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(PODER EXECUTIVO) 

DECRETOS 
DECRETO N° 1263 DE. 14 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 vista o contido no Ofício n• 087/2011-GAB/UEAP, 

RESOLVE: 

Tomar sem efeito as nomeações abaixo relacionadas, editadas 
através do Decreto n• 0841, de 31 de janeiro de 2011, publicado no Diário 
Oficial do Estado do Amapá n• 4912, de 31 de janeiro de 2011, da 
Universidade do Estado do Amapá: 

Mareio Moreira Monteiro 
I Chefe/Unidade de lnteriorização/ Divisão 
t de Apoio ao Ensino/Pró-Reitoria de 
!Graduação 
:Chefe/Unidade de Atendimento e Auxilio 

Suzana Conceição Mira :ao Usuário/Biblioteca(Pró-Rcitoria de 

f------------· ~ Q!:~E.':l<~.@()_ ·;----
:Chefe/Unidade de Ações Culturais/ 

Eliane do Socorro Pereira da 
Penha 

\Divisão de Extensão/Pró-Reitoria de 
[Extensão 

Macapá, 14- de fevereiro de 2011 

·~~·;/) <t:~~~ 
CARL S ~Ó CAPIB RIBE 

Govern dor 

DECRETO N° 1264 DE 14 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• 1.114, de 31 de agosto de 2007, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 087/2011-GAB/UEAP, 

RESOLVE: 

Exonerar Jilcineia de Souscr Duarte do cargo em comissão de· 
Chefe/Unidade de Currículos e Disciplinas/Divisão de Apoio ao Ensino/Pró
Reitoria de Graduação Código FGS-1, da Universidade do Estado do Amapá. 

Macapá, 14 

DECRETO W 1265 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das âtribuiçóes 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 1.114, de 31 de agosto de 2007, e tendo em vista o 
contido no Ofício n• 087/2011-GAB/UEAP, · 

RESOLVE: 

Nomear os servidores abaixo relacionados para exercerem os 
cargos em comissão e a função comissionada da Universidade do Estado do 
Amapá: 

SERVIDOR ! CARGO/FUNÇÃO :cÓDIGO 

\ Alexandre Souza Amaral 
Pró-Reitor/Pró-Reitoria de 70'ro do 
Graduação FGS-4 :-- Responsável por Atividade Nível lU 

Fábio do Socorro Dias 'Brito -
Pedagogo,. Classe 3•, Padrão I, 

-Audiovisual/Divisão de Apoio ao 
FGI-3 

Quadro: GEA 
Ensino I Pró· Reitoria de 
Graduação 

Edilene Quaresma Tobel~m 
Chefe/Biblioteca/Pró-Reito[ia de FGS-2 
Graduação 

--·· 
Chefe/Divisão de Apoio ao 

Jilcineia de Sousa Duarte Ensino/ Pró-Reitoria de FGS-2 

1 Graduação l 
-· -· 

i Chefe/Unidade de lnteriorização/ 

! 

'Jamile Façanha de Almeida Divisão de Apoio ao Ensino/Pró- FGS-1 . 
Reitoria de Graduação 

E;"" do "'w G~o 
Chefe/Unid,!ldC de Atendimento e 

FGS-1 I Auxilio ao Usuário/Biblioteca/ 
Pró-Reitoria de Graduação 

[Silvana Maria Marques Tourinho 
Chefe I Unidade de Ações ! 
Culturais/ Divisão de Extensão/ FGS-1 I 

[Lobato 1 Pr?-Reitoria de Extensão 

Macapá, 14 
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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 
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Polícia Técnico-Científica: Odair Pereira Monteiro 
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Administração: Sebastião Cristovam Fortes Magalhães (interino) 
Desenvolvimento Rural: José Roberto Afonso Pantoja 
Cultura: José Miguel de Souza Cyrilo 
Comunicação: Jacinta Maria Rodrigues de Can·alho 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 
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Meio Ambiente: Paulo Sérgio Sampaio Figueira 
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Trabalho e Empreendedorismo: Sivaldo da Silva Brito 
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EAP: Maria Jzabel deAbulquerque Cambraia 
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Detran: Sgt. Alex João Costa Gomes 
Di agro: Rosival Gonçalves de Albuquerque 
Feria: Dinete Regina Pantoja 
·Hemoap: Ivan Daniel da Silva Amanajás 
IEPÀ: Augusto de Oliveira Júnior 
JPEM: Aline Paranhos Varonil Gurgel 
Jucap: Jean Alex de Sousa Nunes 
Lacen: Fernando Antônio de Medeiros 
Pescap: João Bosco Alfaia Dias 
Procon: Maria Nilza Amaral de Araújo 
Prodap: José Alípjo Diniz de Moraes Júnior 
RDM: Juliana Alves Coutinho Alexopulos 
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· IMAP: Maurício Oliveira de Souza 
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IEF: Ana Margarida Castro Euler 
UEAP: Maria Lúcia Teixeira Borges 
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Sociedades de Economia Mista 

AFAP: Sávio José Peres fernandes 
Caesa: Ruy Guilherme Smith Neves 
CEA: José Ramalho de Oliveira 
Gasap:. 

. (DIÁRIO OFICIAL) 

DECRETO N° 1266 DE · 14 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, 

RESOLVE 

Tomar sem efeito a nomeação do servidor João da Luz Freitas 
para exercer o . cargo em comissão de Chefe do Centro de Pesquisas 
Zoobotán_icas e Geolõgicas, editada através do Decreto n° 1128, de 09 de 
fevereiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 4918, 

· de 09 de fevereiro de 2011. 

Mocapá. 14 de fevereiro de 2011 

. 9·~ ~ rz CA .. P. BERIBE. 
GoXa!!r . 

DECRETO N° 1267 DE 14 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, 

RESOLVE 

Retificar o Decreto n° 0074, de 03 de janeiro de 2011, publicado 
-li o Diário Oficial do Estado do Amapá n° 4892, de 03 de janeiro de 2011, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 111, !ia Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n° 1.385, de 16 de outubro de 2009, 

RESOLVE 

Nomear Alex Sandro Silva ~azaré para exercer o cargo em 
comissão de Secretârio ,Extraordinário, Código CDS-4, da Secretaria 
Extraordinária de Políticas para a Juventude, a contar de 03 de fevereiro de 
2011." 

Macapá. 14 de fevereiro de 2011 

DECRETO N° 1268 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GÓVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sãO conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c o Regimento Interno do Conselho Estadual de Trânsito, aprovado 
através do Decreto n" 4750, de 09/11/10 e tendo em vista o contido no Ofício 

n° 005/11-CETRAN, 

RESOLVE: 

Nomear Elynando Pantoja Cardoso para Membro do Conselho 
Estadual de Trânsito - CETRAN, como Representante da Prefeitura Municipal 
de Macapã, em substituição a Haroldo Tavares Matos. 

