárias 

Secretaria Extraordinária em•Brasilia: Janete Maria Gó.es Capiberibe 
Secretaria Extraordinária dos Povos lndigenas:Coaraci Macia! Gabriel 
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Alex Sandro Silva Nazaré 
.Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres: Teima Adriana Nery Paiva 
Secretaria Extraord. de Políticas Afro-Descendentes: Marilda Leite Pereira 

Órgãos ·Estratégicos de Execução 

Gabinete do Govemador: Kelson de Freitas Vaz 
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 
Polícia Militar: Cel. PM Pedro Paulo da Silva Rezende 
Polícia Civil: Tito Guimarães Neto 
Corpo de Bombeiros: Cel. BM Raimundo Américo Furtado de Miranda 
Polícia Técnico-Científica: Odair Pereira Monteiro 
Ouvidoria-Geral: Rivadavia Miguel de Souza França 

Secretários de Estado 

Administração: Sebastião Cristovam Fortes Magalhães (interino) 
Desenvolvimento Rural: Jpsé Roberto Afon·so Pantoja 
Cultura: José Miguel de Souza Cyrilo 
Comunicação: Jacinta Maria Rodrigues de Carvalho Gonçalves 
Ciência e Tecnologia: Antônio Cláudio Almeida de Carvalho 
Desporto e Lazer: José Luiz Amaral Pigarilho 
Educação: Miriam Alves Corrêa Silva 
Receita Estadual: Cláudio Pinho de Santana 
Indústria e Comércio: José Reinaldo Alves Picanço 
lnfraestmtura: Joel Banha Picanço 
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: Ely da Silva Almeida 

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados 

Adap: lvana Maria Antunes Moreira (interina) 
Amprev: Elcio José de Souza Ferreira 
SIAC- Super Fácil:Dário de Jesus Nascimento de Souza 
EAP: Maria Izabel de Abulquerque Cambraia 
Iapen:Nixon Kenedy Monteiro 
Detran: Sgt. Alex João Costa Gomes 
Di agro: Rosival Gonçalves de Albuquerque 
Feria: Dinete Regina Paotoja 
Hemoap: Ivan Daniel da Silva Amanajás 
IEPA: Augusto de Oliveira Júnior 
IPEM: Aline Paranbos 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 
JMAP: Maurício Oliveira de Souza 
ARSAP: 
IEF: Ana Margarida Castro Euler 
UEAP: Maria Lúcia Teixeira Borges 
Funserra: 
Fundação Tumucumaque: Jadson Luis Rebelo Porto 

Sociedades de Economia Mista 

AFAP: Sávio José Peres Fernandes 
Caesa: Ruy Smitli 
CEA: José Ramalho de Oliveira. 
Gasap: 
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FGS-2 I 
I 

Gerente de Núcleo/Núcleo de 
Medidas Sócio-Educativas de . 

1 Rosa Maria Dia~antino Alves Internação Feminina/Coordenadoria I de Medidas Sócio-Educativas de 

l-' ---------------·-'-1 Meio Fechado 

I 
'Chefe de Unidade/Unidade de I 

Heloisy Helainy Oliveira Vinhas [Contratos c Convênios/Coordenado- FGS-1 
-· -----------il~n~· a!.!.'A~d~m~i~n',',i~st~r~a~ti2-v':':o-Financeira , 

Chefe de Unidade/Unidade de : 
Bruno Chaves Brasil 
---------- .... ,_._ 

Maria Giane Vilhena da Costa 

Pessoal/Coordenadoria Administra- I FGS-1 
!ivo-Financeira ----'~--___.;! 
Chefe de Unidnde/Unidacic .. dc [ 1 

CnntabilidadcjCoordenadoria Admi-~ FGS-1 
nistrativo-Financeira i 

,----·====~============d.~~~~d~~~~~~~~====~====~ 
1 Chefe e Unidade/Unidade I 

! Danilo do Carmo Silva [Administrativa/Coordenadoria I FGS-1' 
~------------~i~A~d~rn~in~i~s~tr~a~u~·v~o~-Fi~~~c~e~ir~a~---~--~ 
:Maria do Socorro dos Santos I Chefe de Unidade/Unidade de · T 
! Miranda Finanças/Coordenadoria Adminis- , FGS-1 
t------------ _ .. --\l...::t~ra::.t::.i\;'0:.-...::F...::in::.:.an::.:.ce:.i::r::a.,..,..,_,..,-,-~---+-·----

Elizongela Mira Leite 

Chefc de Unidade/Unidade de 
Desporto e Lazer /Núcleo.de Medi
das de Meio Aberto/Coordenadoria 
de Ações Sócio-Pedagógicas de Meio 
Aberto 

FGS-1 

Macopá. 01 de fevereiro de 2011 

DECRETO N" 0898 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO !'STADO DO AMAPÁ, usando das atribuições' 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso Xxll, da Constituição do Estado do 
Amapã, c/c a Lei n• !.291, de 05 de janeiro de 2009, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 066/2011-GAB/FCRIA, 

RESOLVE: 

Nomear os servidores abaixo relacionados para exercerem os 
cargos ~m comissão e as funções comissionadas ·da fundação da Criança e do 

. Adolescente do ·Estado do Amapá, a contar de 15 de janeiro de 2011: 

r------------·-----·--------~---, 

SERVIDOR 

Alex Sandro Mourão da .Costa 

I U.k"' ,,,,;,.... do Coocd çiio 

-
Silvia Abreu da Costa 

Débora Adriana Sarmento 

CARGO/FUNÇÃO 

Assessor de Desenvolvimento 
Institucional/ Assessoria de Desen
volvimento Institucional 
Gerente de Núcleo/Núcleo de 
Medidas Sócio-Educativas de Semi
Liberdade/Coordenadoria de 
Medidas Sócio-Educativas de Meio 
Fechado 
Gerente de Núcleo/Núcleo de 
Medidas Sócio-Educativas de 

CÓDIGO 

FGS-2 

FGS-2 

i 
I 
I 

Internação FemininafCoordenador'ia: FGS-2 : 
de Medidas Sócio-Educativas de i 

~l~~~cF~~~a~~adefUnidade de ~j 
Contratos e Convcnios/Coordenado- .FGS-1 · 
ria Administrativo-Financeira 

f-------------------~~::::,:~~:::-::.,:..:==.::.;..::.7----.. -
Chefe de Unidade/Unidade de 

Corrêa 

; Dina Mario Tupinambá Martins Pessoal/Coordenadoria Administra- FGS-1 

Jesuíno dos Santos Gomes 

tivo-Financeira 
Chefe de Unidade/Unidade de · ·· - l 
Contabilidade/Coordenadoria Admi· FGS-1 I 
nistrativo-Financeira 

· lb d Chefe de Unidade/Unidade T 
jCarlos A erto e Souza Administrativa/Coordenadoria · FGS-1 
·Freitas Administrativo-Financeira 
r------·----------------~C~h~e~~e~d~e~.U~ru~.d~a~d~e/~U~n~i~d~a~de~d-e----~~----~ 
Ítalo Rafael da Silvo Giusti Finanças/Coordenadoria Adminis

trativo-Financeira 

Estefânio Dutra Veras 

Chefe de Unidade/Unidade de 
Desporto e Lazer/Núcleo de Medi
das de Meio Aberto/Coordenadoria 
de AçÕes Sócio-Pedagógicas de Meio 
Aberto 

Maca pá. Ol de fevereiro de 2011 

~~ . .n~!t/ =~r~ Gove+r c~ ~~ 

FGS-1 

FGS-1 
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DECRETO N° 0899 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 Exonerar os sen~dores abaixo relacionados dos cargos em 
comissão c das funções comissionadas da Secretaria de Estado do Saúde, a 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições conta r de O 1 de fevereiro de 20 11: _ 

que lhe são conferidas peJo art. 119, inciso XXI!, da Constituição do Estado do 
Amapá. cfc a Lei n" 1.291, de 05 de janeiro de 2009, e tendo em vista o SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO CÓDIGO 
contido no Ofício n° 066/2011-GAB/FCRIA, 

Juarez Gonçalves Ribeiro Assessor Jurídico CDS-2 

Regina ido Nascimento da Silvo- Assessor Técnico CDS-3 

Lúcia do Socorro dos Reis Vieira Chefe da Unidade de 
CDS-1 RESOLVE: !nformática/NSP 

Maria Nilza Rodrigues Machado Chefe da Divisão de Avaliação e 
CDS-2 Controle/NSP -

Irlany Queiroga de Souza Chefe da Unidade de Sen'iços SIA 
CDS-1 Exonerar Marina das Graças Rocha Dantas da função comis- e A!H _ _lDACJNSP 

sionada de Responsável por Atividade Nivel lll - Tesouraria/Unidade de 
Ney José Braga da Silva Chefe da Unidade de 

CDS-1 
Finanças/Coordenadoria Administrativo-Financeira, Código FGI-3, da Funda- TesourariafDCF/ CAG 
ção da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá, a contar de O 1 de Perpétuo do Socorro Torres Chefe da Divisão de Apoio 

CDS-2 fevereiro de 2011. Campos Mourão Administrati,·ojCAO 

Macapá, 01 de revere ira de 2011 Pedro da Silva Costa Chefe da Unidade de Serviços CDS-1 
Gerais/DM/CAG 

Dilene de Oliveira Souza 
Chefe da Unidade de 

CDS-1 

~~~4J_ 
Suprimento/D!\A/CAG 

Estelio Guimarães Cavalcante Chere da Divisoo de 
CDS-2 Administração e Controle/CAF 

Chefe da Unidade de A baste-
_ _ Gover odor ___ Heras Almeida do Amaral cimento e Controle de Insumos CDS-1 

Farmacêuticos/DAC/CAF 

DECRETO N° 0900 DE 01 DE Clóvis Omar Sá Mirando Chefe da Divisão de 
CDS-2 FEVEREIRO DE 2011 Epidemiologia I CVS 

Etiton Chaves Franco 
Chefe da Divisão de Controle de 

CDS-2 O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições EndemiasjCVS 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXI!, da Constituição do Estado do 

Renato César Andrade Coelho 
Chefe da Divisão de Vigilância 

CDS-2 Amapá, c/c a .Lei n' 1.291, de 05 de janeiro de 2009, e tendo em -vista o SanitãriaJCVS 
contido no Ofício n° 066/2011.-GAB/FCRIA, Senhorinha Suzana de Oliveira 

Coordenador de Saúde Mental 
.Correo 

CDS-3 

Simoneide Rodrigues Monteiro Assessor Técnico Nivel [I CDS-2 

RESOLVE: 
Joana D'arc Costa de Souza Assessor Técnico Nivel [] CDS-2 

Luis Henrique Cirino Gama Assessor Técnico Nivel ][ CDS-2 

Nomear Marina das Graças Rocha Dantas, ocupante do cargo de 
Elenilza Maria Pinheiro de Souza Assessor Técnico Nivelll CDS-2 Agente de Limpeza c Consen•ação,. Subgrupo NB, Padrão 03, pertencente ao 

Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, para exercer .a função 
Susanne Litien Leite Farias Assessor Técnico Nivel H comissionada de Secretário ExeeutivojGabinete, Código FGI-2, da Fundação CDS-2 

da Criru1ça c do Adolescente do Estado do Amapá, a contar de O 1 de fevereiro 
Mariceia de Lima femandes Assessor Técnico Nivelll CDS-2 de 2011. 

Macapá, 01 de fevereiro de 2011 José Luiz da Cunha Peno Coordenador de Projetos CDS-2 

Rosano Barata dos Santos 
Coordenador de Atividades de 

CDS-2 

. $;~-"l*/1 Capacitação 

Rosângelo de Jesus Silvo 
Chefe da Estatística e 

CDI-3 Faturamento/H. Mulher 
CAR~ ~~~ve ad:r CAP ERIBE 

Macapá, 01 de fevereiro de 2011 

DECRFTO N° 0901 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 

~llf!J" O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX!l, da Constituição do EsÚ1do do Gover odor 
Anapá, <:i c a Lei n' 0417, de 17 de abril de 1998, de acordo com o Decreto no 
0113, de 15 de janeiro de 2008, c tendo em 'ista o contido nos Ofícios n°s DECRETO N° 0902 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 
196, 197, 198, 200·e 202/GAB/SESA, 

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

RESOLVE: Amapá, cfc a Lei n' 0417, de 17 de abril de 1998, de acordo com o Decreto 

,. 

IJ''~~~ ESTADO DO AMAPÁ REMESSA DE MATÉRIA 
DIÁRIO OFICIAL AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 

-~ i~~.~ l''ms 
NO DIÁRIO OFÍCIAL SOMENTE SERÃO * ~·~;. . * 

Antonio Carlos Rosa da Silva 
ACEITAS SE APRESENTADA$ NAS ~ Diretor 

Delci Pereira Dias SEGUINTES MEDIDAS: Bem DE -., , .. 
Chefe da Divisão Administrativa LARGURA PARA TRêS COLUNAS, PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES 
Eurivaldo José Pantoja Soeiro 

12cm DE LARGURA PARA DUAS Chefe da Divisão de Comercialização Exemplar ................................................................ R$ S,OO 
Raimundo Nazaré Tavares Ferreira COLUNAS OU 26cm DE LARGURA Exemplar Atrasado ............................................... RS 6,00 

Chefe da Divisão Industrial NO CASO DE BALANÇO, TABELAS Centimetro Composto em Lauda Padrão ............ R$ 5,50 
Centímetro para Compor ..................................... RS 8,00 

Membro da ABIO- Associação Brasileira de E QUADROS. Página Exclusiva ............................................... R$ 430,00 
Imprensa Oficiais Proclama de Casamento ..................................... R$ 50,00 

Sede: Av: A urino Borges de Oliveira, 103 PREÇOS DE ASSINATURAS 
Bairro São Lázaro Macapá-AP Ao 1)10 reserva-se o direito de recusar a 

CEP: 68.908-470 ORDEM ASSINAlURA 3MESES 6 MESES 12 MESES publicação de matérias apresentadas em 
desacordo com suas normas. 

Fones: (96) 3212-2136 - 3212-2137 01 ASSINAT. R$ 75,00 R$150,00 R$ 300,00 
3212-2138 Fone Fax: (96) 3212-2135 ASSINA TU-

02 RACIREMES R$ 225,00 R$450,00 R$.900,00 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO SAPOSTAL 

DAS 07:30 às 12:00 horas 
Celular:(96) 9129- 7610 Acesso ao Diário: www.sead.ap.gov.br DAS 14:30 às 18:00 horas 

--

.! 

. 
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n" 0113, de I 5 de janeiro de 2008, e tendo em vista o contido nos Ofícios n°s 
195, 197, 198, 2QI·e 202/GAB/SESA, 

RESOLVE: 

Nomear os servidores abaixo relacionados para exercerem os 
cargos em comissão da Secretario de Estado da Saúde, a contar de O I de 
fevereiro de 20 I!: 

SERVIDOR 

Marcelo da Silva Muniz 

Elielson Moraes Marques 

Rosângela de Jesus Silva 

Maria do Socorro Madureira 
Calll!lOS 
Carlos· Roberto Trindade Pires 
Costa 

Eliane Barroso de Mora<?.s 
Cardoso 

Edson Silva de Souza 

Victor Rodrigues de Sá 

sueli Maria Sarmento Avelor 

Alessandra Janaino Souza 
Cortes 

Patrício da Silva Almeida 

Enedina Modesto Rodrigues 

João Soares dos Santos Filho 

Sonia Gordi Tavares Matos 
Fernandes 

João Mario Oliveira do Silva 

CARGO/FUNÇÃO 

Assessor Técnico 

Chefe da Unidade de 
lnformâtic!lj NSP 
Chefe da Divisão de Avaliação e 
Controle/NSP 
Chefe da Unidade de Serviços ·srA 
e AIH/DAC/l\SP 

Chefe da Unidade de 
Tesouraria/DCF /CAG 

Chefe da Divisão de Apoio 
Administrativo/CAG 

Chefe da Unidade de Sen•iços. 
Gerais/DAA/CAG 
Chefe da Unidade de 
Su primemo /DAA / CAG 
Chefe da Divisão de 
Administração e Controle/CAF 
Chefe da Unidade de 
Abastecimento e Controle de 
Insumos Farmacêuticos/ 
DAC/CAF 
Chefe da Divisão de 
Epidemiologia/ CVS 

Chefe da Divisão de Controle de 
Endemias I CVS 
Chefe da Divisão de Vigilância 
Sanitária/ CVS 

Assessor Têcnico Nivel I! 

Assessor Técnico Nivel 11 

CÓDIGO 

COS-3 

CDS-1 

CDS-2 v 
çcs-t"" 

CDS-1 

CDS-2 

COS-I 

CDS-1 

CDS-2 

CDS-1 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-2 

CDS-2 

1 
Rosilda Barbosa Braga 

~~~~--~~--~------t-----------------------r---~ 
Kesia Betania Figueiredo 

Assessor Técnico Nivel Il CDS-2 

Cordoso 

Samuel Spener 

Irlany Queiroga de Souza 

Macapá, 01 de 

Assessor Técnico Nive!II 

Coordenador de Projetos 

Coordenador de Ati,~dades de 
Capacitação 

fevereiro de 2011 

--~~{2A~-~ _7: Govern;/or ~ '/l 

CDS-2 

CDS-2 

COS-2 

DECRETO N° 0903 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GO.VERNAOOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapã, cjc a Lei no 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o contido 
nos Ofícios n•s 221, 222, 223,·224 e 227/2011-SESA, 

RESOLVE: 

Exonerar os sen.idores abaixo relacionados dos cargos em 
comissão e das funçoes comissionadas da Secretaria de Estado da Saúde, a 
contar de O 1 de fevereiro de 2011: 

I ~-ER-vr-ooR I CARGO/FuNçÃo I có~~~ 1 

I · -------~~R~e-s-po_n_s_a~·v-e7l_p_o_r~G~ru-pode 
·Rosana Maria Vita Coutinho I Atividades III - Clínica de Doencas I COI-3 

'

Nascimento iTransmissh·~is/CCM/ HCAL · 
Responsável por Grupo d:=-e=--;--------1 

COI-3 

!-

A __ chiles Eduardo Pontes Campos Atividades lli - lmagenologiai 
_CADT/HCAL 
Chefe da Un::;i-;d-ad-:-e-;A-,d~m_,i,-n7is-t-ra--- -,r--C-D_S ___ 

1
-I/ 

Fábio Silva Góes tiva/HCAL 

i Israel Martins de Santana 
Chefe da Estatística e Fatura
mento/HCAL 

CDI-3 

·r---1 .. . Ih --- Chefe da Coordenadoria de Clini: CDS-2 . Rinaldo Santos de Corvo o cas/HCA . . -~ 

l . · . Chefe da Coordenadoria de 
L~lizabeth Motos Amaral Medeiros ! Enfer~~g~/-'-H'-'C'-'A-'--------- . , CDS-2 j 

I Vanessa Monte_i~o Cavalcante 
I Chefe do Ser\"iço de Apoio a 
. DiagnóRtico/HCA _ .. l CDI-3 

/ Adonias Nascimento de Oliveira Chefe da Unidade Administra- I CDS-1 tiva/HCA 
-· 

j Ivana Rovena Nunes de Souza Chefe da Coordenadoria de ! CDS-2 Enfermagem 1HM 
---'---

/Maria Luiza Gomes da Cruz /Chefe do Serviço de Apoio a I 

I Dia!l!!óstico L HM CDI-3 I 
I Francisco Evaneide Alves Chefe da Unidade Administra-

CDS-1 ' 
tivaLHM 

' Chefe da Coordenadoria de Zeneide Alves de Souza 
Clinicas/HE COS-2 

Kátia Cilene Cardoso Rebelo Chefe da Coordenadoria de Enfer-
Ramos magem/HE CDS-2 

C)lefe do Serviço de Apoio a 
COI-3 Manoel de Jesus Vina9re Sanches Diagftóstico/HE 

r---------------------------~C~h~e~fu~d7o~La~b~or~a~t~ô_,ri,-o-d~e-An~-=-ãli~-s-e-s--~-----i 
Francisco Alves Amador Clinicas/HE CDI-3 

Chefe da Unidade Adminis-
COS-I Valdinl!'s Sarges Ribeiro trativa/HE 

L----1 -----------~---------r.C~h~e~fu~d~a~C~o-o-rd~e-n_a_d~o-n~·a-d~e-------~----~ 
Ano Oolores Franco do Vale . EnTermagem/HES CDS-1 

Chefe da Unidade Adn1,-in-,is-ct-ra-----t---·-
Ferna_n_do __ J_o_se_' _s_o_uz_· a_s_e9_o_t_o_--ltiva/HE~ COS-1· 
~- Chefe da';U-;-n_,i...,d-ca-,d-e-;M-;-:-is-:-ta----;d--,e-;S::-a·~ú~d~e-+----1 
Sandra-Elisa Pereir~ Sousa de Tartarugalzinho _ ! CDS-2 
'----------------'-'"-=--':.=.:=-===-"'----:-'----'-----

.Macopá, 01 de fevereiro de 2011 

~~t,Ç~ [A7b Governa%'CAI7~ 
DECRETO N" 0904 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 

O G()VERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/ c a Lei n• 0417, de 17 de abril de 1998, e tendo em vista o contido 
no• Ofícios n•s 223, 224, 227, 228, 229 e 230/2011-SESA, 

RESOLVE: 

1\' omear os servidores abaixo relacionados para exercerem os 
cargos em comissão e as funções comissionadas da Secretaria de Estado da 
Saúde, a contar de O I de fevereiro de 2011: 

~ -----s-ER_V_I_O_O_R _______ ,I ___ -- C_A_R_GO_/_F_U_N_Ç-ÃO------ -~0-. 0-IGO-, 

--=-------::-,-----·-----·------'-· -~----------------t--·--
' Everaldo Rubens Campos • Responsável por Grupo de 
j Fernandes,- Médico, Classe A, I Atividades· Ili - Clínica de Doenças CDI-3 
Padrão lii. Quadro: ex-TFA : TransmissiveisfCC~_1:.../_H_C_A_L ____ -+=---j 

Nemoro de Morais Brito - Responsável por Grupo de 
Enfermeiro, Classe 2•, Padrão V, Atividades Ili- Ambulatório de ji COI-3 
Quadro: GEA .. 1Especialidades/CADT/ HCAL ____ -t----t 
Isadoli Amaral Teixeira -Médico, Responsável por Grupo de 1 

Classe 2", Padrão V, Quadro: Atividades III - Imagenologia/ COI-3 
GEA CADT/HC~_L 
~'· ---- -·--------------+~C'"'h-e~fe,.-'-:d,-a-:-Un"'i-;d-ad-:e-;A-,d~m-,i-n7is-t-ra----tl- ----
Sandra Elisa Pereira Sousa tiva/HCAL CDS-1 

1-:----,--,------;-c, -----,------,--· --+-"-'-"'"-==----- ---!--! -----1 
Maria Leia de Araujo Morais·- Chefe da Estatislica e Fatura-

' Auxiliar de Enfermagem, Classe . mento/HCAL COI-3 
,
1
3', Padr§to VI. Quadro: GEA _ ~~- --j_' 

1 Chefe dil ·coordenadoria de i Eliana_ Marreir_o_s_s_a=l=d-an_h_a _____ ~o.;;;===,;,;;;,!~:==----==~~._l·_C_D_s_-_2 Ji Enfermag_:m/_HCA _ 

!Ildaci Farias- da Costa -Técnico 
I em Enfermagem, Classe 3", 

r-=-

I Padrão V, Quadro: GEA 

Euda Mendes ·de Almeida 

M~ru Jorge de Pinho 

J oiro Moraes Saraiva - Técnico 

lem Laboratório, Classe 2•, 
Padrão V, Quadro: GEA 

Chefe do Sen•iço de Apoio a 
Diagnóstico/HCA _ 

Chefe da Unidade Administra
tiva/HCA 
Chefe da Coordenadoria de 
Enfermagem/HM 

Chefe do Serviço de Apoio a 
DiagnósticofHM 

! Chefe da Unidade Administra-

. CDI-3 

CDS-1 

CDS-2 

CDI-3 

COS-1 I Mario Merian Diás tiva/HM 

João Alberto do Lago V1e1ra Chefe da Coordenadoria de ·ccs-2 
Júnior -----·-+C;:;I.:.:in.:.;i,..ca_,s,.,_J...,Ho:-E--;----c;--,,--;--;::;-;;-+---i 

E'
. b h M A I M d . Chefe da Coordenadoria de Enfer- I CDS 2 1za et atos mora e e1ros ___ . "HE · -·ma"em1• _ _

1 
__ _ 

M_ari~ Raquel Olivei~a _do Carmo -~Chefe do Serviço de Apmo a ) 
Tecmco em Laboratono1 Classe Diagnóstico/HE CDI-3 
2• Padrão V Quadto: GEA I ' 

b I ~-

Mifria de Castro Costa Br.a O.- Chefe do Laboratório de Análises I 
Farmacêutico-Bioquimico, Classe ClinicasjHE CDI-3 
3•, Padrão V, Quadro: GEA.. _ _ ~ 
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r Márcia do Socorro da Rocha I Chefe da Unidade Adminis- I CDS-1 Jl 
; Campos Batista trativa{HE 
~r======----------r:çhefc da Coordenadoria de 1 J 
, Maria Borg~s Go~_es_B_a_ti_s_ta __ -+E"'né"~"':e,_,rm7ag"';•e:;-m.o.;''-;/H=,E-=-;S ,-,....,--~--'-C_D_S_-_1--1 

Chefe da Unidade Administra- · 
iLD_e_·c_io_L_in_h_a_re_s_P_e_r_d_ig_õ_o ______ tiva/HES ________________ ~I_c_D_s_-_1-" 

Macapá, 01 de fevereiro de 2011 

DECRETON° 0905 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc o art. 46, da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com a 
Lei n• 0793, de 31 d~ dezembro de 2003, tendo em vista o contido no Ofício n° 

·0153/2011-SECULT,c 

Considerando a necessidade de orientar estrategicameilte a 
implementação da política cultural do Estado em consonância com o p]ano de 
governo, e permitir assim, a democratização e potencialização da Gestão 
Cultural: 

Considerando a necessidade de implementar ações que vão desde 
a aziiculação intra e intersetorial á elaboração de estudos, pesquisas, projetos 
e captação de recursos que visam fomentar na comunidade iniciativas bem 
sucedidas de arte cultura. contribuindo para os programas de desenvoh·i
mento cultural do Estado e o resgate das culturas tradicionais; 

Considerando, ainda, a necessidade· de assessorar a gestão 
publica, os seguimentos e os atores culturais envolvidos no processo de 
articulação e implementação da política cultural do Estado do Amapá, no que 
diz respeito á elaboração, monitoramento e execução de ações, estudos e 
projetos que beneficiem a comunidade em geral. 

.DECRETA: 

Art. 1° Fica instituída a Gerenciado Projeto "Gerência Especial 
de Estudos· e Projetos Estratégicos - GEEPE", subordinada á Secretaria de 
Est~do da Cultura, com a finalidade de: 

I - orientar e assessorar as ações da Secrew.ria de Estado da 
Cu1tur<• - SECULT/.1\P, e seu5 respectivos setores de modo a contihuir para 
gcs~âo dtmocráticn: 

I! · por:Lencializar as manifestações .culturais c artísticas no 
Estado do Arr.apá, por meio de elaboração c acompanhamcnro de programas, 
projeto e capração de reçursos para dcsenvol\·imento de ações na área; 

11! - realizar estudos e pesquisas que primem por reunir 
informac.ões nccessãrias para o direcionazncnto c monitoramento efetivo das 
ações cultur~\~: _ 

1 V • estabelecer comunicação e articulação entre os artis~s, 
produtores culturais e instituições governamentais, não gol'ernament;.Js, 
empresas privadas, organismos nacionais e internacionais que possuam 
investimentos nu campo da cultura; 

_ V • fornecer apoio tccnico para. os grupos c entidades de arte 
cultura que estão em formação e/ou em situação de (re) organização politico
administrativa, no sentido d~ capacitá-los e prepará-los para exercerem sua 
·autonomia produtiva; 

VI • fomentar a criação de ·iniciativas inéditas de arte c cultura 
em todos os seguimentos culturais nos municiJ?iOs do Estado, proporcionando 
a descoberta de novos talentos e oferecer posteriomente, o suporte técnico 
necessário para o crescimento e desenvolvimento destes. 

Vll · sistematizar práticas de arte cutura, por meio do mapea
mento continuo da cadeia produtiva, favorecendo ações intermunicipais. 

Art. 2° A Gerência de Projeto terá sua vigencia no periodo de 
Ol/02a31/12/ll., 

Art. 3° Ficam atribuídas à Gerência 06 (seis) gratificações 
temporárias, assim discriminadas: 01 (uma), em nível de CDS-3, para o 
Gerentes Geral e 05 (cinco), em nivel de CDS-2, para os Subgerentes de 
Captação de Recu-rsos; Implementação de Projetos; Formação e Capacitação; 
Estudos e Pesquisas e Articulação e Comunicação Intersetorial. 

Art. 4° Este Decreto entra em \~gor na data de sua publicação. 

Macapá, 01 de fevereiro de 2011 

çZ1~~~À~ ~ 
/

1 
Govern::t/' ~~ 

-- - -------

DECRETO W 0906 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, \tsando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX!l, da Constituição do Estado. do 
Amapá.5/cll L.ci n~_I.335, de 18 de maio de.2009, e te~do em vtsta o contido 

. nu Ofício n° 0194/2011-GAB/SEJUSP, 

RESOLVE: 

Exonerar Neuton Fernandes da Silva do cargo em comissão ·de: 
Assessor Técnico Nível I, Código CDS-1, da Coordenadoria de Gerenciamento: 
do PRONASCI/SEJUSP. 

Macapá, 01 de ·fevereiro de 2011 

~(/1/· ~p 
CARLO C~E~ .. A IB IBE Governa;t_~_ . 

DECRETO N• 0907 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ; usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em \~sta o contido no Ofício n• 0121/2011-GAB/SEJUSP, t 

RESOL.VE: 

Tornar sem efeito o Decreto n• 0253, de 06 de janeiro de 2011, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 4895, dê 06 de janei~o ~c 
2011, que exonerou Fernando Lourenço do Silvo Neto do cargo em comtssao 
de Coordenador/Coordenadoria de Gerenciamento do PRONASCijSEJUSP. 

Macapá, 01 de fevereiro de 2011 

f!d~.~~.!A LÓjÃ Governae;:_:Keej
1 

DECRETO N" 0908 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOV6RNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV,.da Constituição do Estado do 
Amapá, 

RESOLVE: 

Tornar sem efeito o Decreto n° 0612, de 21 de janeiro de 2011, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 4906, de 21 de janeiro de 
2011. 

Macopá, 01 de fevereiro de 2011 

DECRETO N° 0909 bE 01 bE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c tendo em Vista o contido n~ Ofício n° 0136/2011-GAB/SIMS, 

RESOLVE: 

Retificar o becreto n• 0490, de 10 de janeiro dé 2011, publicado 
no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 4897, de 10 de janeiro de 201!, que 
passa a vigorar com a seguinte alteração: · 

c= __ .. Onde se lê: ---1--------Le=ic::ac..:·s'-'e"-: ------:--! 
I. Cristiane Gamalier Corrêa Vasconcelos Cristiane Corrêa Vasconcelos ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------

! Digleuma Santos . ..:d"!a~:::S'::.'lv,_,a"--------'-"D""i.,gl,e,im=a::..::S:=an=to:.:s:..;d::.:ao...:::S:;;il'.:.:'a,__ _____ _ 

\.... 

·! 



Macapá, 01.02.2011 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 06 

Macap<Í, 01 de fevereiro de 2011 

DECRETO N" 0910 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ÁMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, e tendo em vista o contido no Ofício n° 0038/2011-GAB/SETE, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento de Sivaldo da Silva Brito, Secretário 
de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, da sede de suas atribuiçoes, 
Macap<Í-AP, atê a cidad~ de Brasília-DF, a fim de tratar de assuntos de 
interesse da administração estadual, no período de 31/01 a 03/02/ 11, sem 
)nus paia o Estado. 