Macapá, 14 de fevereiro de 2011 

a~~/} t~. ~~li/ 
CARL ~fs' S CAPI RIBE 

Gove odor 

DECRETO N° 1269 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DÇI 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° 273/2011-GAB/SESA, 

RESOLVE 

. 
"' 
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Autorizar Evondro Costa Gomo, Secretário de Estado da Saúde, 
para viajar da sede de suas atribuições. Macapá-AP, ate a cidade de Brasília- · 
DF, a flm de participar da 1° Assembleia Ordinária do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde - CONASS e da 1° Reunião da Comissão. de Interges
tores Tripartite - CIT, nQs dias 23 e 24 de fevereiro de 2011. 

Macopá. 14 de fevereiro de 2011 

DECRETO N" 1270 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTA!>O 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 no Ofício n• 273/2011-GAB/SESA. 

RESOLVE: 

Designar Regiclaudo de Souza Silvo, Secretilrio Adjunto - Arca de 
Atenção a Saúde, para exercer, acumulativamente e em substituição. o cargo 
de Secretário de Estado da Saúde, durante o impedimento do titular, nos dias 
23 e 24 de fevereiro de 201 I. 

Mocopá, 14 de fevereiro de 2011 

DECRETO N° 1271 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da ConsCtuição do Estado do 
Amapá, c tendo em vista o contido no Ofício n• 106/2011-GAB/PRODAP, 

RESOLVE: 

Au!oriuú José Alípio Diniz de Moraes Júnior, Presidente do 
Centro de GesU:o cta Tecnologia da Informação, para •;iajar da sede de suas 
atribuições, Macopá-AP, ate a cidade de São Poulo-SP, a fim de participar da 
114° ,Re.,nião Orv:linária do Conselho de Associados da As~ociação Brasileira de 
Entidadr·s FstaJuais de Tecnologias da Informação e Cornunicaçõo-ASEP, no 
pcriodc. de ·!3 a 26/02/11. com ônus parcial para o Iô~tado 

Mocapá, 14 de fevereiro de 2011 

dfl~~--sct.J:~ -'~(! 't,:;~ : Govc odor· 
----- ----- --·-

DECRETO N° 1272 DE 14· 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 
A mapa. e tendo em vista o contido no Ofício n• 036/2011 - GAB/IPEM/ AP, 

R E S. O L V E: 

Hom<;>logar o deslocamento de Aline Paranhos Varonil Gurgel, 
Diretora-Presidente do• Instituto de Pesos e Medidas do Amapá, da sede de 
suas atribuições, Macopá-AP, até a cidade do Rio de Joneiro-RJ, a fim de 
participar do Seminãrio de Integração de Novos Dirigentes - INMETRO, no 
periodo de 09 a 12 de fevereiro de 20 li, sem ônus para o Estado. 

Mocopá. 14 de fevereiro de 2011 

DECRETO N° 1273 DE 14 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 
Amapa, e tendo em '~"ta o contido no Ofício n• 036/2011 - GABÍIPEM/ AP; 

RESOLVE: 

Homologar a destgnação de Raimundo Galdêncio de Souza, 
Coordenador /Coordenadoria Tecnico-Operacional, pelo exerCJCJo, em 
substltuição, do cargo d~ Diretor-Presidente do Instituto de Pesos e Medidas 
do Amapá, durante o impedimento da titular, no periodo de 09 a 12 de 
fevereiro de 201 I. 

Maca pó, 14 de fevereiro de 2011 

DECRETO N° 1274 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO A'.\APÁ, 1.sando das atribdçõt~ 
que lhe são conferidas pelo arl. 119, inciso XXV, da Constituição do EstaJo d,J 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 126/2011-GAB/AMPREV, 

RE'SOLVE: 

Autorizar Elcio José de Souza Ferreira, Diretor-Presidente da 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

REMESSA OE MATÉRIA 

Fábio da Silva Fonseca 
Diretor 

Eurívaldo José Pantoja Soeiro 
Chefe da Divisão Administrativa 

Leila Lima de Almeida 
C'he.te da Divisão lle Comercialização 
Raimundo Nazaré Tavares Ferreira 

Chefe da Divisão Industrial 
Membro da ABIO -Associação Brasíleíra de 

Imprensa OfiCiais 
Sede: Av: A urino 'Borges de Oliveira, 103 

Bairro São Liízaro Maca~-A·P 
CEP: 68.908-470 

Fones: (96) 3212-2136 - 32'12-2137 
3212-2138 Fone Fax: (96P212-2135 
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'LARGURA PARA TRÊS COLUNAS, 

12cm DE LA'RGURA.PA'RA DUAS 

COLUNAS OU 26cm DE ·LA'RGURA 

NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

E QUADROS. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 
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SA POSTAL 
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DAS 14:30 às 18:00 horas 
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Amapá Previdência, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, ate 

as cidades do Rio de JaneirQ-RJ. e Sõo Poulo-SP, a fim de participar de 
Reuniões Técnicas e do Fórum de discussão sobre o Política e Economia para 
2011, respectivamente, no petiodo de 14 a 17/02/ 11. 

RESOLVE: 

Autorizar Ely da Silvo Almeida, Secretária de Estado da Inclusão 
e Mobilização Social, para vtajar da sede de suas atiibuiçôes, Macapá-AP, até 
a cidade de Brasília-Df. a fim de participar do Encontro de Secretários de 
Estado de Assistência Social, nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2011. 

Macapá, 14 de fevereiro de 2011 

DECRETO N° 1275 DE 14 DE FEVEAEIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sã.o conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 126/2011-GAB/AMPREV. 

Macapá, 14 de fevereiro de 2011 

ú}~7/} / '~!t CAR ~ :S CAPIB IBE 
Gover. odor 

DECRETO N° 1277 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011 

RESOLVE: 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 vista o contido no Ofício n• 184/2011-Gab/Sims, 

Designar Elisabete Mario Serra Penafort Santan~, Chefe de 
Gabinete, para exercer, aeumulativamentc c em substituição, o cargo de 
Diretor-Presidente da Amapá Previdência, durante o impedimento do titular. 
no período de 14 a 17 j02f 1 I. 

RESOLVE: 

Maéopá, 14 de fevereiro de 2011 

Designar Eloiana Cambraia Soares, Secretária Adjunta de Apoio ã 
Gestão, para exercer, acumulativamcnte e em fiUbstituição, o ·cargo de · 
Secretário ·de Estado da Inclusão e Mobilização Social, .durante o impedimento 
da titular, nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2011. 