• Macapá, 01 de fevereiro 'de 2011 

~~~J' -r eX. Governad:IAPTi ' . 

DECRETO W . 0911 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 

.O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAP:.Í, us~do da~ atribuições 
que lhe s:io conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
"Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 0038/2011-GAB/SETE, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Suelymar Nazaré Sussuarana Galvão, 
Chefe de Gabinete, pelo exercício, em substituição, do cargo de Se.cretário de 
Estado do Trabalho e Empreendedorismo, durante o impedimento do titular, 
no período de 31/0i a03f02/ll. 

Macapá, 01 de fevereiro de 2011 

DECRETO N" 0912 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapã, e tendo em vista o contido no Ofício n° 029/2011-GAB/SEINF, 

RESOLVE: 

Art. 1 o Constituir a Comissão de Recebimento de Obras e 
Serviços da Secretaria de Estado da Infraestrutura. 

Art. 2° Nomear, sob a Presidência· do primeiro, os membros 
abai.xo relacionados, para comporem a referida Comissão: 

Paulo Celso de Lima Nery 
Alzir Carlos Espíndola dos Santos 
Adriano Luiz Mira do Carmo 
Anna Cristina de Souza Pimentel 
Célio Roberto Mareca dos Santos 
Cláudio Mareio Costa Muniz 
Edílson Cordeiro Pena 
Elder Fábio Figueiredo 
Gustavo Bevilacqua Furlan 
Heduardo Roger Cordeiro dos Santos 
Isaltino Pontes Carneiro Júnior 
João Nobre Lamarão 
José Roberto de Matos Ricardino 
Juvenal Cardoso Bittencourt 
José Pedro Abdon da Costa Pereira 
Leo dos Santos Mendes 
Luiz Felipe da Silva Trovassos 
Luiziane Maria da Silva Serrano 

Márcio Fonseca Alcântara 
Miguel Viana da Paixão 

Nelson Fernando Farias Brasiliense 
Poloma Martins B. de Montalverne 
Pedro Carl~s d'"e Souza Campos 
Patrícia Tavares Matos 
Rubens Camilo Alencar 
Ricardo Otero Amoedo Sênior 
.Ruth Cléa Carmo de Souza Monteiro 
Roslnaldo de Mendonça ·Jerônimo 
Silvio Herivelton Braga Barbosa 

Art. 3° Este Decreto entra em '~gor na data de sua publicação. 

Art. 4° Revoga-.sc o Decreto n° 1816, de 26 de. maio de 2010. 

Macopá, 01 de fevereiro de 2011 

DECRETO N° 0913 DE 01 DE FEVEREIRO DE.2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usandÔ das atribuições 
que lhe são conferid~s pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo ·em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
2010/55992, 

RESOLVE: r ' 

Conceder licença sem vencimento, para tratar de interesses 
particulares, pelo período de 02 (dois) anos, a contar de 01 de janeiro de 2011, 
á servidora Suzana do Socorro do Carmo Oliveira, ocupante do cargo de 
Provimento Efetivo de Professor de Ensino de I • e 2° Graus, Classe "C", 
Padrão O I, Cadastro n• 887803, Grupo Magistério, integrante do Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada na SEED, na forma estabelecida no 
artigo 107 e parágrafos, da Lei n• 0066, de 03 de maio de 1993. 

Macapá, 01 de fevereiro de 2011 

a if2k ~/J CA~~AMILO ~ ~ IBE BE R1 C Gover~ CA 

1 Secretarias Extraordinárias ~ 

(Políticas para as Mulheres )' 
Teima Adriana Nery Paiva 

fu•na nu1u contraiu de !!: .. DOSaQW por conter 
·r· ·•~I;•Hniootr.llho!'o por parlt! da Sr1.'rt."taria Exlraordinâria 
l"ni•!!t .... p;arol Mulhl'Tt.'S • Sr::J,M, abah;u d~ifos: 

! .1!1,; d~· publkâc.;àu no diário ofi...·i.al da equipe da 
, , ..... ~ ... 111 pt-rm.lJh.'nk ,ll" licitação fendo toido 
.;·.-.inM:fu J"OF rt'sSoa rompetcnte; 
· •. ~" .ttt.·•Hli•ut'uto ao (lçç_r~~~9 -~t· • .!!.'~. 399~~no de 21 
.k ~t-'H:mbw de ~IJ1CJ, onde u m~ntn menciona a 
.m.tli .. ,; p~i.t l'•~~~_ur:,dori.t Geral ilo f$lado de 
"IU·llafUt.'r pru~..-~dimcnto lidtalõrio: 
\ ·''"'"iuatur.l d~ um h.!rnto adith·o celebrado entre a.c; 
jMrh· .... no dia ~J 4_e Dezembro d~--~ !õendo 
impurtanh' ressaltar que e5tt: começari.t a vigorar em 
1)ljº~fDJ., nu '5Cja, trinla dia~t depoi~ do lém1ino do 
lif,Hlo(untrafo; 

-\inda como (a lha administtath-·a o termo aditi\-·o foi 
,1 .. ~Í11.1dn por funcionários já f!l:uneradns, confonne 
•. t.._·l'n'lo 5:lf),."i dl· :l1 de De-J"emln·tJ.2010. 

l·m f Me clu acima cxpo~to tornO NUlO o contrato 
-- I• filt:o.,I..!Uifl, pur rMÕ('<; dt~ inl{'rt:'l'tse pitbJico, e falhas 

:-.~··i:ti-..h,,ti\a·•. jd adma jw.lifiC'OJd.Js, dada ao~ moti\·os 
· ,.,~.-, .k·dhloldt•~ qm· a determin;u-am a proceder d~a 

f'UBLIQUE·SE. DÉ·SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE. 
. :,(:JN!'TE DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE 
<;:.n<c:t,S PARA AS M~l;;;l ERE!l em Macapa. ao 03 dia 
- ::. -~.-- ;."Jilr:-lm ... e ~011. _ tr 

i 
Teima A iana bl ·ry Paiva 

-. · ·:;u.-i r:;vllrt(•r·:.illlãnn dc_Pol icas para as Mulheres 

L-----------~~----------~----~----~~ 
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I Secretarias de Estado 

(Saúde ) 
Evandro Costa Gama 

PORTARIA N° 1069 /10-SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n• 4725, de 
08.11.2010 e; con~derando o que consta do Prot Geral n° 
2010/59283; 

RESOLVE: 

Designar as servidoras MARIA SALBINA CLAUDINA PICANÇO • 
Gerente de Desenvolvimento das Polkicas lntegrativas- CDS-2, 
MARIA RAlMUNDA NUNES DA COSTA - Téc:nica em 
Enfermagem e EL!CEU MOREIRA SANT' ANNA • Enfermeira, a 
se deslocarem da sede de suas atividades - Macapá-Ap, até os 
Municípios de Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, com objetivo 
de realizarem o acompanhamento das ações relativas as 
condicionalidades referentes a saÚde do Programa Bolsa da 
Família, Programa do ~rro e SISVAN, no período de 13 a 
18.12.2010. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá-Ap, 03 de 
dezembro de 2010. 

PORTARIA N• 1070 /10-SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no USo de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 4725, de 
08.11.2010 e; considerando o que consta do Prot. Geral n• 
2010/59283; 

RESOLVE: 

Designar as servidoras MARIA BALBINA CLAUDINA PJCANÇO • 
Gerente de Desenvolvimento das Pol~lcaslnb!g'ativas- CDS-2, 
DIANNE CRISTHINE PENNA OA SILVA - CDI-3 e MARIA 
RAlMUNDA NUNES DA COSTA- Técnica em Enfermagem, a se 
deslocarem da sede de suas atividades - Macapá·Ap, até os 
Municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande, com objetivo de 
realizarem o acompanhamento das ações relativas as 
condicionalidades referootes a saÚde do Programa Bolsa da 
Família, Programa do Ferro e SJSVAN, no período de 20 a 
23.12.2010. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá·Ap, 03 de 
dezembro de 2010. 

.... ~~? 
Secretária de Estado da Saúde 

PORTARIA N• 1071 /10-SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
abibuições que lhe são conferidas pelo Decreto nO 4725, de 
08.11.20!0 e; considerando o que consta do Prot. Geral n° 
2010/58661; 

RESOLVE: 

Autorizar a servidora NIRCE CARVALHO DA SILVA • Chefe da 
Coordenadoria de Clínicas - CD5-2/HMML, a se deslocar da 
sede de suas atividades - Macapá·Ap, até a Cidade de 
Campinas - SP, com objetivo e participar do X!>/ Fórum 
Interprofissional sobre Violênda contra a Mulher e 
Implementação do Aborto previsto na lei, nos dias 03 e 
04.12.2010, com ônus limitado (voodmento integral) para esta 
Secretaria. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá·Ap, 03 de 
dezembro de 2010. 

~r~ 
Drll. DAS NÊVES DUARTE BIONDJ 

·Secretária de Estado da Saúde 

PORTARIA N• 1072 /lO·SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n° 4725, de 
08.11.2010 e; considerando o que consta do Prot Geral no 

2010/58661; 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RESOLVE: 

Designar o servidor DILSON FERREIRA DA SILVA - Diretor do 
Hospital da Mulher 'Miie Luzia"- CD5-2, para em substituição e 
cumulativamente, responder pela Chefia da Coordenadoria de 
Clínicas - CDS-2/HMML, durante o impedimento da titular, nos 
dias 03 e 04.12. 2010. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá-Ap, 03 de 
dezembro de 2010. 

PORTARIA N• 1073 /10-SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n• 4725, de 
08.11.2010, e considerando o que consta do Prot. Geral n• 
2010/59078, 

RESOLVE: 

Art. 1° • Constitui" Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar • CCIH do Hospital de Emergência, composta pelos 
téc:nlcos abaixo relacionados, sob a Presidência da Primeira 
nominada abaixo: 

• PRESIDENTE: 
Dr. José Ronaldo da Luz dos Santos • médlco 

• MEMBROS CONSULTORES: 
• Zeneide Alves de Souza -Médica 
• Andréa Karla dos Santos Lacerda - Farmacêutico 
• Rosilene Almeida da Silva- Téc. Em Enfermagem 
• Valdinês Sarges Ribeiro -Administradora 
• Heldo Cavalcante Monte de Almeida - Enfermeiro 
• Kátia Cilene Cardoso Rabelo Ramos - Enfermeira 

• MEMBROS EXECUTORES: 
• Dr. José Ronaldo da Luz dos SantDs -Médico 
• Denise de Souza Vllhena - Enfermeira 
• Dulclnéla Coelho de Freitas - Téc. Enfermagem 
·Maria do Carmo Castro Valente- Téc:. Enfermagem 
• Maria Nancy Barros - Téc. Enfermagem 
• Marcos Marciano Cawo Ribeiro - Téc. Hi•totécnlca 

Art. 2° - Fica revogada a Portaria n" 402/10-SESA, de OS de 
maio de 2010. 

_Art. 3° • Esta Portaria entra em vigor na data de assinatura. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá-Ap, 03 de 
dezembro de 2010. · 

~ ... ~.2. 
Secretária de Estado da Saúde 

PORTARIA N• 1074 /10-SESA 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n• 4725, de 
08.11.2010 e; considerando o que consta do Prot. Geral no 
2010/56155; 

RESOLVE: 

Hol!)ologar a indicação da servidora FRANcYLENE MELO E 
SILVA DE ANDRADE - médica, que em substituição, responde 
pelo cargo em comissão de Gerente da Coordenadoria Médica
CD5-3/HCA, durante o impedimento da respectiva titular em 
gozo de férias regulamentares, no período de OI a 30~12.2Ó10. 

GABINETE DA SECRETÁRIA/SESA: em Macapá-Ap, 06 de 
dezembro de 2010. 

PORTARIA N° 11/11-SESA 

O SE!=RETÁRI~ DE SAÚDE - ADJUNTO I ÁREA DE 
GESTAO EM SAUDE, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto no 0326, de 07.01.2011 e, 
considerando o que consta clt' Prot Geral no 2011/2819; 

• Considerando a Lei no 1.033/06, de 21 de julho de 2006, 
?lte~ada pela Lei n° 1.081/07, de 16 de abril de 2007, que 
.nst1twu o Fundo Rotativ~ dos Estabelecimentos de Saúde da 
Rede ~stendal do Ir. te :i~ r e Capital do Estado, com objetivo 
de atender despesas de (u!.:~l~: 

RESOLVE: 

Pá . 07 

Art. 1° • Nomear os servidores OUNDA CONSUELO LIMA 
ARAÚJO e ADONIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, a 
movimentarem solidariamente a conta corrente em favor do 
Fundo Estadual de Saúde/SESA - Hospital da Criança e do 
Adolescente • Fundo Rotativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas deverão ser executadas 
conforme define a Lei no 1.081/07, de 16.04.2007. 

Art. 2° • Fica revogada a Portaria no 405/0S·SESA, de 
21.05.2008. 

Art. 3• • A presente portaria entra em vigor na data de 
aSSinatura 

Macapá - Ap, 18 de 

PORTARIA N• 12111-SESA 

O SE_ÇRETÁRI~ DE SAÚDE - ADJUNTO I ÁREA DE 
GESTAO EM SAUDE, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 0326, de 07.01.2011 e; 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor REGICLAUDD DE 
SOU~ SILVA.- Secretário de Saúde - Adjunto I Área de 
Atença? à Saude - CDS-4, da sede de suas atividades -
Ma_capa·Ap, até a Cidade de Belém - .Pa, objetivando realizar 
vls1ta na Casa de Apoio e reunir com equipe técnica e contatos 
com padentes em tratamento do PTFD, nos dias 14 e 
15.01.2011. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá·Ap, 18 de 
)ane~ro de 2011. 

(Segurança 

Marcos Roberto Marques da Silva 

E R ll \ I.·\ 

N,, ,\VISO DI: :\:-Jl~I.A(.ÁO. ptlhli\:ado ntl l>itirw Oli~ial d~1 
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11·1·\-SI' I'RF\i..\0 I'RESE"l'l:\1. fi~C·.'~OIIJ·SU! 'SI'. 
lkgistn.:-st• c l)uhliqut··~~· . 
. \1<tç<tpá-.'\P. 02 dl! f~\'acir,, dt! 1011 

Hd Mnrctls RtlbCI'tO tv1an.1ucs da Silvtt 
Secretario de F.~nado da Jus1iça c Segumnç.a PUblica 
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CO'\CORRf.:'\CI..\ PÍ'IILIC..\ 0011~!110 

RUIFIC.W-\<J - CO'Jl'OIU\E\l'l.·\ l'l.'BI.IC,\ 01!!'2111/J 
.-\ Sel'rl'laria d,. Est:uln da .lusriç~t r Stenr!'nça l,1íblin dn 
..\mapã. \.'l'nsi\Jcmudo <t orí~nt;1ç<\1.1 \! dctaminaçãt' d( r~.·lhh.:ihl dos 
lknl.'l"tl:tth c lk~pc:-as lndi1..:tas cll.l).ll <.101 pWpllSta ():\ J·:\1PRE~:\ 
Hllc~Jl'ra. d~ a-.:wdtl t.:lllll tl OIÍ(Ill IIK!J,2llltliRS~ 
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RFTI~IC.-\<,:Ao dn r:uhhcm;àt.l d,, rcsultatlu 1.k l.icim~à11 
CO\TORRE~('J.\ PI.:BIIt..\ Otll:::!(llfl. pull!J~o.Rhl llt' Di:hil• 
nti~·1al dl' E~tadt'. ~di..;àn n'' .t7'1. 1'"?.· lO <l~tH· SF u:_. Valtlr 
tilnhal d~.· R$ l.l)~O.t,l~9.flh i li um mllhi"it' 1111\·c..:l.'nhlS i: t.:inqlil.'nta 
mil ntl\'t:Ct:llhh I! nml"ma ,. n,n c rc-at:' 1.' '-'l't:-. ..:cnta,,,.,), l.EI:\·SI: 
V<ilt!! Cilt'h<lllk HS 1.8S6.71 uq lllum milhátluilot.:~lllll~ c ni11:n1n 
C j~,.;Í'i mil ~I!ICCCIIt\1!'0 l' llllf.l: 

Rc~ísth:~sc ( Publique-se. 
~lacapà-:\p. ~o:m 02 dl·fh'c 

(Amprev 

Elcio José de Soúza Ferreira 

PORTARIA Ni, 025/2011- AMPREV 

) 

O Diretor Presidente da Am~pá Previdência, no uso 



Macapá 01 02 2011 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no. 

0076, de 03 de janeiro de 2011 e considerando 
memorando nº 005/2011-GEAF/AMPREV: 

RESOLVE: 

Art. 1~ Constituir Comissão que deverá 
acompanhar as .atividades realizadas pela Empresa 

Quãntica de Consultoria e Serviços ltda - EEP, na 

elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Salários da 

Amapá Previdência, com objetivo de prestar informações 

sobre o Instituto, opinar sobre o material a ser produzido 

e funcionar como elo entre a Empresa e a Amprev, 

composta de 10 [dez) membros, conforme a s~guir: 

Elisabete Maria Penafort Santana - Chefe de 
Gabinete- Presidente; 

leticia Alves Figueira de Souza - Procurador 
Jurídico- Membro; 

Francicleide Marinho Uma da Silva - Diretor 
Financeiro e Atuarial- Membro; 

Alessandra de Jesus de Araújo Diretor de 
Benefício e Fiscalização- Membro; 

- Ocimar Melo Corrêa - Gerente Administrativo e 
Financeiro- Membro; 

Ruimarisa Monteiro Pena Martins - Chefe da 
Divisão de Recursos Humanos- Membro; 

- Rosany Nunes Vilhena Pelaes dos Santos- Chefe 

da Divisão de Orçamento e Finanças- Membro; 

- Alexandra Brito Alves- Assistente Administrativo 
-Membro; 

- Weber Mendes Fernandes - Assessor Jurídico -
Membro; 

Karen Roberta Potock Alencar de Oliveira -

Assessora da Presidência. 

Art. 2~ . Estabelecer o prazo de 90 [noventa) dias 

para conclusão dos trabalhos da comissão. 

Art. 3• - Esta pnrtaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Macapá-AP, 24 de jan7!(o dye;71. 

11l, '\~ 
Elcio Jos' ' · ~ r'eira 

Diretor Prtn lXL':'PfAMPREV 

PORTARIA 'i'' 1126/201 I- A:'llPRF:V 

O Diretor Presidente da Amapá Previdência, no 
tiSu da' atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n" 
0076. de 0.1 de janeiro de 20 li c considerando o 
memorando.' OJiii~OII ·- PRESIDÊNCIAiAMPRE\'; 

RESOLVF.: 

''""c"' lvonete Lobato Espírito Santo, para 
cxcn:cr o Cargo em Comissão de Cht:l'r.: da Lnidade d~ 
Compras. (\'>di~o HiS-1. da ,\mapa Pre\·idêncía 
.-\ \IPRE\·. a contar de 2-l'dc janeiro de ~OI I. 

\lacapà:.-\P.26,-~-neir p<~Oil. 

ELCIO .JOSÉ .. -. F~;~REIRA 
Dtrewr l're \IPIU·.\ 
. . ----·:-

ATO CO:IICESSÓRIO DE Pt:NSÃO 

PORTARIA N"027 de 27 de Janeiro de 2011 

O Diretor Presidtntr da Amapá Previdlncia, no uso dac; 
atribuíçOes conferidas pelo inciso Xlll do an.l4 do Regimento lntemo 
aprovado pelo Ato Resolutório n•. 001199-CA/AMPREV, de 02 de 
setembro de 1999 e tendo em \'ÍSta o qoe consta no Prottsso n• 
2010.RV.004JRI - DIBEf/AMPREV, d< 071114/2010, resolve 
e<1ncedcr pensAo na forma a seguir discriminada: 

Dados do Instituidor: 

Nome do ex-servidor: Samutl <.Orrb Martins, matrícula n° 7100i 
Cargo: Assessor Parlamentar: CPf n" OJ7.JSl.652-00. estando na 
data de seu óbito ocorrido em 2710411997. lotado na Asstmblfla 
Legislativa~, estando o Processo acima especificado, devidamente 
utstruidu, cum a documentação correspondente ao requerimento do 
beneficio de ocn:,:âo. 

Parteii(S) da penslo, vicente a partir de 1110611010- data do Reque_rim«nfo 

DENOMINAÇÁO (DISCRI. REMUJ\'ERAÇAO) FRAÇAO Ot: % 
I Vencimento SaiArio I 00"/o 
ITOTAL 100% 
Dados do(s) pensionlsta(s). 

IBENEFICIÁRIO(S): !PARENTESCO INATt:RE~A ,C.OTA 
DA PENSAO PARTE 

('DIÁRIO OFICIAL) .Pág. 08 

Maria T<lnia da Silva Cônjuge Vitallcia 50,00% CtÁt:st:LA SEGl!1\0A - 00 OBJETO: Parcelamcn<u dt• >olor 
original de R$7 365.452,06 (sere milhOes trezentos e sessenta e cmcD 
mil quatrocentos e cinqüenta e dois reais e seis cencavos) que 
corrigidos até o mês de dczembro/2010. impor1a em RS 9.139.777.11 
(nO\'C milhões cento e tnnta e nove mil setecentos e setenta c sete 
reais e onze cenravos), correspondenre ao cusreio das att\'tdades de 
assisténcia à saUde, relacionada~ ao ·'Programa Qualidade de Vida -
Prevenção da SaUde do Servidor", desenvolvidas pela .A.MPREV no 
Centro de Atend1mento Integrado ao Sef"\·,dor ·CAIS, com recursos 
da taxa de administração do RPPSIAP. no período de abríl-7004 a 
agosto/2008. 

Martins 
La na L<tlcia da Silva Filha Temporária 50.00% 
Martins 

Concedo a· pensAo. neste ato discriminada. com fundamento legnl nos 
arts. 8", Inciso I,§ 3"; 17. §§ 1". 2' e 16 do Decreto Estadual n• 
0137191. c/c. arts. 26, § 2". 91. § 1". inciso I. da Lei Esta~ual n• 0915, 
de 18 de agosto de 2005. Ressalto que o pn:sente beneficio serã 
inclu.ldo no Plano ·Financeiro. çonformc dctennina o arl 91, §1°, da 
Lei n• 091512005, com redaçlto dada pelo Lei Estadual n" 143212!!09. 

Macapa-~íÍ:.2 ; .. j. e• ~e~O!~ 
ELCIOJOSt: . RREIRA 

Diretor P t PREV -

EXTIUTO llO I'RI.\11-.lRtl TER\10 .\lllll\'0 ,\0 
CO'il'R\lÚ .... UIW21liii-AMI'REV, 1'.\llll:~. \.\-1-\PA 
riUé\tllf: ... CI.\i.\\ll'lll'\ f. .-\ UII'I!ES.\ ()I IRI'iO (;.\~ 
l.liM.-ML 

Cl..·Í-IISt'l . .-\ PIU\UJI{.-\ - 1>0 IT'ill.\.\II:NTO I.EG.\1.: iJ 
prc~nt~.: r,rmu i\dili\:{• tem rcspahl0 lqp-tl n0 art. 5-7 iu-::i:-;o 11. du l.d 
~~~· S.666lU3 C' ~un~ ah..:-raçt)CS pn:'h.:rhtrc~· ti:J\ Clnosuh1~ Sc'"ta ~~ Uit:t\"<J 
• On Vig.ém:i~. D\' V:i!or, do (onmll·~ n•· 0()4:201ll-AMPrn·v dl' 
Pn,l!t:o;so n·· 2H10.2 :!:f!t}(l.\PA 174/::(/ICJ--A~·lPRE\'. c no Par~l.":ct 

t.!Ontl!Jo t~ p:igirm-. n" ~6 ~ ::-7 da PR:OJI.iR/At\Wl<FV. d~..·,u.lauu.1tk 
ht'll10l(l_!!3d:l pc-lalJir::hlra Pn::.id~.:ntc 1la .'\MP!~ F\' 

ct:\t:SI"I..\ SI·:C;I·'n \ ·- IH) OIUt"l 0: (l pr~s~ntc in,:rumc-nl;l 
t~:m ~-1)111() .(;")\_"\1f'H ;t ;t:v.::r:lÇflll tia C:ISnsula OiHI·•a ·-· na ,.i):!fnciot; :,.t 

JlrllffOJJOI\âr~ da \i!!ên~·,;s, a Ctlntar de l)l J~.J:l.lh;Jn"""~ Je :!111! a :\0 dl.' 
ahril de 2111 L Omr<"Ssnn. a nho.'fêtO,:i1\t Ja f'l;ímmlu Sc~tn -·Dn \·~toJ": 
que Stl~n:: o Valnr To:nl ~rlltlr11hado d~ n1 i 1;20.00 i .Seu: mil 
non.·c...·JJlll'i c nnt.: h~<JÍS.l dtl uuur:uo ~·· OIJ.J.COlO - .:\.\IPREV, 
~stando u~n ;;ald0 de RS 3.2S6Jill (Três mil. du:;.::t*" C' oiil~llla \~>:-.:OIS 
reais). que s~rá ulllint.hl duranh; 04 ~quatw mc::.~''\1. 

n .. \n;U .. \ TERCEIRA d,·'""""' "'·''"J•'' ,J., ,,,.,,."" 
( ·oYntAI O d-~~ "'-'\:~'!" :.:!li .:ln-:út~ • "lll..'f:~.\ :1 ..:.~n!:l :1;· ;J··~1;:r.una 
d~ 1r;;hai!K1 .1a .-\map:"1 l'lt"'.·iJJ~·a~·~.: ;:'.j i.:'..?:.t':iOl ::•1:•!. ! L~.r:..:·~:.· .• !\' 
1.\:sr.c::.l \:-;';lo 1n nP VI; \.' _-.;ul'-l":dll.'lllL") r•'Vli "tu i' •:111 ""{ H?tl .. r•t· 
Ahmt'nlú.:iP._····. licando o ptlgamenlu das pcm:das l".Onlratm.tis 
vin~uladas ao C'<cn:k,io tinanceim dC\ ano de 2(l li. de atNdu com u 
previsi'io d;1da pda Lc1 ri'"'S.ó66/93. 

.IUSTIFICATIVA :\''. 011/2010- PROJllRJAMPRF.V 

Homologo na forma da Lei 

. .\tacap~. ,!}t iZ ll.::..: .. .J ::..· 

~~;ia ~;~~~·r:víu:r::=:.~.~~~;;:,?:_~ 
Diretora Pr<Sid<nte da AMPREV 

Pll.OCt:SSO: N" 17412010-2010.2.20003 PA 
ASSUNTO: Cclcbraçàt.J do Primeiro Tcnno Aditi\:o oo Contrato ne 
004/2010-AMPREV. 
F\iNDAMENTO LEGAL: An. 57, 11 da Lei n' 8.6<>6193 e '""' 
alterações· posteriores. 
FAVORECIDA: Empresa Quirino Glls Lida- ME. 
OBJETO: Alteraçao dliS cláusuiM Oitava c Sexta do Contrato n• 
00412010. 
DOTAÇÃO ORÇAMEII'TÁRIA: Elemento de Despesa n'. 
3390.30.00.00 e sub-elemento 3390.30.07.00. 

Senhora Diretora Prcsídelte. 
Submclo a presente justificativa para apreCiaç:'lo c 

competente ratíficaçlto de Vossa Senhoria. com amparo legal no art. 
57. 11 da Lei n". 8.666/113, c suas altoraçõcs posteriores. em lavor da 
Empr<sa Quii'ino Gás Lida. ME, tendo por finalidade a celebração 
do I" Termo Aditivo ao Contrato de n' 00412010-AMPREV. 

o presente aditamento • justificado ante a necessidade de a 
adminislniçAo nl!o paralisar o fornecimento dos bens objetos da 
aquisição, tendo em vísta que, apesar o encerramento do contrato, 
ainda M saldo para efetuar aquisiçOcs. À vista d1sso, a necessidndc da 
continuidade do fomecimento é latente. 

Ademais, o respaldo legal encontra-se consubstanciado no 
artigo 57, inciso 11. da Lei n• 8.666/93, no Parecer encartado nos autos 
às fls. 56127, devidamente ratificado pela PROJUR. 

DL\NTE DO EXPOSTO. em alenção aos princlpios 
basilares da Administração PUblica c aos comandos da Lei, submeto a 
presente justificativa à aprcciw;llo de Vossa Senhoria. para Iins de 
ratificação, salvo melhor juízo, e posterior publicaçlto na Imprensa 
Oficial, ~nforme determím o art. 26 da supracitada Lei. 

Macapá!AP, 28 de dezembro de 2010. 
..... 

~\JJ.~'-1. hi , ...... (,..,;; ~:.._<C<-<•c(_( 
Weber Men&sF-;rnaBdcs 

Assessar Jurfdico da AMPREV 

CLÁt:SULA TERCE.!RA_, DO NÚMH O DI'LARCELAS E DA 
FORMA OE PAGAMENTO: 
]

0
• O pagam~nto do valor corrigido de R$9.139.777,1 1 (nove milhões 

cento c trinta e nov.e mtl setecentos e setenta c sete reais e onze 
centavos} referente ao total do débito parcelado neste mstrumento será 
adimplido em 60 (sc_sscnta) parcelas mensais e sucessivas, no valor 
original de RS 152.329,62 (cento c cinqüenta c dois mil trezentos e 
vinte e nove reais c sessenta e dois centavos) 

§l". O vencimento da 1 o (primeira) parcela será até o último dia útil do 
m!s subseqüente ao· da assinatura do presente tenno e o .vencimento 
das demais atC o ultimo dia útil dos meses 1mt:d1atamente 
subseqüentes. 

§3". O pagamento das parcelas será efetuado mens2lmente mediante 
desconto na conta corrente que recebe os créditos referentes ao Fundo 
de Participaçfto dos Eslados - FPE, mediante auwrízaçâo dada pelo 
Estado do Amapá ao gestor da respectiva conra bancária. 

§4". Compete à Amapá Previdência. a responsabilidade de informar 
mensalmente ao Es~do do Amapá, o valor da parcela devidamente 
atualizado, conforme os critérios constantes na cláusula q~arta, até o 
dia 20 (vinte) de cada mls. 

§s•. A autonzaçil.o para desconto da parcela na conta bancária que 
recebe os créditos referentes ao Fundo de Parrícípaçil.o dos Estados -
fPE será de caráter permanente c irreversível, enquanto durar o 
pagamento das parcelas acordadas nesta clâusula. mod1ficando~se tâo 
somente o valor mensal, autorização esta que é parte integrante deste 
instrumento. 

CLÁUSt:LA QUARTA OA ATllAllZAÇAO 00 SALDO 
DEVEDOR: A parcela será atualí..,da mensalmente pela Unidade 
Padrao fiScal do Estado do Amapá L:PF-AP. lbmccida pela Secretaria 
da Receita Estadual, ou outro índtce oficial que \'ter a substnui-la 

CLÁUSULA QUINTA· DAS PENALIDADES: No caso de atraso 
no pagamento dos Valores pactuados. a AMPREV aplicará as 
seguintes penalidades: . --

•1 Exigir o p~gamento de multa equivalente a 2% (dois por 
cento) incidente sobre o valor da parcelo atualizado. 
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento i ao mês; 

b) Se o atraso tbr superior a 30 {trinta) dia-;, importarâ 
automaticamente no vencimento integ:ra1 do restante da 
divtda, seivindo o presente termo como titulo exec-utivo 
Extra Judicial; 

c) ComunicâÇilo .lo \1imstért(l da Pt,vid(nt:lil ~ A:'stst~n::ta · 
Social. em cumprilllt'lltll fu. nor111o1:: pr;o' tsta:'i n;t :..~i 
Fcd~rJI n:o. 9.717.'9.~. ~~lnt a :trll.:i\\'~0 dil:-> rc~tr,.·c-.~." ..: 
pt:naltdaU-cs dccorr(.nt~5 da l~gtslc\ç"n ~m Ylg_i)l 

CLÜ:St'U, SEXTA D.\ GAR.-\'óTIA: S<m pr<JUlZO das 
penalidades previStaS na clausula qu1ma. co E~tadll do Amapá. Jil em 
garantia de pag.amc:uto da obnga~ât'. tll!tros recursos atmentc~ á 
transferências ohngatónas ou \'illuntâtias a da rcp~sndas pela li1!iac. 
quando os repas~es ntm,ntes ao Fundo d~ Partictpnçào dos Estados -
FPE. forem tnsulicJente paJa quitaç!l.l in1cg:ral da parecia. 

CLÁUSliLA SETIMA OA Ql'ITA('.l,.O: A celc~raçâ~ < o 
cumprimento mtegral do pactuado nt:slc mstnmtr:nto dii qmtaç:\o ~ 
parcelas constantes na dãusula segunda~ do ObJI!to 

CL.-\USl'LA OITA\'A - OA CONFORMIDADE Jt:RÍDICO -
lEGAl: Os contratantes declaram que leram o presenle mstrumento 
na integra c que· o mesmo fo• celebrado sob a Cgidl! dos pnnclpios 
gcra1s de direito que mformam a matena contratual. em consonáncta 
coni o ordenamento juridico-legal pátrio vigente. comprometend~rse. 
de boa·ft. em cumpri-lo em sua integralidade 

CL!I-GSULA 1'\0NA- DO REGISTRO NO MPS: O presente termo 
e anexos scrfto levados a registro no Ministério da Previdtncia Social. 
para efeito de vcriftcaçtio da adequação desse instrumento às nonnas 

J$u!Lvjg~nteh ~Ç~Jl..lJI_811f\!W.'ento e fisc;llizaçâo de cumprimento do 
pactuado. 

CLÁUSULA DECIMA - DO fORO: Para propositura de qualquer 
a.ç!o, com base neste Termo, é competente, de forma exclusiva. a 
Comarca de Macapã, Estado do Amapá. exclumdo qualquer oútro por 
mais privilegiado que seja. 

CLAÚSULA DÉCIMA - PRIMEIRA.- DA PUBLICAÇÃO: O 
presente contrato será publicado. na Imprensa Oficial do Estado do 
Amapá, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura 

Macapá·AP. 28 de dezembro d< 2010 

-.~<.?·: .. ~-"?~'-> .. ~:::~~-· ~ .. ;.:;--~~2~-?::.·~-~- .. 
AMÁ-PÀ PREVIDtNCIA- AMPREV 

Julia Maria Soares Favilla Nunes Maia Ntumann 
Dirotora-Presidcnte da AMPREV 

TERMO DE P.~RCEL\ \IE'OTO DE DÍVIll.\ ... ~o ' . TERMO DE CO:I/SOUDAÇ.-\0~ REPACTl>~ÇAO. 
PRE\'IOE:'OCIÁRIA 'ó." Q{l.j/2010 Qn: E:'OTRE SI CELEBR.ül c .. CONFISSÃO E PARCELAMENTO OE DIVID.-\ 
O ESTADO DO AMAP . .i. E A \~IAPÁ PRF:I'IIlfc'\C:I.\ · . .-:.PREVIDENCIÁRIA - SEGl'RADOS ATIVOS N." 00112010 
A.\IPRE\·. -PROCESSO.'\' !010.6J.I201•0PA ·.Uti'RE\' .,,.;,.:;- PODER LEGISLATIVO - PROC!;SSO 1\'' l010.71.>0003PA 

AJI.IPREV 
CLÁl'Sl'L.~ PRIMEIR.~ DO Fl''óO.UIF:'óTO l.F:G.\L t.l 
preseme Termo de Parcelamen1o d< Di"~a :->:lo Pr<ví~cnc>âoa c CLÁUSULA PRIMEIRA- DO Fl!NDAMENTO LEGAL 
celebrado com base no que: dispõé o art. 93. § -1 ... da Lei Estadual ....... 
n.C091 S/2005 c/c o §&0

• dfl an. 5° da Pon:uia MPS n."~02t10_08: N1\F :~.·) 9 presente Termo de Consolidação Repactuaçao Confissão c 
n"l4012009. Despacho O.:ci,óno -.DO MPS!SPSIDRPSP.'CGAA: ~ .. ,Parcelamento dc Divida PrevídcnCJãnft Segurados AtiVOS da 
~."1 ~8.'2010 c ProcesSo .A.dm1ntstrat1vr. Prt:\·tdcm:larH.l PAP Assembl~ia Legislativa do Estado do Amapâ. é celebrado com base no 
n''23012009. . .. -· _ que dispõem os anigos 40, d~ Constiruíçao Federal. ele os§§ 2°. 3" c 

·~-



Maca}!á, 01.02.2011 

4' do an. 93. da Lei Estadual n' 915105. com as alteraçoes'da Le1 
n."'960!2005: Lei Federal n' 9.111198. Portana MPS n'402/2008 e 
Dec1sfio do Conselho Estadual de ?revidêncta- CEP. ocorrida em sua 
13' (Décima Terceira) Reuruao Onlinàtia, realizada em 16/12/2010. · 

Par:lgrafo único . Faz. parte intcgr~te deste instrumento os am~"os 
abaixo discnminados, contendo o termo de confissão e parcelamento 
de dívida beiit como o deaiwnso&l\lO de diVIdas ã Séitm contessadãS 
neste mstrumcnto, c respectivos saldos devedores elaborados pela 
AMPREV, atualizados até o mes de dezembro de 20 I 0: 
Anexo 1- Tenno de ConfJSSRo e Parcelamento de Di,·Jda n.'OOI/2002 
e planilha de parcelas pagas (25) e de p~cel115 ~m--~!!oJ2.~~ 

OoTsCglffãaos relativas ao· rtsJ)eCti-._,õ-rCnno:-
Anexo H - Planilha de contribuiçOes devidas c nao repassadas, 
principal, juros e multa. parte dos segurados ativos do período de 
setembro a dezembro de 2002 e 13' salário de 2002. 
CLÁt:St:LA SEGl'NDA. DO OBJETO 
§ !'. Repactuaçlo do saldo devedor das contribuições descontadas dos 
segurados e nlo repassadas à Unidade Gestora do seguinte Termo de 
ConflssRo c Parcelamento de Dívida: 

a) Termo de ConfissJo e Parcelamento de DEvida 
n.'OOI/2002 - Processo n.'OI44/2002 - AMPREY, de 
Responsabilidade do Poder Legislativo, cujo saldo devedor 
atualizado até dezembro de 20 I O (95 parcelas em aberto de 
120) importa atualmente o valor de R54.4l3.613,l5 
(quatro milbfles quatrocentos e vinte trh mil seiscentos 
e treze reais e quinze c entavos) correspondente: a um 
débito havido a panir do exerclcio de 1994 a agosto de 
2002 em favor da AMPREV, originário de uma diferença 
entre' o valor recolhido de Servidores Efetivos Ativos do 
Quadro de Pessoal Pcnnanente da Assembléia Legislativa 
do Estado do Amapá, e o valor efetivamente repassado ao 
IPEAP/AMPREV. 