Mocapá, 14 de fevereiro de 2011 

DECRETO N° 1276 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011 

~~ratt 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 dsta o contido no Ofício n• 184/2011-Gab/Sim~-

Órgãos Estratégicos de Execução 
. . ~ 

(Auditoria Geral 

José Maurício Coutinho Vianna 

PORTARIA 'i" 00612011 -A liDlTORI.\ 

O A!IDITOR GERAI. DO ESTADO DO AMAPÁ. 
nomeado pelo Decrete\ n' 0075 de 03 de janeiro de 201 I, usando das 
atribUições que lhe sao conferidas pelo artigo 23. lnci'o IX. do 
llecreto(N) n' 5223 de 29 de Outubro de I 997 · que aprova o 
Regulamento da Auditoria Geral do Estado. 

H I::SOLV E: 

Dcsie.nnr o Analista de Financ;-as e Controle Cleide 
:\taria Banha Cor;êa Tavare.li c a Contadora 1\farivalda r.taciel 
Simões, para darem continuidade nos trabalhos de Audiloria I::spccial 
junto ao lnstituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Tenitorial do 
Estado- IMAP. a partir de 03/0212011, em substituição aos Analistas 
de Finança< e ConU'olc Marli Pe1eira da Silva e Paulo Roberto M1ra 
Marte!. designados através da Portaria n' 04112011J-AUDITORIA do 
0511012010. 

Moupá. 02 de fcvcniro dt 2011. 

i:-t~ c. v.--:."..--
,\1auril.'io Coutinho Vianna 

, l ITOR GERAL DO ESTADO 

· (Procuradoria Geral· do Estado 

Márcio Alves Figueira 

PORTARIA 
N'1115/2D11-PGE 

GERAL 

) 

DO 

ESTADO DO AMAPÁ;' nolüS<i'.de suas atribuições que lhes 
são conferidas pelo artigo 28, incisos I e IX da Lei 
Complementar n' 006, de 18 de agosto de 1994, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Disciplinar horário de acesso 
dos usuários ao prédio da PGE nos seguintes termos: 

.exigências de acesso: 

Expediente externo 07h30 - 13h00 

Expediente mterno 07h30- 18h00 

Art. 2' - Determinar as seguintes 

(a) identificação do usuário. lançando 
seu nome em livro de visijante, 
constando RG e identificação do 

. setor que será visitado; 

(b) uso de crachá de identificação 
constando denominação 
Visitante; 

(c) contato via ramal com o setor a ser 
visitado, para primeiramente obter 
autorização do responsável 
daquele setor e posterior condução 
do usu_ário. 

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

Gabinete do Procurador Geral, "I" 01 de fevereiro de 2011. 

f'(\(1" :\ L . 
t ~ : ~~ ~~VÉ~ .. GÚ~A 

Pr .u!ador GerarWEslado 

PORTARIA 
N' 01612011-PGE 

O PROCURADOR GERAL DO 
ESTADO DO AMAPÁ, nó .uso de suas atribui9Çes que lhe~ 
são conferidas pelo 'artigo 28. incisos I e IX da Le1 
complementar n' 006, de 18 de agosto de 1994. 

RESOLVE: 

Autorizar, que o servidor JOSÉ 

·;~A~ov~!::rs 

CASSIANO DE FREITAS 7 Procuradpr de Estado -substitua o 
servidor ANTONIO CLÊSJO . CUNHÁ DOS SANTOS · 
Procurador de Estado, na Chefia do Núcleo Setorial Cível. no 
período compreendido entre os dias 08 a 22 de Fevereiro de 
2011. . 

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

Gabinete do Procurado! Geral, em 03 
de janeiro de 20t 1. 

(~;IM,~- j_ ·~ 
. M RCIO ~LV S GUElRA 

P curador Ge~a~tado 

(Defensoria Pública 

lvanci Magno de Oliveira 

PORTARIA N' 003/2011- DEFENAP 

REGULAMENTA O FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA 
PUBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ- FADP E DA OUTRAS 
PROVID~NCtAS. 

O DEFENSOR PUBUCO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ 
no uso de suas prenogativas e atribuições que lhe são 
conferidas pelo Art. 8'. Inc. XIII. da Lei Complementar Estadual 
n' 008. de 20 de dezembro de 1994. que Organiza a 
Defensoria Pública do Estado do Amapâ e dâ outras 
providências. 

CONSIDERANDO que a Defensoria Publica do Estado é a 
Instituição essencial à função jurisdicional do Estado. 
incumbtndo-lhe prestar assistência jurídica. judicial e 
extrajudiCial. integral e gratuita. aos necessitados. assim 
considerados na forma da lei, em lodos os graus de JUrisdição e 
Instâncias administrativamente do Estado. (Art. 2'. da Lei 
Complementar .EstaduatN' 008. de 20.12:94). 

CONSIDe'RANDO o disposto no Art. 92, lne- I. 11 e 111. da Le1 
Complementar Estadual n' 008, de 20 de dezembro de 1994. 
que criou o Fundo Especial da Defensoria Pública . FEDP. 
cujas recenas são constituídas de recolhimento dos honorários 
de sucumbência devidos a Defensoria Publica: de rendimentos 
decorrentes de depósitos bancàrios e aplicações financeiras .e 
outras receitas. '~ · · ' · 

CONSIDERANDO os recursos financeiros que se encontram 
na .conta corrente 76_33~1 :/gene~~ }575:0 -:: G~ - Banco 

•" 
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do Brasil S/A em favor aa Defensoria Publica ao Estado do 
Amapá. 

CONSIDERANDO a autorização legislativa delegada no 
disposto do § 2' do Art. 92, da Lei Complementar Estadual n' 
008, de 20 de dezembro de 1994. 

RESOLVE: 

Art 1° - Fica regulamentado no âmbito da Defensoria 
Publica do Estado do Amapá Fundo Especial da 
Defensoria Publica - FEOP, cujos recursos se destinam a 
apoiar, em caráter supletivo, os programas· de trabalho 
desenvolvidos ou coordenados pela Defensoria Publica do 
Estado do Amapá 

Art.' 2" - Compreendem-se como programas de trabalho 
desenvolvidos ou coordenados pela Defensoria Pública do 
Estado do Amapá, o conjunto do ações relativo à 
consecução das suas atribuições, Inclusivo a qualificaçao 
e aperfeiçoamento profissional de seus integrantes e 
seF\'idores,. aparelhamento administrativo, a aquisição de 
Instalações e a ampliação da capacidade Instalada do 
órgão e outras aplicações de Interesse da Instituição. 