§ 2' - Reconbecimento e assunçlo, para fins de parcelarnent": de 
débito originaria de contribuições descontadas dos Segurados Attvos 
do. Quadro de Pessoal Pennanente da Assembléia Legislativa do 
Estado do Amapá c nao repassaoas ao IPEAP/AMPREV, de 
responsabilidade do Poder Legislativo, do perlodo de setembro a 
dezembro de 2002, 13' salário 2002, cujo valor atualizado até o mês 
de dezembro de 2010, importa em RS 760.819,03 (setecento• e 
sesStnta mil oitM~ntos e dezenove ruis e trh e:entmvos). 
Total geral negociado neste instrumento: RSS.I~4.432_,18 (cinc_o 
milhOes ttnta t oitenta e quatro mil quatroctntos e tnnta t do1s 
reais e dezoito centavos). 
CLÁUSULA TERCEIRA. DO NCMERO DE PARCELAS E DA 
FORMA DE PAGAME!'ITO , 
§ 1'. O pagamento do valor referente ao total do débito repactuado e 
confessado neste instrumento no montante de R$5.184.432,18 (cinco 
milbOes renio t oit~n11 r quatro mil quatrocentos e trinta e dois 
reais e dezoito cenllvos), será pagD em 60 (sessenta) parcelas 
mensais e sucessivas, no valor original de RS 86.407,20 (oitenta e 
seis mil quatroc~ntos c sete reais c vinte centavos). conforme 
abaixo estipulado· . . .. 
§2". O vencimento da I' (primeira) parcela será até o ult•mo d1a ulll do 
mts da assinatura do presente tenno, c o venci_mento das dema1s ate o 
ultimo dia útil dos meses imediatamente subseqüentes ao da 
assinatura 

ulum.:. d1a util do~ meses .. mcdiatamcntc subscqucntes ao da 
assinatura. 
§3'. 0 pagamento das parcelas ser~ efetuado mediante desconto .~a 
conta corrente QUe recebe os crCdnos du~decmlíHS da Assemble a 
Legislat1va do Estado do Amapá. medtante autonzaçào dada por esta 
ao ge:aor da rcspecóva conta bancana. . . 
§-1•. Compete à Amapá Prc_\'ld~ncl~. a responsabdtdade de. mformar 
mensalmente a Assembléia Legtslatt\ a do f.stadu do .. ~mapa. o "alar 
da parcela devidamente atualltado. conforme o~ crnCnos constantes 
na cláusula quarta, atê o dia 20 (vmteJ de cada mes . 
§5'. A autorizaçâo para descont~ da parcel_~ na c~nta. bancana que 
recebe os créditos duodecimais da Assemble1a legaslat1va do Estado 
do Amapã ser& de çaráter permanente c irreversivel, en~uanto durar o 
pagamento das parcelas acordadas nesta cláusula. modrfitando-se t!o 
somente 0 vaJor mensal, e de\'e ser expedida conforme modelo 
constante de anexo deste imtrumc:nto, o qual passa a fazer pane 

inte$Tante do mesmo. D.• AT' ·. • LlZAÇAO 00 SALDO CLAt:SULA QUARTA ~ L~ 

DEVEDOR · 
Parágrafo único • ,A, parcela será atualiz~da mensalme~te pda 
Umdade Padr!o Fiscal do Estado do Amapa UPF-AP, forneCJdapela 
Secretaria da Receita Estadual, ou outro lndice oficaal que v1er a 
substitui-la; actêsetda de juros de 0,57o (niê16 por cento) ao m!s. 
CLÁl!SliLA Qll!'oTA- DAS PENALIDADES . 
No caso de atraso no pagamento dos valores pactuados, a AMPRE\· 
aplicará as seguintes penalidades: .. 

a) Exigir o pagame~o de_m_ulta_Eq~i~l~~ a_2% (do!s po.!._ 
-· · ·· cento)" incidente sobre o valor da parcela atualizado, 

acrescido de juros de mora de I% (um por ce_nto) ~o m!s; 
b) Se o atraso for superior a 30 (trmta) d•as. 1mportará 

automaticamente no vencimento. mtegral do restante . da 
dívida, servindo o presente termo como titulo execuuvo 
Extra Judicial; · . . 

c} Comunicaçao ao Ministerio da Previdência ~ Ass1st!nct~ 
Social. em cumprimento às normas previstas ~a Le• 
Federal n'. 9.717/98, com a aphcaç!o das restnções e 
penalidades decorrentes da legislação em vigor. 

CLÁLISULA SEXTA· DA GAR,ANTIA 
Sem prejuizo das penalidades previstas na cláusula sexta, a 
Assembléia Legislativa do Estado do Amapá, da em garantia de 
pagamento da obrigação, outros recursos atinentes à transfcrfnCJas 
obngatórias ou voluntárias a ela repassadas pelo_ Estado do Amapa. 
quando os repasses duodecimais forem msutic1entc para quttaçâo 
inte~ral da parcela. • 
CLAUSULA SÉTIMA· DA QUIT AÇAO . 
A celebração e o cumprimento inregral do pactuado neste mstrumcnto 
da quitaçRo somente às parcelas c~nstantes na cláusula s:gunda - :~ 
objeto, reservando-se a Amapa _Prcvtd~nc1a .. o. d1re1to . de 
procedJmento espt:cifiCO de Auditona._ Prev1denc1ana. postenor, uma 
vez detectando a existtncia de débttos remanescentes nã_o 
contemplados neste ms~cnto, promover os procedimentos cablveJs 
à fonnalizaçãodo competente Auto de lnfraçlo. 
CLAUSULA OITAVA • DA CONFORMIDADE JURIDICO-
LEGAL . . 
Os contratantes declaram que leram o presente instrumento na mt~gra, 
e que o mesmo foi celebrado sob a égide dos_ pnnclp1os geraiS de 
direito que informam a matéria contrat~al e prcv1dcnaâna .próp.~la, em 
consonância com o ordenamento Jutldtco-lcgal pátno 11gente, 
compromefend<>-se, de boa-fé, em cumpri-lo em sua integralidade. 
CLACSULA ~ONA ·DO REGISTRO !'\0 MP_& __ 

(DIARIO OFICIAL) 

O presente termo c anexos serao levados a registro no Ministério da 
Providencia Social, para efeito de verilicaçao da adequaçAD desse 
instrumento às normas tegais vigentes, acompanhamento e 
liscalizaçao de cumpr~o pactuado_.__ _ 

CLÁl'Sl!LA DÉCIMA- 00 FORO 
Para propoSitura de qualquer ação. cem base neste Termo. · e 

cómpetentc:, de forma exclusn.·a. a Comarca de Macapã. Estado do 
Amapá, excluindo qualquer ouua por ma1s privilegiOOo que seJa 
CLAÚSULA DÉCIMA- PRIMEIRA · DA PllBLICAÇÁO 
O presente connato será publicado. na imprensa Oftctal do Es1ado do
Amapâ. no prazo de 20 ("·mte) dias. a contar da data de sua a)smatura 
E por estarem assim. devidameme avc::nçados. lirmam o presenrc 

·Tenno de.Consolidação, Repactuação. Confissão e Parcelamento de 
Divida Previdenciária Participante em 03 (tres) vias de igual têor e 
fonna na presença das testemunhas subscritas. para que produza seus 
jurldicos e legais efeitos 

Macapá-AP, 21 de dezembro de 2010. 

AMAPÁ PREVIDÊNCIA- AMPREV 
Julia Maria Soares Favilla Nunes Màa Nçumann 

TERMO 0[ CO:'>iFISSÃO E P~RCEL.~~fE;\TO DE DÍVIDA 
PREVIDEI\'CI.ÁRIA- PATRONAL N.• 00212010- TRIBt:NAl 
DE CONTAS 00 ESTADO DO .~J\I.~PÁ - PROCESSO !"' 
2010.7l.6()004PA- AMPRE\' 

CLÁUSllLA PRIMEIRo\- DO Flll'oóOAMENTO LEGAL 
· O presente Termo de Repactuaçao, Confissao e Parcelame.nto de 

Olvida Pre.,·identiária Patronal ê celebrado com base no que dtspôe o 
art. 40, da Constituiçãd Federal. c/c os ~~ 2'. 3' e 4' do art. 93. da Lei 
Estadual n' 915105. com as alterações da Lei n.'0960l2005; Le• 
Federal n' 9.717198; Portarl8 MPS n.' 402/2008 e Decisao do CEP. 
ocorrida na 13' Reunião Ordinaria do Conselho Estadual de 
Previdtncia, realizada em 1611212010. 

Par,grlfo únko. Faz pane integrante~deste instrumento os anexos 
abaixo discriminados, contendo o termo de confissão e parcelamento 
de divida bem como o demonstrativo de dividas a serem confessadas 
neste instrumento. e respectivos saldos dcyeOOrr;s dabnndos prla 
DIFAT/AMPREV, atualizados até o mês de dezembro de 2010. 
Anexo!· Tenno de Confisslo c Parcelamento de Divida n'OOI/2006 
e planilha de parcelas pagas e de parcelas em aberto (65 parcelas _em 
aberto de 120), parte patrOnal relativ~ ao respectivo termo, ongman~ 
de uOLdébito.relati>o'.As..Côlllj>ettnms •••c"'b"',-deumbro-~- ~3 

-salário de 2005, janeiro c fevereiro de 2006, cujo valor atualizado ate 
o mts de dezembro de 2010, importa em RS 111.234,8l (tento e onze 
mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta t dois_ centavos) 
Anexo 11 - Planilha de contribuiçOes devidas e nâo repassadas, 
principal, juros e multa, parte patronal do perlod~ janeiro _a dezembro 
dé 1999; 13' saJario de 1999. CUJO Valor atualizado até O mOS de 
dezembro de 2010, importa em RS 835.030,55 (oitocentos e trinta e 
dneo mil trinta rui> ei•qUenta e tinto etntavos); 
Anuo 111 • Planilha de contribuições devidas e nao repassadas, 
principal, juros e multa, pam patronal do perlodo janeiro a dezembro 
de 2000; 13' salário 2000, cujo valor atualizado até o mts de 
dezembro de 2010, importa em RS RS 936.748.22 (novccenlos e 
trinta e sds mil setecentos c quarenta c oito reais e vinte e dois 
ceniavoS)i 
Anexo IV - Planilha de contribuições devidas e nâo repassadas, 
principal, juros e multa, pam patronal d~ período fevereiro de_200I_a 
dezembro de 2001; 13' sal ano 2001, CUJO valor atual1zado ate o mes 
de dezembro de 2010, importa em RS RS S84.107,5ó (quinhentos e 
oitenta e quatro mil unto c St1c reais c tinqUentl c stis centavos)~ 
Anuo V - Planilha de contribuições devidas e nao repassadas, 
principal, juros e multa, parte patronal do período de_ janeiro a 
dezembro de 2002; 13' salário de 2002, cujo valor atualizado até o 
m!s de dezembro de 2010, importa tm RS 7l3.100,25 (setecentos t 
viníe e trb mil cem reais e vinte e cinco centavO$); · 
CLÁUSULA SEGUNDA. DO OBJETO 
§ 1' .. RepactuaçRo do saldo devedor das· contribuições da parte 
patronal e não repassadas à Unidade Gestora do seguinte Termo de 
Confissao e Parcelamento de Dívida: 

a) Ttrmo de Confiss§.o e Parcelamento de Divida 
n.'00!/2006 AllfPREV, de Responsabilidade do 
Tribunal de Contas do Estado do Amapã, cujo saldo 
devedor atualizado até o mês de dezembro 'de 2010 (65 
parcelas em aberto de 120) impona atualmente o valor de 
RS!ll.l34,82 (cento e onze milhões duzentos e trinta e 
quatro ruis e oitenta e dois eentavos) correspondente a 
um débito originário de contribuições previdenciárias não 
recolhidas nos meses de novembro e dezembro de 2005; 
13' salario de 2005; janeiro c fevereiro de 2006. em 
relação aos servidores efetivos do Quadro de pessoal do 
Tribunal de Contas do Estado do Am~á. 

§ 2° - Reconhecimento r: usunçllo, para fins de parccfamento, de 
débito origináriD de contribuições devidas pelo patronal. de 
rcspoosabtlidade do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. nao 
recolhidas, dos seguintes perlodos: . 

a) janeiro a dezembro de 1999; 13' sal ano de 1999, CUJO valor 
atualizado até o mes de dezembro de 2010, 1mporta em RS 
835.030,55 (oitocentos e trinta e cinco mil trinta reais 
cinQüenta r c!_!!~ _c~~tavos): __ 

b) Janeiro a dezembro de 2000~ IJ0 :salfmo 2000, cuJO .,alor 
atualizado ate o m!s de dtzembro de 2010. 1mpona em RS 
936.748,22 (noncrntos t trinta t seis mil' setecentos e 
quarenta~ oito rtais c \'inte t dois crnta\"05): . 

c\ feVcrejro de 2001 a dezembro de 200!· I Jl' salárjo 2001 
cujo valor atualizado até o més de dezembro de 2010. 
importa em RS 584.107.56 (quinhentos e oitenta e quatro 
mil cento e St:t~ reais e cinqüenta e uis (enravosJ; . 

d) JMeJTO a dezembro de !>02: 13' salãno de 2002. CUJO valor 
atualizado até o mls de dezembro de 2010. impolta em RS 
7.23.100.25 (stt•"'~n'!os t \'intt e. trls mil (tm reais t 

vinte c dnco cental'OS); 
Total geral negociado neste Instrumento: KSJ.l90.2l1,41 (três 
milhOcs cento c 11ovent2 rníl t'uztn~os c \"inte um ruis t quarenta r 
um trntavosJ. · · 

CLÁUSULA TERCUJU . 1':1) NÍiMERO DE PARCELAS E DA 
FORMA DE PAGA1ttEm (I 
§ 1'. O pagamento do valor n:fct;n~e •o Wtnl ~o debito repactuado e 
confessado neste instrumento no montante de RS3.~90.22l,41 (tr!s 

Pág. 09 

milhões cento c no\-·cnta mil duzentos c vinlt c um ruis e quarenta 
e um centavos), será pago em 120 (cento c vinte) parcelas mensais e 
sucessivas, no valor original de RS26.585,18 (vinte e seiJ rail 
quinhentos e o•tenta e cinco reais e dezoito c:entavos}, conforme 
abaixo estipulaoo: . · 
§2'. O vencimento da I' (primeira) parcela será até o último dia útil do 
mes da assinatura do presente termo. C O Vel_lCimcntO das dc:mws; até O 

Yllinte dia Y:tll des MIIIA hnai:.1\1m1Me sMse~eRtes ao ~a 
assinatura 
§3'. O pagamento das parcelas será efetuado mediante desconto na 
conta conenle que ~cebe os créditos duod:cimais do Tribunal de 
Contas do Estado do Amapá, mediante auton~ç!o dada por este ao 

:gcstor·da n:sp•ctivaJ:Ontrbam:rnm:------ · -------·:--·-- .. · 
§4'. Compete a Amapá Previdência, a responsabilidade de inform01 
mensalmente ao Tribunal de Comas do Estado do Amapá, o valor da 
parcela devidamente atualizado. confonnc Os crittrios constantes na 
cláusula quarta; att o d1a 20 (vinte) de cada mês. 
§5•. A autorizaçao para desconto da parcela na conta bancária que 
recebe os créditos duodecimais do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá será de. caráter pennancnte c irreversível, enquanto durar o 
pagamento das parcelas acordadas nesta cláusula, modificando-se t.lo 
somente o valor mensal, c deve ser C)r(pedida conforme modelo 
constante de anexo deste instrumento, o qual passa a fazer parte 
intes:ranre do mesmo. · 
CLAUSULA QUARTA - DA ATUALIZAÇAO DO SALDO 
DEVEDOR 
Parierafo único - A parcela será arualizada mensalmente pela 
Unidade Padrlo Fiscal do Estado do Amapá UPF-AP, fornecida pela 
Secretaria da Receita Estadual, ou outro Jndice oficial que vier a 
substirul-la, acrescida de juros de O,So/o (meio por cento) ao mes. 
CLÁUSULA QUINTA· DAS PENALIDADES 
No caso de atraso no pagamento dos valores pactuados, a AMPREY 
aplicará as seguintes penalidades: 

a) Exigir o pagamento de multa equivalente a 2% (dois por 
cento) incidenle sobre o valor da parcela atualizado, 
acrescido de juros de mora de 1% (wn por cento) ao mcs; 

b) Se o atraso for superior a 30 (trinta) dias, importará 
automaticamente no vencimento integral do restante da 
"divida, servindo o presente termo corno titulo executivo 
Extra Judicial; _ . 

c) · Comunicaçlto ao Ministério da Prevtdencia e Assisttneia ; 
Social, em cumprimento às nonnas previstas na Le1, 
Federal n'. 9.717/98, com a aplicação das restrições e 
penalidades decorrenles da legislação em vigor. 