Art. 3° - Constitulrilo recursos financeiros do Fundo 
Especial da Defensoria Publica - FEDP: 

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado; 

b) os relativos a honorários advocatícios provenientes, em 
razão da aplicaçao do principio de sucumbência, de ações 
com assisténcla judiciária patrocinadas por Integrantes da 
Defensoria Pública do Estado do Amapá; · 

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, do 
Estado, de Municípios o---ae-suas respectiv~s autarquias, 
empresas públicas, sociedades. de economia mista e 
fundações; 

d) os resultantes de contratos, acordos e outros ajustes 
celebrados pela Defensoria Pública do Estado do Amapá 
com Instituições públicas e privadas; 

e) as lmportanclas recebidas de pessoas físicas ou 
jurldicas ou de organismos públicos ou privados, 
nacionais, estrangeiros ou internacionais; ' 

f) outras rendas a ele destinados. 

Art. 4° - Os recursos financeiros do Fundo Especial da 
Defensoria Publica - FEDP serão administrados pelo 
Defensor Público-Geral, através de uma Junta de 
Administração Integrada pelo Defensor Público-Geral, pelo 
Subdefonsor Publico-Geral e pelo Chefe da Seção de 
Finanças, sob a presidência do primeiro. 

§ 1° -Os recursos do FEDP e a sua execução dependerão, 
sempre, de prévia aprovação ou autorização do Defensor 
Público-Geral do Estado do Amapá. 

§ 2° - Os recursos do FADP serão depositados no Banco · 
do Brasil S/A na Conta Corrente 76338-1 - Agencia 3675-0 
- GEA, com a denominação de Fundo Especial da 
Defensoria Publica- FEDP e somente serão movimentados 
em conjunto, pelo Defensor Público-Geral do Estado, . 
Subdefensor Público-Geral e o Chefe da Seçao do 
Finanças da Defensoria Pública do Estado do Amapá. 

Art 5° - As Juntas de Administração do FEDP 
encaminharão, até o dia 10 do mês subseqüente ao 
vencido, {I Auditoria-Geral do Estado, os demonstrativos 
com extrato da conta corrente e demais peças técnicas que 
esse órgão entender necessários à relevaçào contábil, ao 
controle do uso desses recursos e 11 lnclusao na prestação 
de contas global do Poder Executivo, bem como, 
anualmente, aos órgios centrais de planejamento e 
orçamento do Estado, a estimativa das, receitas e 
respectivos planos de apllcaçao. 

Art.6° - os recursos financeiros existentes que se 
enquadrarem nas alineas do Art.3°, li data de vigência 
desta lei, serlo transpostos para a Conta Corrente 76338-1 
- Agencia 3575-0 - GEA, Fundo Especial da Defensoria 
P ubllca • FEDP. 

Art. 7° - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Sede da Defensoria Publica, 28 de janeiro de 2011. 

~. ·~,/ 
--~~~~~~~~t;VEJRA 

/Defensor Público.lferal do Estado 
" Decreto n' 022/2011 - GEA 

PORTARIA N' 004/2011- DEFENAP 

DISCIPLINA O HORÁRIO OE EXPEDIENTE DA 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO E DÁ . OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

O DEFENSOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ 
no uso de suas prerrogativas e atrtbuições que lhe sao 
conferidas pelo Art. a·. Inc. XIII. da Lei Comptemen1ar Estadual 
n' 008. de 20 de dezembro de 1994. que Organiza a 
Defensorta Pública do Estado do Amapá .e dá outras 
providências. 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública do Estado e a 
instituiçao essencial à função jurisdicional da Estado. 
incumbmdo-lhe prestar assistência jurídica. judicial e 
extrajudicial. integral e gratuita. aos necessitados. assim 
considerados na forma da lei, em todos os graus de jurisdição e 
instancias administrativamerne do Estado. (Art. 2°. da Lei 
Complementar Estadual N° 008. de 20.12.94). 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RESOLVE: 

Art. 1° O expedienle inlerno e atendimento e>ctemo da 
Defensoria Publica do Estado do Amapá fica estabelecido das 
07:30 horas ás 13:30 horas, de segunda a sexta-feira, salvo 
os casos emergenciais e plantões nos sábados. domingos e 
feriados a cargos dos defensores públicos designados. 

Art. 2". Os Defensores Públicos lotados nos Juizados 
Especiais, Varas. Delegacia de Policias e órgãos Públicos 
onde a -Defensoria Publica do Estado atua deverão ser 
submetidos aos horários de seus expedientes e acordos com 
os serviçOs que lhes sao demandados. 

Art. 3°. Os órgãos da Defensoria Publica do Estado arravés de 
seuS dirigentes e servidores. após o término do expediente.· 
deverão desligar os equipamentos e aparelhos eletrônicos. 
luzes e ar condicionados. salvo aqueles imprescindíveis de 
funcionamento. 

Art. 4°. Esla portaria entra em vigor na da la de sua publicação. 

Art. 5'. Revogam-se as disposições em contrário. 

Sede da Defensoria Publica, 28 de janeiro de 11. 
,/" . ~ .... 

~~~;~~~·~.EI~ 
.DéÍensor Públlco-Ger o Estado 

(Polícia Civil 

Tito Guimarães Neto 

()Oi 
PORTARIA N° /2011-DGPC 

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 17, XI,' da Lei no 0883, de 23 de março de 2005, 
c/c o art. 165, captJt, da Lei no 0066/93, e atendendo 
ao disposto no despacho da Corregedoria de Policia 
Civil, f. 44 usque 46, dos autos do PAD no 048/2010-
DGOC, que justifica a necessidade de substituição do 
presidente da comissão e, bem assim, de se proiTogar 
o prazo de conclusão dos traba~hos de apuração do 
processo. 

RESOLVE: 

- Substituir da presidência da Comissão de 
Processo Disciplinar - PAD n° 048/2010-DGPC a 
servidora JOANNE PAES DOS SANTOS NAHUM, 
Oficiala de Polícia Civil, Matrícula no 308358, pelo 
vogal GEOVANI DE SOUZA COELHO, Agente de Policia 
Civil, Matrícula no 369560, que ficará com o enqrgo 
de dirigir os trabalhos de ultimação do processo e, ao 
final, relatar de acordo com o previsto no art. 181 e 
§§, da Lei n° 0066/93. 

11 - Designar, de acordo com o art. 165 da 
Le1 no 0066/93, a servidora TEREZINHA SOLANGE 
BARBOSA ROCHA RODRIGUES, Oficiala de Polícia 
Civil, Matrícula no 36987.0., -que passará a integrar a 
Com1ssão no lugar do vogal que ascendeu à 
presidência do fej.to. · 

Ill - Prorrogar o prazo de conclusão do 
processo de acordo cofn o previstq no art·;' 168, da Lei 
no 0066/93. ·l · / 

Macapa-AP, 1J d~-~~yil~-~~ 2011. 

Tito Guim.)4e.;.Neto 
Delegado-Sié'raljde Polícia Civil 

o o~ 
PORTARIA NO /2011-DGPC 

O DELEGADO,GERAL DE POLÍCIA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 17, XI, da Lei no 0883, de 23 de março de 2005, 
c/c o art. 165, caput, da Lei no 0066/93, e atendendo 
ao disposto no _despacho da Corregedoria de Polícia 
Civil, f. 138, dos autos do PAD no 036/2010-DGOC, 
que justifica plenamente a necessidade de 
substituição do presidente da comissão. 

RESOLVE: 

I - Substituir da presidência da Comissão de 
Processo Disciplinar - PAD n° 036/2010-DGPC a 
servidora JOANNE PAES DOS SANTOS NAHUM, 
Oficiala de Policia Civil, Matrícula no 308358, pelo 
vogal GEOVANI DE SOUZA COELHO, Agente de Polícia 
Civil, Matrícula no 369560, que f1cara com o encargo 
de dirigir os trabalhos de ultimação do processo e, ao 
final, relatar de acordo com o prev1sto no art. 181 e 
§§, da Lei no 0066/93. 

li - Designar, .de a~do com o art. 165 da 
Lei no 0066/93, a. s'érvidora JEREZINHA SOLANGE 
BARBOSA ROCHA RODRIGUE~ Of1ciala de Polícia 
Civil, Matrícula n° 369870, qu;\passará a integrar a 
Comissão no lugar 

1
do vogal que ascendeu à 

presidência do feito. ' 

Pá 05 

, / Macapá-AP, 1J de jal1_91~o 9~ 2011. 
I ' .-' 

/ Tito GUimarjA:r: 
Delegado-'Ge_r~ ~Policia Civil 

003 
PORTARIA No /2011-DGPC 

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 17, XIII, da Lei no 0883, de 23 de março de 
2005, e tendo em vista o' resultado do julgamento 
administrativo exarado no Processo AdministratiVO 
Disciplinar no 037/2010-DGPC, instituído pela Portaria 
n<> 0254/2010-DGPC, de 09 de agosto de 2010. 

RESOLVE: 

Aplicar ao servidor SANDRO SIMEY 
TORRlNHA DA SILVA, Delegado de Polícia Civil do 
Estado, Matrícula n° 908681, tendo em vista os fatos 
que lhe foram imputados no citado processo, a 
penalidade de 40 (QUARENTA) DIAS DE 
SUSPENSÃO, de acordo com o disposto no art. 117, 
Incisos VI e XVI!l e 118, § 20, incisos I e Vlll e § 30. 
incisos 11 e X, combinados com os arts. 129 e 130, 
caput, e, § 1°, V, letra "a", todos, da Lei no 
0883/2005. 

DÊ"SÉ CIÊNCIA. 
PÜBUQUE-;E E CUMPRA-SE. 

Macapá-AP, ~O de ]an~iro de 2011. 

Tito Guiml.ãAsleto 
Delegado-.Gé~all:le Polícia Civil 

ooY 
PORTARIA NO /2011-DGPC 

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, 
usando das atribUições que lhe são conferidas pelo 
art. 17, Xlll, da Lei no 0883, de 23 de março de 
2005, e tendo em vista o resultado do julgamento 
admimstrativo exarado no Processo Administrativo 
Disciplinar n° 038/2010-DGPC, instituído pela Portaria 
n° 0255/2010-DGPC, de 09 de agosto de 2010. 

RESOLVE: 

Apl;car ao servidor SANDRO S!MEY 
TORRINHA DA SILVA, Delegado de Polícia Civil do 
Estado, Matrícula n° 908681, tendo em vista os fatos 
que lhe foram ~mputaelos no citado processo, a 
penalidade de 20 (VINTE) DIAS DE SUSPENSÃO, 
de acordo com o disposto no art. 117, incisos Vl e 
XVIll, e 118 § 2o, iAcisos l e Vlll. e§ 3o, incisos IJ e 
X, combinados com os arts. !29 e 130, caput, todos 
da Lei no 0883/05 (LOPC). 

~~A. 
BLIQU1·SE; E CUMPRA-SE. 

capá-AP 20~~ro d 11. 

Tito Gu a~- s Neto 
Delegado-. ai de Policia Civil 

POR TA R I A N.' 003812011-DGPC 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO 
FUNRESPOL, no uso das atribuições peta lei no 2477 de 15 
de agosto de 1995. 

RESOLVE: 

Art. 1 • ConstHuir a Comissão Permanente de 

UcHação do Fundo Especial de Reequipamento Policial, 

composta de 05 (cinco) membros, nomeados neste ato, sob a 

presidéncia do primeiro, com competência de promover 

recursos para reequipamenlo. material permanente, aquisição 

de imóveis, estudos e prOjetos técnicos relativos a questões 

de justiça e segurança pública, informatização dos serviços, 

aquisição dos equipamentos, construção e ampliação de 

instalações e despesas da administração e manut~nção, 

aquisição de material de telecomunicações, veículos. armas e 

muniÇões, e outros materiais permanentes indispensáveis à 

constrtuiçâo e funcionamento das Un~dadea de Policia 

Judiciaria, em obediência ao que dispõe a Lei n° 2477, 

1510811995 e conforme decisão do Conselho Diretor do 



Maca á, 14.02.2011 

CONDI F que funcionará pelo período de 01 (um) ano: 

Presidente: Cleonice Silva de Lima 
Secretária Administrativa: Maria Valdeci de Lima 
Membro Efellvo: Eronias Torrinha da Silva 