CLÁUSULA SEXTA· DA GARANTIA 
Sem prejulzo das penalidades previstas na cláusula sexta, o Tribunal ; 
de contas do Estado do Amapá, da em garantia de pagamento da 
obrigação, outros recursos atinentes à transferências obrigatórias ou . : 
voluntárias a ele repassadas pelo Estado do Amapá, quando os 
repasses duodecimais forem insuficiente para quitaçao integral da 
~arccla 

CLÁliSliLA SETIMA- DA QliiTAÇAO 
A celebraçAo e o curnpnmento integral do pactuado neste mstnnnenlo 
dá quitação sOmente ãs parcelas consrantes na clausula. segunda- do 
objeto, reservando-se a Amapá Prc:vJdê'nc.a o direito de em 
pmczdimenra especifica de AudJkma Prnirlrocdna paslenor uma 

\'CZ dt:tectando a cxisténcia de débito remanescente não contemplados 
neste instrumento, promover os procedimentos cabivcis a 
fonnalizaçao do competente Auto de Infração 
CLAliSULA OITAVA - DA CONFORMIDADE JURÍDICO
LEGAL 

· Os coniJ"aLlntes declaram que leram o presente instrumen!o na integr3. 
e que o mesmo fo• cekbrado sob a cgide dos prin~1p10~ g,<:raiS de 
direi[O que informam a ma1éna contralual e pre\<idcnc1ária própria. em 
consonância com o ordenamento JUridico-legal pàtno ,.,gente. 
comprometendo-se. de boa·fC. em cumpri-lo em sua lntegrz.lidade. 
CLAÜSliLA NONA- DO REGISTRO NO :1-!PS 
O presenle lermo c anexos. serllo le\'ados a reg1sno no Ministério da 
Previdtncia Soc1al. para efeito de yerifica;ao da adequaçao desse 
instrumenro âs normas legais vigentes. acompanhamento <: 
ftscallzação de cumprimento do pacroado. 
CLÁUSULA DÉCIMA • DO FORO 
Para Pmposirura de qualquer ação. com base neste. Termo. ê 
competente, de fonna exclusiva. a Comarca de Macapá. Estado do 
Amapá, exclui1do qualquer outra por mais privilegiado qu~ seja, 
CLAÜSUU DÉCIMA-PRIMEIRA- DA PUBLICAÇAO 
O presente contrato será publicado, na Imprensa Oficial do Eslado do 
Amapá, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua lissínatura. 

E por estarem assi-m, devidamente avcnçados, finnam· o presente 
Tenno de Consolidação, Repact\laçilo, Confissã<? e Parcelamento de 
Divida Previdenciária Patronal em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na pre~ença das leslemunhas subscritas, para que produza seus 
jUrrincos c ICgãiS eféatOS. 

MacapA·AP, 21 de dezembro de 2010. 
-/ ·z...... / ~;;--~~:~.;?---·,t,..,;;;.. _,-,.-y),l> r·:-..-~~~,.c<..........:....-~ - .... ·#<~~-

,/. AMÂPÁ PREVIDtNCIA • AMPREY 

Julio Marli Soares Favilla Nunes Maia Neumann 

Diretora-Presidente da AllfPREV. _ 

Publicações Diversas ~· 

MINERAÇÃO VILA NOVA L TOA. 
C.N.P.J. 02.008.461/0002-17 

Torna publico que requereu do IMAP 
a renovação da Licença de Operação 
destinada a atividade de 
armazenamento e distribuição de 
combustfvel (óleo diesel) no 
empreendimento situado no Ramal de 
Santa Maria do Vila Nova, Município 
de Mazagão, Estado do Amapá. Não 
foi determinado estudo de impacto ' 

.. a~biental. 



Maca á, 01.02.2011 

MINERAÇÃO VILA NOVA LTDA. 
C.N.P.J. 02.008.461/0002-17 

Torna publico que requereu do IMAP 
a renovação da Licença de Operação 
destinada a atividade de transporte 

· rodoviário de combustível (óleo 
diesel), a partir da base da lpiranga, 
antiga Texaco, situada no Município 
de Santana até a localidade de Santa 
Maria do Vila Nova, Município de 
Mazagão, Estado do Amapá. Não foi 
determinado estudo de impacto 
ambiental. 

MÁRIO VAZ BRITO 
, CPF-341.649.282-04 

Toma Publico que requereu junto ao IMAP, a 
Renovação da Licença de Operação pelo prazo 
de 365 dias para atividade de Piscicultura, 
localizada no Retiro São Tlago oo municipio de 
!'racutíba-AP. 

EURISON DE ANDRADE DA SILVA· ME 
CNPJ- 08.226.692-0001-00 

Torna publico que requereu aó IMAP, a Licença 
Prévia, para atividade de Confecção de Fraldas 
Descartável, localizada na quadra H, Av. 05 com 
a Rua 02 Polo Industrial munlcipio de Santana
AP. 

EURISON DE ANDRADE DA SILVA-ME 
CNPJ- 08.226.692-0001-00 

1
Torna Público que requereu ao IMAP, a Licença 
de Instalação para atividade de Confecção de 
Fraldas Descartável,localizada na quadra .H. Av. 
05 com a Rua 02 Polo Industrial município de 
Santana-AP. 

Prefeituras, Câmaras 
e Órgãos Municipais 

Aviso de Licitação 
Tomada de Preços N° 001/2011 

A Prefeitura Municipal de Tartarugalzinho-Ap, através 
de sua Comissão de Licitação, toma público, para 
conhecimento dos interessados, que em 
1:umprimento aos conceitos contidos na Lei Federa~ n• 
8.666193, de 21106193, e suas respectivas aller3çoes 
em vigor, que estará realizando procedimento 
licitatório na modalidade de TOMADA.DE PREÇO, 
para CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO 
DISTRITO DE JTAUBAL, NO MUNICIPIO DE 
TARTARUGALZINHO, no dia 17 de fevereiro de 2011, 
ás 08h.30min, na sede da Prefeitura Municipal, 
situada á Rua São Luiz, 809, centro, 
TartarugalzinhofAP. O edital, em seu text!> integral, 
poderá ser obtido no endereço supra mene~oando, no 
horário das 08:00 às 12:00h. 
Tartarugalzinho-Ap, 31 dejaneirode2011. 

Elton Ferreira da Costa 
Presidente da CPI:_-PMT 

Aviso de Licitação 
Tomada de Preços N° 002/2011 

A Prefeitura Municipal de Tartarugalzinho-Ap, através 
de sua Comissão de Licitação, .toma público, para 
conhecimento dos interessados, que em 
cumprimento aosconcettos contidos na Lei Federal n• 
8.666193, de 21106193, e suas respectivas alterações 
em vigor. que estará realizando procedimento 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO, 
para CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLI 
ESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL, ANALICE DE 
JESUS, NO MUNIC[PIO DE TARTARUGALZINHO, 
no dia ü de fevereiro de 2011, ás 14h30min, na sede 
da Prefeitura Municipal, situada á Rua Silo Luiz, 809, 
centro, Tartarugalzinho/AP. O edital, em seu text<l 
integral, poderá ser obtido no endereço supra 
mencioando, nohoráriodas08:00às 12:00h. 
Tartarugalzinho-Ap, 31 de janeiro de 2011. 

Elton Ferreira da Costa 
Presidente da CPL-PMT 

PREFEITURA DE VITÓRIA DO JARI 
{iABINETE DO PBEFEUO 

LEI MUNICIPAL N' 24412010-MVJ/AP, de 28112/2010. 

Altera dispositivos da Lei Municipal n• 
21fnOCIN.tVJ/AP, ele 19 ele ~unho de 2009, .. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

qu~ 'criou o Fundo Municipal de· HabHação 
de Interesse Social - FHIS e Institui o 
Coi\•Glho.CQslor do FMHilõ. 

O Excelentissimo Senhor LUIZ DE FRANÇA MAGALHÃES 
BARROSO, Prefeito de Vitória do Jari-AP. 
Faço saber, no uso das atribuições que me confere à Lei 
Orgânica do Municfpio, que a camara Municipal aprovou e 
eu sancionei e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1'- Fica àllerado o dispositivo do inciso 11, § 1', da art. 
5', da Lei Municipal n• 21512009-MVJIAP, de 28 de 
dezembro de 2009, qUQ pacca tar o seguinte teor: 
"Art 5' - O Conselho Gestor é órgllo de caráter 
deliberativo e será composto pelas seguintes erotidades: 
§ 1°- A composição do Conselho Gestor do FMHIS, será 
conforme o Artigo 3' e incisos de I a VIl da Lei Municipal N' 
214 de 19 de junho de 2009; 
1'- ... ; 
11-26% (vinte e seis por cento) de Movimentos Populares; 
111- ... ; 
IV- ... ; 
V- ... ; 
VI- ... ; 
VIl- .... " 
Art. 2'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.· 
·Gabinete do Prafeito de Vitória do Jari-AP, em 28/1212010. 

LUIZifé FR~ARROSO 
Prefeito da Vitória do Jari 

PREFEITURA DE VITÓRIA DO JARI . 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI MUNICIPAL N' 24612010-MVJIAP, de 28/1212010. 

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DISPÕE 
SOBRE OS ÓRGÃOS COLEGIADOS QUE 
INDICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Excelentissimo Senhor LUIZ DE FRANÇA MAGALHÃES 
ABRROSO, Prefeito de Vitória do Jari-AP. 
Faço saber, no uso das atribuições que me confere à Lei 
Orgânica do Múniclpio, que a C~mara Municipal aprovou e 
eu Si?ncfono e promulgo a s-;guinte Lei: 

CAPITULO I 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. 
. SEÇÃO! 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1' - O Sistema Municipal de Ensino, organizado pela 
presente lei, é urna instituição jurklica integrante do 
Magistério Escolar, responsàvel pelo planejamento, 
execução, superviSao, avaliação e controle dos programas 
e ações correlacionadas com a educação e com o ensino 
na jurisdiçlo do Municipio ele Vitória, do Jari, observadas a 
composição prevista ·em· Lei e os mecanismos, 
procedimentos e formas de colaboração com o Estado do 
Amapá, para assegurar a universalização do ensino 
obrigatório e gratuito e a erradicação do analfabetismo, 
atendidas as prioridades constantes desta Le1. 
Art. 2' • O Sistema Municipal de Ensino observará o 
conjunto dos principias e normas do Direito Educacional 
Brasileiro, em especial a Lei ele Diretrizes e Bases da 
EducaçAo Nacional - LDB e demais Leis pertinentes, as 
normas gerais de educaçlo nacional, o Plano Nacional de 
Educação, os Planos Estadual e Municipal de Educação e, 
no que couber, a leglslaçao concorrente do Estado do 
Amapá respeitada às competências comuns e 

·suplementares do Poder Publico Municipal, por seus 
órgãos e in~âncias competentes. . . • 
P;~rágr.ato Unico • O Podei Executivo pratll;~ra todos os 
atos destinados ao efetivo regime de colaboração entre os 
demais sistemas de ensino, bem como os necessários ao 
cumprimento desta Lei. 
Art. 3" - O Sistema Municipal de Ensino incumbir-s·e-á, 
prioritariamente, da execuçllo dos seguintes programas e · 
ações educacionais; · 
1 - Educaçlo Infantil, destinada às crianças de O (zero! a 5 
(cinco! anos, em creches e prkscolas; e 

'u - Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito na faixa 
etária de ~ a 14 anos e palõl os que a ele nao tiveram 
acesso na idade própria. • 
§ 1' • Para o disposto nesta Lei, ao Sistema Ml.inlcip_al de 
Ensino, por seus Órgãoc. pertinentes, incumbe a em• c elo 
de atos destinados ao credMciamento, supervisão e 
avaliação das instituiç6es de ensino criadas e mantidas 
peto Poder Publico Municipal ou pela iniciativa privada, 
cujas ofertas sejam previamente autorizadas. 
§ 2' • Atendidas as prioridades previstas neste artigo, o 

·. Poder Publico Municipal poderá promover, no Sistema 
Municipal de Ensino: . 
1 - o aceuo ao ensino médio, sobretudo em regime de 
colaboraçAo com o Sistema Estadual de Ensino e com a 
iniciativa privada, . através ele planejamento. especial; 
(observar Art. 11 da Let de Diretrizes e Bases da Educação) 
11 - atendimento educacional especializado aos Portadores 
de Necessidades Especiais, na forma da legislação 
aplicável; 
111 ~ desenvolvimento de programa especial de apoio à 
criança e ao adolescente, assegurando-lhes, com absoluta 
prioridade os direitos estabelecidos no ordenamento 
juridico; 
IV - programa de preparaçio ou qualificação para o 
trabalho, Inclusive em regime de colaboraçlo com oulras 
Instituições públicas ou privadas, valoriza~ a co-rel~çllo 
enlre a escola, o mundo dO trabalho e as pralicu soclms; 
V - programas de erradicaçllo do analfabetismo: 
\11 - prograniãs de inêentivo às artes; i cultura, ao lazer e 
ao desporto em suas diferentes modalidades; e • 
Vil - progn~ma de alinentaçlo escolar e de preservaçao 
ambiental, Integrados ao ensino formal ou mediante 
grupos informllfs ou n.lio-<egulares organizadas com o 
apoio das comunidades. • 
§ 3• • O Município, através elo Sistema Munlcip.lll de Ensino, 
organizado por est.l Lei, fncluslve com funcionamento em 
nigime de colaboraçlo CO!" outros Sistemas de Ensino •. 
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·incumbir-se-á de; 
I - organizar, manter e desenvolver os órgaos e 
instituições oficiais do Sistema Municipal de Ensino, 
integrando-os às políticas públicas e aos planos·· 
educacionais da União e do Estado, com prioridade ao 
atendimento das peculiaridades locais e regionais; 
11 - exercer ação redistributiva em relaçao às suas 
unidades escolares, co;estlOnsabilizando-se na aplicação 
de recursos especiais oriundos dos diferentes planos de 
governo; 
111 - baixar nonnas complementares para o seu sistema de 
ensino, a fim de atender aos interesses locais e aos planos 
regionais de desenvolvimento; 
IV- baixar normas aplicáveis às U''idades Integrantes do 
Sistema Municipal de Ensino, sem prejuízo das 
disposições regimentais ' próprias, destinadas aos 
processos de avaliaçio institucional e da aprendizagem, 
incluindo valfdaçao, convalldaçilo, aproveitamento lle 
estudos, classificação, reclassificaçilo, recuperação, 
aceleração e outros procedimentos instituídos 
juridicamente aplicáveis, previstos no Direito Educacional 
Brasileiro a que se integram às normas baixadas pelos 
Conselhos de Educação, no .ambito de suas respectivas 
compelências; 
V credenciar, supervisionar e fiscalizar os 
estabelecimentos de seu sistema de ensino; 
VI - estabelecer nonnas e emitir atos para autorização das 
etapas e níveis de ensino nas lnslituiçõe.o particulares 
integrantes do Sistema, bem como os de r.redenciamento 
das pessoas fisicas ou jurídicas mantenedoras, 
observadas as efetivas condiçÕe" de oferta qualitativa do 
projeto pedagógico de cada unidade. 
VIl -oferecer educação infantil em creches e pré~scolas e, 
com prioridade, o ensino fundamental permitido a atuaçao 
em outros níveis de ensino somente quando estiverem 
aiendidas plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com os recur5os acima dos percentuais 
mínimos estabelecidos pela Constíluiçao Federal para a 
manutençao e .desenvolvimento do ensino; 
VIII - propor ao Poder Executivo o estabelecimento de 
fonnas de colaboraçilo com o Estado e com os Munlcipios 
circunviZinhos, de modo a assegurar a universalização do 
ensino obrigatório e erradicaçao do analfabetismo e a 
pi'KtHV~ç~ dos direitos da c:rianç._ e do adolas:cenl•i 
IX - promover programas suplementares, inclusive de 
alimentaçio e de. assistência à saúde, na forma da 
legislação pertinente; e 
X - desenvolver outras ações educativas, artisticas e 
culturais, de acordo com as normas específicas 
relacionadas com as peculiaridades e os interesses locais 
e da municipalidade. 
Art. 4" - Os recursos municipais destinados à educação e 
ao ensino serão aplicados prioritariamente no ensino 
fundamental obrigatório e gratuito e na pré~scola e na 
educação infantil, nllo podendo ter destinação a outros 
níveis, etapas ou modalidades de ensino ou a outros 
programas em prejuízo das prioridades definidas em Lei. 
Parágrafo Único - Para o disposto neste artigo, ex1rgir-se-á 
sempre dotaÇio própria, nos tennos das Leis de Diretrizes 
Orçamentárias e do Orçamento Anual. 

SEÇÃO li 
- DA ADMINISTRAÇAO E DA COMPOSIÇAO 

. Art. &• • O Sistema Municipal de Ensino será administrado . 
peta Secretaria Municipal de Educaçilo, na forma desta Lei · 
e do Regimento aprovado pelo Chefe do Poder Executivo, . 
observados o Regimento Interno . dos Conselhos que 
integram a estrutura da Secretaria e os convênios, acordos 
e atós conjuntos firmados pelos Poderes COR1Mllentes. 
Art. 6' · O Sistema Municipal de Ensino tem a seguinte 
composiçao:. 

1 - as unidades escolares criadas, incorporadas, mantidas 
e administradas pelo Poder PUblico Municipal; 
11 - as unidades escolares criadas, mantidas e 
administradas pelo Poder Público Municipal em regi!fle de 
colaboração com outros sistemas ou com a iniciativa . 
privada; , 
111 - os órgAos e serviços municipais normativos, 
administrativos, técnicos e de apoio integrantes da 
estrutura da secretaria Municipal de Ensino, com as 
!unções e competências serão detalhadas na Estrutura 
Organizacional da Secretaria Municipal de Educação 
composta pelo Organograma e Regimento; · · 
IV - as unidades escolares da pré-escola e do ensino 
fundamental criadas e mantidas pela rnlclatlva privada, na 
jurisdição municipal observadas as normas aplicáveis; e 
v - entidades vinculadas à Secretaria Municipal de 
Educação. · . 
§ 1° • As unidades escolares oficiais, órgãos e serviços e 
entidades de que trata este artigo, integram para lodos os 
efeitos, a estrutura da Secretaria Municipal de Educaçlo, 
que representará o Poder Público Municipal em matéria de 
Educaçio, Ensino, Cultura e Desporto. 
§ 2• • As unidades escolares oficiaiS que estejam em 
funcionamento sem ato de criação e de autorização 
emitidos pelo Poder Púbfico Municipal serlo cadastradas 
pela Secretaria Municipal de Educação e submetidas ao 
conselho Municipal de Educaçao para a Imediata 
regularizaçllo de seu funcionamento, observada a tipologia 
·estabelecida .para as unidades oficiais, incluindo número 
de turmas, por série e turno, segundo a capacidade de sua 
inl'ra.-trutura e das condições fisicas- /' 
§ ~· • Os 5egmentos educativos existenles em diferentes 
espaços da comunidade tRJnicipal, com a oferta de 
educação formal ou informa~ serão cadastradas pela 
Secretaria Municipal de Educaçao, atribuindo-lhes número 
especifico de cadastro IJMliclpal, para efeito de 
acompanhamento e avaliação dos estudos realiZados. 
§ 4• • Os alunos Integrados' nos segmentos educativos 
serão retaCIQiladOS para comlinicação ao Conselho 
Municipal de Ass&lhlcla ' Criança e ao Adolescente, e 110s 

demais órgãos competentes, inclusive para efeito de 
controle da rreqUêncla ao processo educac!Gnal 

· promovido diretamente peta famllia. . 
Art. 7" • As unidades escolares públicas municipais serão 
criadas por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, 

· por indicação da Secretaria ele Educação aprovada pelo 
Conselho Municipal de Educaçilo, para garantir à 
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SQ!:iedade o ensino fundamental e pré-<>scolar, após 
levantamento e diagnóstico da correspondente demanda; 
§ 1' - As unidades escolares t&f30 administraçllo própria, 
subordinada ao Secretário Municipal de Educação, 
observadas as normas estabelecidas para o Sistema 
Municipal de Ensino e pelo Poder P(lblico Municipal. 