Membro Efetivo: Daniel Rj· do Nascimento 

Monteiro 
Membro Suplente: Maria da Anu iação Pereira de 

Barros Lima . 

Art. 2' Esta Portaria entra em vlg
1 
r na data de sjlll' 

publicação. • , / 
I ; ."'..-

Macapá- AP . 01 de Fevereiro de 2011. 

i~" / . 
TITO GU/fvÍA tS NETO 

Presidente do Conselhp ' reter do FUNRESPOL 

PORTA R I A N• 0039/2011 

O DELEGADO GERAL DE POÚCIA CIVIL DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000- SEJUSP, e tendo em vista o documento Memo n.0 

126/11- DPI. 

RESOLVE: 

RELOTAR, por Interesse da administraçao, o servidor, 
JÚllO CESAR FJRMINO ALVES (Delegado de Policia Civil), 
Classe 'Especial", do Quadro de P L do Estado, do 
Município de Santana para esta 1tal (Macàpá), a partir de 
28/01/2011.1 ' 

JUSTIFICA A: Conforme o teor 
942/2005-SEAD, d 6{08/2005. · 

R stre-se, Publique-s 

PORTA R IA NO 0040/2011 

O DELEGADO GERAL DE POÚCIA Cll/IL DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 • SEJUSP, e tendo em vista o documento Memo n.•. 
128/11· DPI. 

RESO.LVE: 

RELOTAR, por interesse da administração, a 
servidora, LUIZA ROSA MAIA BARROS (Delegada de Policia 
Civil), Classe "2"", do Quadro de J>essoa( do Estado, do 
Município de Mazagão para o Muni • · Santana, a partir de 
28/01/201 L ' 

i 
·JUSTIFICA A: Confonme o teq- da Portaria 

942/2005-SEAD; d 6/08/2005. I 

/ 
I 

PORTA R I A N• 0041/lOU 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000- SEJUSP, e tendo em vista o documénto Memo n.0 

149/11· DPI. . 

RESOLVE: 

RELOTAR, por interesse da administração, a 
servidora, ROVÊNIA SHEILA MOTA MACIEL MARBA DA SILVA 
(Agente de Policia Civil), Classe "2°", Padrão "l", do Quadro de 
Pessoal do Estado, do Muniá~:~ d~- ara esta Capital 
(Macapá), a partir de 11/01/2~ 

JUSTIFICATIVA: flónforme o teor a Portar! 
942/2005-SEAD, de 16/~2005. 

PORTA RI A N• 0042/2011 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, 

(DIÁRIO OFICIAL) 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 • SEJUSP, e tendo em vista o documento Memo n. o 
155/11 • DPI. 

RESOLVE: 

RELOTAR. por interesse da adminlstraç~o, o 
servidor TOBIAS DE CARVALHO MONTEIRO, (Delegado 
de Policia Civil), Classe Especial, do Quadro de Pessoal do 
Estado do Amapá, desta capital (Macapá), para o Município 
Laranjal do Jari, a partir de 1 2011. 

n° 942/2005-5 

ência. 

/ ,. 
/ 

PORTARIA N.o 0043/20'1.1 

O DELEGADO GERAL DE POÚCIA CIVIL DO 

AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria (N) 004/2000-SEJUSP, e tendo em vista o 

documento Memo n• 107/11- DPI. 

RESOLVE: 

REllFICAR os termos da Portaria n° 0024/2011, 

de 27 d~ Janeiro de 2011, que passa a vigorar com a 

seguinte redaçao: 

RELOTAR, por interesse da Administração 

servidora DANIELA VAZ DO AMARAL, Agente de Polícia, 

Classe "2•", Padrl!o "!", do Quadro de Pessoal do Estado, do 

Município de Ferreira Gomes, p;lra esta Capital, a contar 

25.01.2011. 

Registre-se, Publiqu 

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

CONSIDERANDO o contido no Ofício no. 
954/2011-CPAD, que dá conta de que os trabalhos da 
Comissão no Processo Disciplinar n° 020/2010-DGPC 
r~ão foram concluídos no prazo de prorrogação 
estabeleCido pelo art. 152 Caput, da Lei 8.112/90, em 
razão da necessidade de se ouvir ma1s testemunhas e 
ainda mterrogar o acusado, sendo, ass1m, reconhecida 
como justa a causa da demora. 

RESOLVE: 

REDESIGNAR a--- om1 ão atuante no 
processo para ultimavós trabalho de apuração no 
lapso de 60 (se nta) d1as, a contar do praz 
expirado pela or m legal. 

/ 
/ 

M pá-AP, 20 de jane~ro 
/ 

/Dê-se ciênCia. 
Publique-se. 

Tito Guima 
Delegado·Ger 

P O R TA R IA N° 0045/2011 

O DELEGADO GERAL DE POÚCIA CML DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 • SEJUSP, e tendo em vista o documento Memo n.0 

161/11 • DP!. . 

. RESOLVE: 

RELOTAR, por interesse da administração, o 
servidor I:UIS CARLOS MOY TEIXEIRA; (Agente de Polida 

Pá . 06 

Civil), Classe "3", Padrão "!" do Quadro de Pessoal do Estado 
do Amapá, do Munidpio de Laranjal Jari para esta Caprtal 
(Macapá), a partir de 02/01/2011. 

PORTARIA NO 0046/2011 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CML DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria ( N) 
004/2000 - SEJUSP, e tendo em vista o documento Memo n• 
175/11 - DPI. 

RESOLVE: 

RELOTAR, por interesse da administração, o 
servidor LUIZ VILHENA PIRES, (Agente de Policia Civil), 
Oasse Especial, Padrão VI do Quadro de Pessoal do Estado do 
Amapá, do Munidp1o de Vitória do Jari para esta Cap1tal 
(Macapá), a partir de 02/02/2011. 

POR T·A R 1 A N• 0047{2011 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N) 
004/2000 • SEJUSP, e tendo em vista o documento Memo n.o 
156/11 · DPI. 

RESOLVE: 

RELOTAR, por inl'eresse da administração, o 
servidor ANTONIO PEREIRA DE MELO, (Agente de Policia 
Civil), Classe Especial, do Quadro de Pessoal do Estado do 
Amapá, do Muniópio de Santana para esta Capital (Macapá), a 
partir de 02/02/201 L 

no 942/2005-SEAD, d 

PORTARIA N° 0522/2010 

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas peia Portaria (N) 
004/00 • SE:JUSP, e tendo em vista o documento Memo no 
689{10 • GAB/DGPC. 

RESOLVE: 

RELOTAR, por interesse da Administração, a servidora 
MOEMA TEIXEIRA BARROS, Agente de Policia, Classe "2•", 
Padrão "!", do Quadro de Pessoal do Estado, 
do Município de Ferreira Gomes, para esta Capital, a contar de 
26.12.2010 .• 

P O R TA R I A No 0048 /2011 • DGPC 

O DELEGADO GERAL DE POÚCIA CIVIL DO 

AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela· 

Portaria (N) 004/2000 - SEJUSP e, tendo em vista o 

documento, Memo n• 330/10.-GAB/DGPC . 

RESOLVE: 



Maca á 14.02.2011 

RETIRCAR os termos da Portaria no 0181/2010 
• DGPC, de 29 de Junho dê 2010, que passa a v1gorar com 
a seguinte redação: 

ART. I o • HOMOLOGAR o deslocamento do 
Servidor SANDRO SOUZA llMEIRA DA SILVEIRA, ( Agente 
de Policia ), que viajou da sede de suas atividades 
Macapá-AP, até o Município de Laranjal do Jan, no 
período de OS A 11/06/2010,, em mj§sãQ:policial. 

.--/ \ 
Art. 20- De acor}k{com o Decr o 1492, de 04 

Abril 02 e Lei no 0066 de'Ó3 Maio 93, auto zo o saque de 
06 (seis) d1ária(s) '' · 

Regisyé'~e, Publique-se e Dê-se Ciênci 

/~·M'., "" --. 
I 

Secretarias de Estado ~ 

(Educação • 

Miriam Alves Corrêa Silva j 

PORTARIA N° -012/2011- SEED 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Decreto n' 0021111. de 03 de Janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar a servidora Tereza Farias 

Duarte Monteiro, Assessora Ceotro de Pesquisas 

Educacionais, para responder interinamente pela chefia 

do Centro de Pesquisas Educacionais, a contar da d1!ta 

de 02.02.2011, durante' a :icença médica da Titular 

Maria do Socorro Brazão Tolosa, a qual se ?ubmerer~ a 

urn proced:mento cirú·ç.co. 

Art. 2° - E:sta Portana entrará ern vig0r na 

data de sua assinatura e publicação. 

f•ê-se. c1ê•1C1a, publique-se e c.un,pra·se. 

Gar.nete da em ~lacapá-AP, 

21/01/2011. 

PORTARIA:>!", 01512011·GAD,SEF:D 

A SECRETf.R!,, DE ES I'ADü DA EDVC.~Ç,\0. u<c.:x:i(• 
lia$ atribuiçóec; que lhe são con[t>ridas pelo Decrein n11 00::! l de OJ de
Janeiro c~ 20: l - GAB!GE/v'S.EED. 

RESül.\'F· 

Art 1° • Designar os ::~erYJdores abt~l'<o relacionados pnrJ 
compor li Comis~~o Permanente de Licitação d~:sta Secretuia 

• ALZIRJNHA FREITAS SOU/.A. 
• MARIA MARCIA OATISTA BAIA, 
• I. UIZIMARY CORREIA GÓIS . 

. Art 2° . A Comis.c;ão se:-a presidida pelo .Senhor JOSF. 
MARIA AMARAL U.>llATO: 

t\n l' ·Revogam-se a Portaria n.15VJOJOIGABISEED: 

Art_ 4r· - Esb Portaria entra em \'igor na dnta de sua 
pubhcaçào. 

DC-se ciênc1a. publique-s.c e cumpra-se 

Gabim.·tc do secrc-tár_i'O. em Macap~ 13.0! 2011 

·MlR;j-A~~~_5 coimEA SILVA 
SECRETÁRIA ol: ESTADO DA ED!:CAÇÃO 

PORTARIA 

NO 018 /2011/SEED 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 
no uso das atribuições ·que lhe são conferidas pelo 
Decreto No 0021- GAB/SEED/GEA, de 03 de janeiro de 
2011 e, 

(DIÁRIO OFICIAL) 

CONSIDERANDO 

• A necessidade de instituir equipes de técnicos 
para compor, no âmbito da SEED, Central d_e Vagas que 
objetivem atender eventuais excessos da demanda 
escolarizável no ano de 2011 que não foram atendidos 
nas escolas especialmente dos municípios de Macaoá. e 
Santana; 

- A necessidade de organizar e direcionar a 
comunidade que virá em busca de vagas, após o 
período de matriculas; 

RESOLVE: 

Art 1° - Instituir e Nomear a Comissão da 
Central de Vagas 2011 que será responsável por 
planejar e executar as ações que visem o 
funcionamento da Central de Vagas em todos· os níveis e 
modalidades de ensino, de modo a assegurar o acesso à 
demanda escolarizável/2011 no Estado do Amapá, 
especialmente nos ~1unicípios de Macapá e Santana, 
constituído pelos servidores dos seguintes setoriais, sob 
a coordenação do Gerente do NEFEI/CEBEP: 

ZONA NORTE 

Aldelita Amanajás Neta; 
~laridalva Paixão Dantas 
NEFEI/CEBEP 
Marinalva Paiva Dantas 
NEFEI/CEBEP 
Mana das Graças Lima Filha • 
UEMOD/NEM/CEBEP 
Mana Aurenir de Lima 
NEES/CEESP 
Darcy Ramos Corrêa 
NIOEiCODNOPE 
Cnstiane Souza dos Santos 
UAAP/NATEP/CODNOPE 

ZONA SUL 

~11guel Paixão de Lima 
Rodrigues · NEFE!/CEBEP 
Maria Erenlce de Carvalho 
Fontoura • NEM/CEBEP 
Vera Lúcia da Silva Dias -
NEES/CEESP 
Ana Maria Ribeiro dos Santos 
• NEJA/NEES 
Aldinete da Cruz Brito • 
NIOE/CODNOPE 
Maria do Socorro Souto de 
Menezes - NATEP/CODNOPE 

SANTANA 

Nilda Miranda da Silva • 
NEFEI/CEBF.P 

!.vete de Fátima Barroso 
NEFEI/CEBEP 
Leilacy Almeida Nunes 
NEFEI/CEBEP 

Art. 30 · A Comissão da Central de Vagas 
2011, funcionará r,o perlodo de OS a 30 de janeiro 2011, 
sendo um polo na Zona Norte. - EE. Rute de Alme1da 
Bezerra ; Zona Sul EE. Maria Bernadete e em Santana na 
E.E. V!tóna Régia. Após esse período o atendimento de 
eventuais deman:las continuará respectivamente no 
NEFEI/CEBEP quar.do ·se tratar de Ensino Fundamental, no 
NEM/CEBEP quar'do s~ tratar de Ensino_ Médio, no 
NEJA/CEES? quar.dc se tratar de Educação de Jovens e 
Adultos e, no NEES/CEESr qua~do se tratar de Ensino 
Especial; 

Art. 4° · A Comissão da Central de Vagas 
,jeverá, ao final dos trabal~os, elaborar Relatório técnico e 
encami'>há·io ao GAB/SEED e à Coordenação do 
Reordenamento Escolar 2011 para conhecimento e 
encaminhamentos devidos. 

Art. so · Esta Portaria entrará em Vigor, na data 
de sua assinatura e será publicada no Diário Oficial do 
Estado. 

D~·SE CI~NCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE DA SECRETÁRIA, em Macapá-AP, 04 de 
Janeiro de 2011. 

PORTARIA 026/2011 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n o 0021 de03 de Janeiro de 2011 e, tendo em 
vista o contido no Processo no 3172/2011. 

RESOLVE: 
Art. 1° • Homologar, a seiVIdora CARMEM 

I,ÚCIA NASCIMENTO FIGUEIREDO CORREA
··secretárla Escolar, para responder pela Direção da 
E.E.Princesa · Isabel, durante o. impedi.!!'_ento _da 

respectiva titular REGINA MARIA PARAFITA 
CASTRO, que encontra-se em monitoramento e 
acompanhamento médico de sua filha no Estado do Pará 
no período de 12/01 a 20/01/201 L 

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

Dê· se ciêncl , pubil e· se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretár , em M capa·AP 25/01/2011. 

Secretári 

PORTARIA N° 030/2011- SEED 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,. 

usando das atribuições que ,lhe são conferidas pelo 

Decreto .no 0098/2011, de 03 de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Art •. 1° - Designar a servidora Lucllene 

Freire Ramos Secretária Escolar, para responder 