. § 2~ • O quantitativo de cargos e funções necessários a 
cada unidade escolar oficial será estabelecido no ato de 
criação da unidade, na fonna e para os fins da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual e, 
11través do Decreto do Prefeito Municipal; 
§ 3' · Mediante crédito especial, poderão ser atendidas 
despesas que result&fn da ampliação das unidades 
escolares, até a sua efetiva integração na próxima Lei de 
Diretrizes Orçamentárias ou do orçamento anual 
respectivo •. 
§ 4' - Haverá na Secretaria Municipal de Educação o 
Quadro Docente, com a ediçllo da lei do Plano de Carreira 
d~ Profissional do Magistério e_ o E.otatulo.do Magistério 
Público Municipal, observadas a titulação do Profissional 
do Magistério, a carga horária semanal inerente a seu 
cargo e as demais especificações constantes do referido 
Plano. 
§ 5' - Na ausência de pessoal habilitado para o exer_cicio da 
gestão escolar; poderão exercer a Administraçao das 
unidades de ensino professores do quadro docente de que 
trata o parágrafo precedente, desde que devidamente 
autorizados pelo Conselho Municipal de Educação, e 
portadores de titulação superior aos nlveis e modalidades 
de oferta da respectiva un~~de. 

Art. 8' - As escolas mantidas pela iniciativa privada serão 
criadas por ato dos seus mantenedores, devidamente 
registrados em Cartório, e somente poderão iniciar o seu 
funcionamento a partir de, respectivamente, ato de 
autorização de oferte, com tt aprovação do Regimento 
Escolar e do credenciamento da -Instituição de· Ensino, 
observadas as normas lixadas pelo Conselho Municipal de 
Educação. 
Art. 9' -A criação de unidades municipais de ensino médio 
observará aos acordos relacionados com o regime de 
colaboração eStabelecidos com o Sistema Estadual de 
Ensino, obedecendo Art. 11 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação. 
Art .. 10 • As unidades que constf!Uirem a rede p~blfca 
municipal terão denominação e lipologia . próprias, que 
constarão do ato de criação emanado do Chefe do Poder 
Executivo. 
Parágrafo Único - 0& programas, serviços e unidades 
escolares oficiais integrantes do Sistema Municipal ·de 
Ensino não poderão ser identificados por nomes, símbolos 
ou imagens que caraderizem ·promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos, nos tennos da 
legislação em vigor. 
Art. 11 • O Sistema Municipal de Ensino poderá adotar 
Regimento Escolar Comum para toda a Rede Pública 
Municipal ou parte desta, para assegurar uniformidade de 

. diretrizes, de c9ntrole, de comando e de avaliaçao. 
· Art. 12 - A matricula para a rede oficial do Sistema 

Municipal de Ensino ~rá efetivada obedecendo a Portaria 
do . Processo de Matricula ·realizada pela Secretaria · 
Municipal de Educaçilo ou em ação conjunta e integrada 
com o Sistema Estadual de Educação, a partir de prévia e 
anual convocação e cadastramento da demanda escolar, 
para que assegure a melhor utilização da capacidade física 
instalada e dos recursos humanos, sob critérios de 
qualidade, e dos meios disponiveis ou programados. 
Art. 13 - A movimentação de aluno entre unidades. 
municipais, integrantes do Sistema Municipal de Ensino, 
far-se-á na fonna como estabelecer o Conselho Municipal 
de Educação, seguindo-se alo do Secretario Municipal de 
Educaç.1o. 
Art. 14 • O 'Sistema Municipal de Ensino poderá adotar o 
procedimento info~tizado de matricula de forma a 
assegurar, nas unidades de ensino, a composição de 
tunnas/séries, preferencialmente sob critério de idade 
condicionada à avaliação escolar. 
Parágrafo Único - Os documentos e históricos escolares 
emitidos pelas unidades de ensino serão assinados pelos 
seus respectivos Diretores e secretários de Unidades, 
podendo estes serem substituídos pelos Titulares do 
Sistema de Coordenação de Ensino, designados pelo 
Secretário Municipal de Educação. 

CAPiTULO li 
DA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 
Art. 15 - A Secretaria Municipal de Educação, órgão da 
Administração Direta do · Poder Público Municipal, 
subordinado ao Chefe do Poder Executivo, terá a seguinte 
estrutura: 
I - Órgãos Colegiados; 
11 - Órgãos Executivos; 
111 - órgaos de Admtnlstraçao Intermediária ou Setorial; e 
IV- Unidades de Ensino. 
§ 1' - São órgãos Colegiados, de natureza deliberativa, 
nonnativa, supervisor a~ e recursal, no âmbito do Sis\ema 
Municipal de Ensino: · · 
1- Conselho Municipal de Educação; 
11- Conselho Municipal de Alimentação Escolar; e 
111 - Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
SQ!:ial do Fundo de ManutenÇão e . Desenvolvimento do 
Ensino Básico e de Valorização do M~gistérlo- FUNDES. 
§ 2' - São Órgãos Executivos, responsáveis pela 
Administraçao da Secretaria Municipal de Educação, com 
as funções executivas, de planejamento e assessoramento 
gerar da Secretaria, bem . como de articulação com os 
demais órgãos da Prefeitura Municipal e instituições 
públicas e privadas: 
I - Secretário Municipal ile Educação; 
11- Gabinete do Secretário; 

111 -Assessor do Secretário. 
§ 3' - São órgãos da Administração Intermediária ou 
Setorial, aqueles que na forma da Estrutura Organizacional 
e do Regimento da Secretaria de Educação aprovado pelo 
Chefe do Poder Executivo,- são responsáveis pela 
execução de serviços indispensáveis ao qualitativo 
funcionamento do Sistema Municipal de Ensino e da 
Secretaria Municipal de Educaçao. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

§ 4' - Unidades de Ensino são estabelecimentos públicos 
ou particulares, integrantes do Sistema Municipal de 
Ensino, responsáveis petas ações, planos e procedimentos 

,didático-pedagógicos indispensáveis à realização dos Iins 
educacionais estabelecidos nos projetos pedagógicos e 
nas modalidades de oferta educativa, Observadas as 
normas gerais pertinentes e as especificas baixadas pelos 
Conselhos que integram o Sistema Municipal de Ensino. 

' SEÇÃOI . 
DOS ÓRGÃOS COlEGIADOS 

SUBSEÇÃO I 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Art. 16 -O Conselho Municipal de Educação- CME é órgão 
colegiado da estrutura da Secretaria Municipal de 
Educação, • com funções e competências normativas, 
consultivas, recursais, de supervisão e fiscalização 
exercidas no ambito do Sistema Municipal de Ensino, na 
fonna do Regimento próprio aprovado pelo Chefe do Poder 
Executivo, Incumbindo-lhe: 
I - baixar normas relacionadas sobre a educação e o 
ensino, apli_cáveis no âmbito do sistema; 
11 - baixar normas complementares para o regular 
funcionamento do Sistema Municipal de Ensino; 
11 - proceder à avaliação do funcionamento do Sistema 
Municipal de E11slno, assegurando o fiel cumprimento dos 
principias, leis e normas pertinentes, inclusive 
estabelecendo mecanismos de integraçao, no processo 
avaliativo, dos Sistemas Federal e Estadual de Educação, 
nos termos da Lei; 
111 - credenciar e superviSionar o funcionamento das 
unidades escolares integrantes do Sistema Municipal de 
Ensino, adotando ou determinando as medidas de controle 
pertinentes, para a garantia do padrão de qualidade e para 
o saneamento das deficiências identificadas; . 
IV - aprovar a indicação para a oferta de outras 
modalidades de ensino que nao se incluam nas prioridades 
constitucionalmente estabelecidas, Observados os 
recursos orçamentários próprios alocados previamente de 
acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentária; 
V - elaborar ou reformular o seu Regimento Interno 
submetendo-o à aprovação do Chefe do Poder Executivo, 
através do Secretário Municipal de Educação; 
VI - analisar e apro.,ar a proposta para a reformulação de 
currículos e programas educacionais para adequá-los às 
pecuiJ.aridades loc.ais e region.ai.s e .às e.rpectativ.as da 
comunidade; 
VIl - deliberar sobre propostas pedagógicas ou 
curriculares que lhe sejam submetidas através do 
Secretário Municipal de Educaç.1o; 
VIII - deliberar sobre a pr'!posta de lipologia escolar e a de 
suas reformulações; 
IX - estabelecer critérios para a expansão da rede 

·municipal de ensino, de confonnidade com a tipologia 
escolar adotada; 
X -· propor medidas que visem ao aperfeiçoamento do 
ensino no municlpio; · 
XI - aprovar calendários escolares por ano letivo, 
adequando-os às peculiaridades regionais, especialmente 
na zona rural; · 
XII - manter int&fcámbio com o Conselho Estadual de 
Educação e com os Conselhos Municipais de Educação; 
XIII - articular-se com o Conselho Municipal da Criança e 
do Adolescente, o Conselho de Defesa dos Direiios dos 
Portadores de Necessidades Especiais e o Conselho 
Tutelar para as medidas que lhes assegurem o acesso ao 
processo educãtivo e a permanência na escola; 
XIV - aprovar o Regimento Escolar Comum para a Rede 
Municipal de Ensino, de abrangência geral ou parcial, bem 
como o Regimento Escolar das unidades integrantes do 
Sistema Municipal de Ensino e suas alterações; 
XV - apro~êurriculos, mãtnzes curricular~s e suas 
reformulações do ensino fundamental das unidades do 
Sistema Municipal de Ensino e suas refonnulações; 
XVI - estabelecer nonnas sobre validação, convalidação, 
aproveitamento de e~udos, classificação e reclassifrcaçio, 
recuperação, adaptação e avaliação dos conheciinentos e 
das aprendizagens resultantes de . atividades extraclasse 
ou exercidas no mundo do trabalho e em praticas sociais, 
observadas as normas comuns para o Sistema Estadual de 
Ensino fixadas pelo Conselho Estadual de EducaÇão; 
XVII -deliberar sobre experiências pedagógicas, avaliando 
seus resultados na forma como estabelecerem os projetos 

,. aprovados; 
XVIII - estabelecer critérios e procedimentos para 
matricula, transferência e movimentação do aluno no 
âmbito do Sistema Municipal de Ensino, inclusive para 
ações conjuntas com o Sistllfna Estadual de Educação, 
indispensáveis ao atendimento da demanda; 
XIX- emitir pareceres 5obre: 
a) assuntos e questões de naturéza educacional que lhe 
forem submetidos pela Secretaria Municipal de Educação, 
inclusive quanto à observância da legislação especifica: 
b) regularização de vida escolar e de equivalência de 
estudos; · 
c) acordos, contratos e convênios relativos a assuntos 
educacionais; e 
d) outras matérias de Interesse local e regional, 
relacionadas com o Sistema Municipal de Ensino que lhe 
sejam submetidas. . · 
XX - deliberar, como insláncia final administrativa, sobre 
recursos interpostos- contr.a decisões de nXureza 
pedagógica e didática, .adotadas pelos titulares de órgãos 
executivos e adm\nistrativos da Secretaria Municipal de 
Educação, bem como, nas unidades integrantes da 
estrutura do Sistema Municipal de Ensino, observados os 
nlveis de competências e prazos constantes do Regimento 
Escolar . e do Regimento da Secretaria Municipal de 
Educaçao e do Regimento do Conselho; e · 
XXI- exercer outras con~Xll~ncias inerentes a natureza do 
órgão. 
Parágrafo Único - As Resoluções, os PareC&fes e 
Indicações do Consell>o Municipal de Educação terão 
eficácia a partir da homologação por ato do Secretário 
Municipal de EducaçM_, que poderá determinar, de forma 
motivada e fundanl<!i•W.Ia o reexame sobre qualquer 
matéria se for justihr.~;J.u p-~la5 ~cimaridades.do processo 
educativo, no âmbito do Sist"lllo1 M•mkip.ll de Ensino. 
Art. 17 -O Conselho Municipal de Educação constitui-se de 
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18 membros, sendo 9 titulares e 9 suplentes, nomeados 
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, escolhidos 
dentre educadores de reputação ilibada e de notório saber 
e experiência ení matéria de educação e ensino, 
consideradas as suas funções como da ·ralavante interesse 
público, com prioridade sobre qualquer outra . 
§ 1' - A composição do Conselho Municipal de Educação 
atenderá às seguintes prescrições: · 
I - 06 (seis) Conselheiros nomeados pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal, por indicaÇão do Secretário Municipal 
de Educação, dos quais 02 (dois) representarão niveis e 
modalidades de ensino público municipal, 02 (dois) 
representando a rede. pública estadual e 02 (dois) 
representando as instiluiçOes particulares integrantes do 
Sistem~ Municipal de Ensino (3 titulares e 3 suplentes, 
respechvamente); 
11 - 01 (um) nomeado pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipa~ escolhido .dentre os indicados em lista tríplice 
pela Associação de pais e Mestres instalada no Sistemà 
Municipal de Ensino e 01 (um) dentre os indicados em lista 
tríplice por representações sindicais (2 titulares e 2 
suplentes, respectivamente); . 
111 - 03 (três) Conselheiros nomeados pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal, escolhido dentre os indicados em 

·lista trlplice ao meio anibiente, à cultura e às artes, 
sediadas no Munlclpio (3 titulares e 3 suplentes, 
respectivamente); 
IV - 01 (um) Conselheiro nOIIJ&adO pelo Chefe do Poder 
Executivo escolhidos entre os Assessores Jurídicos do 
Municip~o_t1_titular e 1 suplente). 

§ 2' - O Cons~lho Municipal de Educação será p;esidido 
por um dos Conselheiros eleito por seus pares, e será 
substituído (por/pelo) vacância ou impedimentos pelo Vice
Presidente. 
§ 3' - A estrutura do Conselho Municipal de Educação e a 
definição das competências dos órgãos que o compõem 
constarão do Regimento próprio, observado o quantitativo 
de cargos e funções fixado por esta Lei. 
Art. 18 - Os mandatos de 2/3 (dois terços) dos 
Conselheiros coinéidirão com o mandato do Prefeito, 
sendo que os correspondentes a 1/3 (um terço) somente 
serão substituídos após um áno do mandato do novo 
Chefe do Executivo. 
Parágrafo único - A primeira composição do Conselho 
Municipal de Educação terá mandatos "pro l&fnpore", para 
adequá-los ao disposto neste artigo. 
Art. 19 - Os Conselheiros farão jus à percepção de uma 
cédula de presença como gratificação ao ·Membro do 
Conselho Municipal de Educação pelo seu 
comparecimento as sessões do colegiado, de valor igual a 
20% (Vinte por cento) do salário núnimo vigente no pais. 
Parágrafo Único - Não poderá ser realizada mais de 3 
sessões remunerados por mês. 
Art. 20 -·Perderá o mandato o Conselheiro que, sem motivo 
justificado aceito pela Presidéncia, deixar de comparecer a 
02 reuniões consecutivas ou a OS intllfpoladas •• 
Par~graro ÚniCo - Na hipótese dO artigo 20, concluira o 

·mandato o Suplente nomeado pelo Chefe do Poder 
Executivo por Indicação do Secretário Municipal de 
Educação. 
Art. 21 - Para organlzaç3o e funcionamento do Conselho 
Municipal de Educação fica criado, no qlli!dro da Secretaria 
Municipal de Educação o cargo em comlss.io ou função de 
confiança, de provimento tllfnporário, constantes do Artigo 
29 desta Lei. · 

SUBSEÇÃO li 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE AUMENTAÇÃO ESCOLAR 

Art. 22 - O ConselhO Municipal de Alimentação Escolar é 
órgão colegiado responsável pela operacionalização da 
politlca governamental destinada a programas 
suplementares de alimentação escolar nas unidades de 
ensino integrantes do Sistema Municipal de Ensino, 
inclusive adotando procedimentos de controle e de 
fiscalização, em conjunto com o Secretário Municipal de 
Educação, para a observância da legislação especial 
aplicável. 
Art. 23- A composição se dará da seguinte forma: 
a) O · CAE e comppsto por sete membros titulares e 
respectivos suplentes, devendo obrigatoriamente, ser 
indicados pelos segmentos representados no Conselho, 
confonne detennina os incisos I a V do art. 3.• da Medida 
Provisória n.• 2.178-36/01, úr verbis: 
I - f (um) representante do Poder Executivo, indicado pelo 
Chefe desse Poder; 
11 - 02 (dois) representantes das entidades de trabalhadores 
da educação e discentes, indicados pelo respectlvo órgão 
de representação, a S&fem escolhidos por meio de 
assembléia especifica para tal nm, registrada em ata, 
sendo que um deles deverá ser. representado pelos 
docentes e, ainda os discentes só poderão ser indicados e 
elei'tos quando forem maiores de 18 anos ou emancipados; 
111 - 02 (dOIS) representantes de pais de alunos, Indicados 
pelos conselhos escolares, associações de pais e mestres 
ou entidades similares, escolhidos por meio de assembléia 
"'''eci_fica para tal fm, registrada em ata; 
IV - 02 (dois) representantes indicados por entidades civis 
organizadas, escolhidos em assembléia especifica para a 
fim, registrada em ata. 
b) cada membro titular do CAE terá 01 (um) suplente da 

,mesma categoria ou segmentos representado; 
c) a indicaçiio dos representantes do Poder legislativo, 
titular e suplente,_ deverá ser feita por escolha da mesa 
diretora da Câmara Municipal e encaminhada· a essa 
Prefeitura que, por sua 11ez, deverá enviar uma cópia ao 
FNDE; 

d) a Índkação dos representantes dos Proh!ssores 
(Profissionais da Educaçllo Escolar), devllfá ser feita por 
meio de assembléia específica para tal fim, organizJda Pelo 
respectivo órgão de classe (sindicato). Essa assenibléia 
deve.é se< registrada em ata especlf'tea, assinada por 
todos os presentes e encaminhada a essa Prefeitura que, 
por sua vez, deverá enviar uma cópia ao FNDE; . 
e) a indicaçlo dos representantes dos · pa\s de alunos 
deverá ser feita a partir de uma assembléia ·especifK:a dos 
Conselhos Escolares ou das Associações de Pais e -
Mestres ou de entidades similares, na qual serão · 
escolhidos os põ!_is que comporão o CAE do Municlpio. 
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Essa assembléia deverá ser registrada em ata especifica, 
assinada por todos os presentes e encaminhada a essa 
Prefeitura que, por sua vez, deverá enviar uma cópia ao 
FNDE; 
f). a ·indicação dos representantes da Sociedade Civil 
deverá ser feita em .at:$8mbléia especific.a. que reunirá o 
maior número posslvel de entidades civis organizadas do 
município (igrejas, sindicatos, associações etc.), e também 
deverá ser lavrada em ata especifica assinada por todos os 
presentes·, e encaminhada a essa Prefeitura, que, por sua 
vez, devera enviar uma cópia ao FNDE; 
g) cabe ao Prefeito Municipal, acatar todas as indicações 
feitas pelos segmentos citados anteriormente e 
providenci.àr a respectiva nomeação, por meio de 
Instrumento legal próprio (ato, portaria, decreto, por 
exemplo), encaminhando cópia da correspondente 
publicaçao ao FNDE; 
h) o presidente e o vicfl1Hesidente devell1 ser eleitos entre 
os ll16mbros litul<lres, por no mlnimo, 213fdois terços} dos 
.conselheiros titulares representantes do Protessores 
(Profissionais da Educação Escolar), Pais de Alunos e 
Sociedade Civil tiiulares, em assembléia especialmente 
convocada para .tal finalidade, com mandato coincidente 
com o conselho, podendo ser reeleito uma única vez, após 
a · posse dos conselheiros nomeados, sem qualquer 
interveniência da Prefeitura, sendo. lavrada em ata, 
devidamente assinada pelos conselheiros titulares 
presentes, cuja cópia também deverâ ser enviada ao FNDE. 
§ 1' • No caso de vacilncia, assumirá o suplente para 
complementar mandato; 
§ 2' • Após a nomeação dos membros do CAE, as 
substituições dar-se'-ão somente nos seguintes casos: 
I • mediante renuncia expressa do conselheiro; 
11 • pór liberação do segmento representado; . 
111 • pelo não comparecimento em 03 (três) reuniões 
consecutivas ou em 06 (cinco) intercaladas, sem 
)ustlrica!ivas, serao excluidos do CAE e substnuidos pelos 
seus respectivos suplentes 
IV · pelo descumprimento das disposições previstas no 
regimento interno do CAE, desde que aprovada em reunião 
convocada para discutir esta pauta especiftca 
Parágrafo Unico • As substituições deverão ser feitas no 
caso de vacância e serão apenas para completar o tempo 
restante daquele que foi substituído. 
§ 3' • Os representantes de: país de alunos, professores e 
diretores serão eleitos em assembléia e enviado a ata da 
reunião para o Prefeito Municipal que fará a nomeação dos 
respectivos membros através de decreto. 
§ 4' ·O Conselho Municipal de Alimentação Escolar reunir
se-~. na forma de seu Regimento aprovado pelo Chefe do 
Poder Executivo. 
Art. 24 • O exercício do mandato de Conselheiro será 
gratuito e constituirá serviço público relevante. 
Art. 25 • O Regimento Interno a ser aprovado paio Chefe do 
Poder Executivo Municipal conterá as normas de 
funci:mamento do Conselho. 
Art. 26 • O Conselho l~unicípal de Alimentação Escolar 
emitirá para o Secretário Municipal t1e Educação e para os 
orgãos cómpetentes, na forma di legislação especial 
aplicável, relatórios sobre o nivtl <!e desempenho do 
programa no Municipio, sugerindo as medidas que julgar 
pertinentes. 
Art. 27 • Os membros do conselho terão mondato de 
02(dois) anos, podendo ser reconduzidos de acordo coma 
indicação dos seus.resoectivos segmentos. 

SUBSEÇÃO UI 
DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONYROLE 

SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENmNO 
FUNDAMENTAL E DA VALORIZAÇÃO DO 

MAOISTÉRIO- FUNDEB 
Art. 28 • A Lei n.• 9.424196 em seu artigo 4' estabelece que 
o acompanhamento e controle social sobre a repartição, a 
transparência e a aplicação dos recursos do fundo serão 
exercidos junlo aos re~ectivos governos. no ãmbilo da 
União, dos' Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
por Conselhos a serem instituídos em cada esfera. 

CAPÍTULO li! 
COMPOSIÇÃO 

Art. 29 • A composição será feita da seguinte forma: · 
I • 02{dois) representantes do poder executivo municipal, 
dos quais pelo menos 01(um) da secretaria municipal de 
educação; 
li • Ot(um} representante dos ·professores das escolas 
publicas municipais; · 
111 • 01{um) representante dos diretores das escolas 
publicas municipais; 
N • 01(um) representante dos servidores técnico
administrativos das ·escolas publicas municipais; 
V • 02(dois) representantes dos pais de alunos das escolas 
publicas municipais;. · 
VI • 02(dois) representantes dos estudantes da educaçao • 
baslca publica; ' 
VIl. 01(um) representante do conselho tutelar, 
VIII • 01 Um representante do conselho municipal de 
educação; 
IX • Cada Conselheiro deverá ter 1 (um) suplente que o 
representará· na sua ausência; 
X.· o conselho que se refere é constituído por 11(onze) 
membros titulares, acompanhados de seus respectivos 
suplentes. 

CAPITULO IV 
CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 29 • Os membros do Conselho devem ser eleitos 
através de assembléia (titular e suplente) com elaboração 
de ata pelos segmentos que representam, com exceçao do 
Representante Executivo. 
I • A nomeação dos membros deve ser feita por meio de ato 
especifico do Prefeito. 
JJ -O conulho dov• ter ~utonomia. 
111 • O Pl:esidente deve ser eleito pelos seus membros·. 
IV • As reuniões devem ser mensais. 
§ 1' • O Funcionamento do Conselho deve obedecer ao 
Regimento aprovado pelo Poder E.J.ecutlvo e o Plano de 
Ação, ambos elaborados pelos Conselheiros. 
§ 2• . üi :r.emt>ros dos conselhos ser3o Indicados pelos 
seus pares; 

·· § · 3' • Parentes, cargos comissionados e rnem11ros de 
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empresas de consultoria das prefeituras rnlo podem 
integrar os conselhos; 
§ 4' • O representante governamental não pode ocupar a 
presidência do Conselho. . 
Art. 30 • O conselho do FUNDES n3o contará com estrutura 
administrativa própria, devendo o municlpio garantir infra· 
estrutura e condições materiais adequadas à execução 
plena das compelências do conselho e oferecer ao 
ministério de educação dados cadastrais relativos a sua 
criaçio e composição. 
Art. 31 • Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
criar, na Estrutura da Organização Administrativa da 
Prefeitura o cargo de Secretário (a) dos Conselhos 
Municipais de provimento em comissão, a ser ocupado de 
preferência por proli•sional de nivel superior. 
Art: 32 • O mandato dos membros do conselho será de 02 
(dois) anos, permitida uma única recondução para o 
mandato subseqüente por apenas uma vez. 

CAPITULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 33 • Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a 
abrir crédito ailicional especial i>ara despesas relacionadas 
~convocação, divulgação e publicação desta Lei. 

Art. 34 • Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogado as disposições em contrário, em 
especial os termos da Lei Municipal n• 229/2010-MVJ/AP, 
de 12 de abril de 2010, que Dispõe sobre a refonnulação do 
Conselho Munlc:ipal.de Alimentação Escolar- CAE e da Lei 
Municipal n' 241/2010-MVJ, de 22 de junho <ki 2010 que 
Dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação- Conselho do 
FUNDES. . 
Gabinete do Prefeito de Vitória do Jari-AP. em 28112/2010. 

..;:·-.~~~ 
Luiz de França Magalhães Barroso 

Prefeito de Vitória do Jari 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI 
GABINETE DO PRESIDENTE 

. LEI MUNICIPAL N' 249, de 20 de janeiro de ÍOH. 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARÍ, ESTADO 
DO AMAPÁ, PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2011. 

O Excelentíssimo Senhor ALCIDES FRAzÃO SILVA, 
Presidente da Câmara Municipal de Vitória do Jari, Estado 
doAma~ · 
Faço saber que, a C~ra Municipal rejeitou o veto, e Eu, 
nos termos do .§ 7', art. 49 da Lei Orgânica Municipal 
promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1° • O Orçamento-Programa Anual do Municipio de 
Vitória do Jari, Estado do Amapã, para o exercício de 2011, 
serã composto pelas Receitas e Despesas dos· Órgãos da 
Administração Direta e Indireta, Estima a Receita e Fixa a 
Despesa, compreendendo: 
1- O Orçame(\to Fiscal referente aos Poderes do Município, 
seus Fundos, Órgãos e EnUdades da Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público; e 
11 - O Orçamento da Seguridade Social abrangendo todas 
as Entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração 
Pública Municipal Direta e lndi.reta, bem como os Fundos e 
as Fundações instituidas e mantidas pelo Poder Público. 
Art. 2' • A Receita Total do Município é estimada em R$ 
20.461.881,92 (Vinte Milhões, Quatrocentos e Sessenta e 
Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Dois 
Centavos), e será arrecadada mediante os Tributos 
Municipais, Contribuições Econômicas, Receita 
Patrimonial, Receita de Servtç.:.s, Transferências Correntes 
e Outras Receitas Correntes, além das Transferências de 
Capital, Transferências .de Convênios a serem firmados 
com a União na fonna da Legislação em vigor, constantes 
dos quadros Integrantes deste Projeto de· Lei, 
especificados abaixo: 
1-RECSTA R$ .. 

1.1 • R~CBTAS CORRENTES 18.519.815,26 9051 
1.1.1 • Receita TrüxiMfa 667.481100 326 
t.1.2. Ro:w l'imlmorial 92.2)392 045 
1.1.3. Roem do s.r,;, .. 2.20000 001 
1.1.4 · Trimfet"êf\das Cornrtes 14.221i.901,34 69,53 
1.1.5. tiJ1r.Js Recu eorr.n .. ).531.000 00 17,26 

RI % 
1.2 ·RECaTAS OE CAP!TA 1.94UIIi6,66 9,49 

1.l1· Transferlndas de <:as>hl 1.941.111i6~ 949 

TOTAl 20-"1.681 02 100 

Art. 3° • As dotações orçamentárias constantes deste 
Projeto de Lei e os. quadros que a integram, estão 
expressos a preço de agosto de 2010, projetando-se da 
arrecadação até dezembro de 2010. 
Art. 4° • A Despesa total fixada em R$ 20.461.681,92 (vinte 
milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, seiscentos e 
oitenta e um reais e noventa e dois centavos) será 
realizada de acordo com as discriminações estabelecidas 
nos anexos da presente Lei, e assim distribuidas: 
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I 2.17- EHCARGOS ESPECIAis 200.mool 1.02( 
2.18 • RESERVA DE CONnNGEHOA 14UII1.82 o.n 

TOFAl 20.4ôU81t2 100 

2-0ESPE~ R$ ~ 
~ 17.511.!72.671 116.~ 

2. ·""""' 11.518.1161,091 56, 
~. !.993.911,581 29.~ 

2.1 • Ol'!óP~<6.< OI' C~T AI 2.949.709)51 14.4: 
2.1.1 -liWeSiliMitDi 2.800.701.43 .13. 
2.2.2-Reservadtc.ntinoénc:i 149.001,82 o. 

·~ 
211 1.66" 

ü.il: 
1.!11: 

·"· \.181 

~(!~A 
8.611 

l3- 156.[)g( 
01.16( 

ll· 259.826, 
... 57 

lsrnJT.It 35.750, 
OIINIS. ERNAJIÇ" 2.188.222. 

.SE .ruRA 8.741.03l 

~m 
4.4}4.18;. 

NaASOOAL 90T.m 
m!UT1JRA 1.88U1: 

13· I<:UI.T1JRA 305.0)( ,,, lAMiliEIIJIC 412.500, 
141.001 

rOTAL liU&U81,91 100 

Art. 5'. Fica o Poder Ex~cutivo autorizado a abrir Créditos 
Suplementares durante o exercício financeiro de 2011 até o 
limite de 30'A> (trinta pontos percentuais) da despesa fixada 
neste Projeto de Lei, observando o disposto nos artigos 7' 
e 43' da Lei 4.320/64, para atender as despesas cujas 
dotações sejam insuficientes, inclusive, remaneja~las 
dentro do orçamento vigente. {Dispositivo com a rejeição 
ao veto). 
§ Único • A autorização de que trata este artigo não onerará 
o limite nele previsto quando destinado à conta de 
recursos vinculados e transferências voluntárias. 
Art. 6' ·Fica o Poder Executivo autorizado a abrir durante o 
Exerclcio Financeiro de 2011 de forma especifica Créditos 
Adicionais · Suplementares a conta de recursos 
provenientes das Transferências de Convênios, 
negociados com outros órgãos e de Operações ·de Crédito 
contratadas pelo Município no limite de 30% {trinta pontos 
percentuais). · 
Art. 7' • Fica o Poder Executivo autorizado a abrir durante o 
Exercicio Financeiro de 2011 de forma especifica Créditos 
Suplementares· a conta de "recursos provenientes de 
excesso de arrecadação no limite de 30% {trinta pontos 
percentuais). 
Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a abril' durGnte o 
Executivo Financeiro de 20.11 de forma especifica Créditos 
Suplementares a conta de recursos provenientes das 
Anulações Parciais ou Totais no Limite de 30% (trinta 
pontos percentuais), conforme Art; 43', § 1', item 111 da Lei 
4.320 de 17 de março de 1964 e alterações posteriores. 

· Art. 9' • Fica o Poder Legislativo autorizado a proceder ao 
remanejamento das dotações orçamentárias consignadas 
a órgão da administração publica municipal. (Dispositivo 
com a rejeição ao veto). 
Art. 10 • Fica o Poder E•ecutivo autorizado a contratar 
operações. de crédito; ainda que por antecipação da · 
receita, conforme previsto no pariigraro a• do art. 165 da 
Constituição Federal e inciso 11, .parágrafos 2° e 3° do art. 7° 
da Lei 4.320/64. 
Art. 11 • O Poder Executivo repassará ao Poder Legislativo, 
duodécimos mensais de 7% (sete por cento)' das receitas 
realizadas no exercício anterior, não podendo ser menor 
em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária, em 
conformidade com o disposto no § 2', incisos 11 e 111 do 
artigo 29-A da Constituição Federal. (Dispositivo com a 
rejeição ao veto). 
Art. U • O Poder Executtvo estabelecem nonnas parq a 
realização da Despesa. ~nclusive as medidas nece-ssárias 
para manter os dispêndios compatlveis com a arrecadação 
da Receita, a fim de obter o equilibrio financeiro 
preconizado pel<l legisl<lç.io especlflc~. 

Art 13 -Ficam aprovados os Quadros de Detalhamento da 
Despesa - QDO, referentes ao Poder Legislativo e ao Poder 
Executivo por atos do Presidente da Câmara. 
Art. 14 • Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
especial ao orçamento vigente de 2011, ""i" por meio de 
anulação ou por excesso de arrecadação, para custear' as 
despesas com pessoal da Guarda Municipal no caso de 
implantação do Pláno de Carreira de Cargos e 
remuneração do Comando da Guarda Municipal. 
{Dispositivo com a rejeição ao veto). 
Art. 15 • Da mesma forma, fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir crédito suplementar ao orçamento 
vigente de 2011, por meio de anulação, remanejamento ou 
excesso de arrecadaç.lo destinado ao custeamento de 
despesa com implantação do Plano de Carreira, Cargos e 
Remuneração dos Agentes de Fiscalização da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Jari. (Dispositivo com a rejeição ao · 
vetoj. · · 
Art. 16 • Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
suplementar e5petiàt ao orçamento vigente de 2011, por 
anulação de dotação, remanejamento ou excesso de 
arrecadação, para servir de contrapartida a dotação da 
União destinada a Construção !!e um Centro de Ed!'cação 
Profissionalizante em Vitória do Jari. (Dispositivo com a 
rejeição ao veto). 
Art. 17 • Esta Lei entra em vigor ná data de sua publicação 
com seus erenos retroauvos a partir de 01 de Janeiro de 
2011. . . 
Art. 18 -.Revogam-se as disposições em contrário. 

Vitória do Jari:AP,~neiro de 2011. 

ALCIDES FRAZAO SILVA 
Presidente da Câmara M~nicipal 


	