interinamente pela Direção da Escola Estadual Padre 

Vitória Galliani, ~o período de 19.01.2011 a 26.01.2011, 

substitumdo a Diretora Elenilu Silva Costa Souza 

para a realização de procedimentos médicos na cidade 

de Belém do Pará ' PA. 

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua assinatura e publicação .. 

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

Gabinete da Secretária, em Macapá·AP, 

25/01/2011. 

PORTARIA NO 031/2011- SEED 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Deéreto n' 0021/11, de 03 de Janeiro de 2011 .. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Autorizar O deslocamento da 

servidora Maria Ell Barbosa Corrêa CPF 

209113192.04 Assessora Técnica Nível 11 e 

Wandernelson Ferreira de Souza 

CPF307162842.00, motorista GAB/SEED, da sede de 

suas atribuições , em Macapá, até os Municípios de 

Amapá, Calçoene e Oiapoque a serviço desta Secretaria, 

no dia 27 a 29 de janeiro de 2011. 

Art. 2° -· Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua assinatura e publicação. 

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

Gabinete da Secretaria, em Macapá-AP, 

26/01/~011. 

PORTARIA N° 032/2011 - SEED 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Decreto n• 0021/11, de 03 de Janeiro de 2011. 

RESOLVE: 
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Art. 1 o - Designar a servidora Maria do 

Rosário Pelaes, Diretora Adjunta, para responder 

interinamente pela Direção da Escola Estadual Padre 

Simão Corridori, no período de 24.01.2011 

27.01.2011, substituindo a Diretora Prof• Tatiane dos 

Santos Costa para de assuntos de interesse particular. 

Art. 2° - Esta Portana entrará em vigor na 

data de sua assinatura e publicação. 

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

Gabinete da Secretaria, em Macapá·AP, 

26/0 I /20 11. I 
I 

:~:1· ·;~c.,,s;w, 
Secreta de Estado da Educação 

, ·:relc n' 002 tll011 

PORTARIA No 033/2011- SEED 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO, 

usandÓ das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Decreto n• 0021/11, de 03 de Janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Art. 1o - Autorizar O deslocamento da 

servidora Marta Ell Barbosa Corrêa CPF 

209113192.04 Assessora Técnica Nível 11 e 

Wandernelson Ferreira de Souza 

CPF307162842.00, motorista GAB/SEED, da sede de 

suas atribuições , em Macapá, até o Município de 

Mazagão e a localidade de Anauerapucu a serviço desta 

Secretaria, nos dias 12 e 13 de Janeiro de 2011 

Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua assinatura e publicação. 

Dê·se ciência, publique-se e cumpr3-se. 

Gabinete da Secretaria, em. Macapá-AP. 

26/0i/2011. 

·1···: ..... · _.,· 

a -Mves-Cô'rria Silva 
Se&êh à Estado da Educação 

O O"eto n' 002tll011 

PORTARIA No 034/2011- SEED 

A SECRETÁRIA DE ESTADO OA' EDUCAÇÃO, 

usando das atribuições que lhe ·são conferidas pelo 

Decreto n' 0021 - GAB/GEA. de 03 de janeim de 2011 e 

considerando a necessidade de realizar o Levantamento da 

Situação Escolar·LSE 

RESOLVE: 

. Art. 1 o - Nomear, COMO COORDENADOR 

'ESTADUAL do Levantamento da Situação Escolar-LSE o 

servidor LOURIVAL SANTANA FILHO, Coordenador da 

Rede Fislca COREF/SEED. 

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua assinatura e publicação No Diário Oficial do 

Estado. 

Dê: se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete da Secretária, em Macapá-AP, 04 de 

janeiro de 20.11. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTAR1A N° 03J j 2011 - SEEO 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 

usando das atriOuições·que lhe são conferidas pelo 

Decreto n• 002'111, de 03 de ~aneiro de 2011 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar a servidora Elidete 

Coelho Bezerra, Pe<iagag·a, pertencente ao Quad~o 
Estadual Mat. 499102, para responder interinamente 

~ela Direção da Escola Estadual Novo Horizonte, 

localizada no l~unicipio de Santana, até que seja 

nomeado um novo gestor pilra o referlpo educandário. 

Art. 2° - Esta Portaria entrará em v1gor na 

data de sua assinatur<J e oublicaçilo. 

Dê·se C1ência, puh:iqt:e·se e curnpra-se. 

Gabinete dil Secretaria, em r~acapá-AP, 

Jl/01/2011. \ 
) 

PORTARIA N-0 038/2011- SEED 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Decreto n• 002111"•. de 03 de Janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Autorizar O deslocamento do 

servidor Wandernelson Ferreira de Souxa 

CPF307162842.00, motorista GAB/SEED, da sede de 

suas atribuições , em Macapá, até os ~1unicípios de 

Tartarugalzinho e. Pracuúbo il serv•ço desta Secreto ria, 

no dia 02 rle revNeir8 rle 20é 1 

Art. 20 - E~:a Pnn11~1a cntraréÍ em vigor na 

C:ata de sua ass·natuca e ~utHcação 

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

Gabinete oa Secretaria, er;c Hacapá-AP, 

01/02/2011. 

PORTARIA N° 0040/2011- SEED 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n• 0098/2011, de 03 de janeiro de 
2011, com amparo da Resolnçno n• OJ5/2001·CEE, em consonância 
com o artigo JR. S$ I' e 2' da Lei n' 9.394/96, de acordo com a 
Portarta Ministerial n' 807 de 18 de junho de 2010, e conforme 
estabelecido na Resolução Normativa n"4, de 04 de ti:vcrciro de 2011. 
expedida pelo Conselho Estadual de Educnç!o, 

Considerando que o Exame Nacional do Ensino 
Médio;ENEM 2010, p'ermile a utilizaçao dos seus resultados para 

· efeito de Certificação de conclusão do Ensino Mtdio nos termos do 
anigo 38.$$ I' e 2' da Lei n• 9.394/1996: 

Considerando n necessidade de estabelecer 
procedimentos c requisitos para a sistemática de certificaçl\o no nível 
de conclusAo do ensino mt:ditl dl,)~ participantes nn rrocesso avalialivo 
realiZlldo no Estado do Amapá que obuveram a pontuação mínima 
estabelecida p<lo ENEM 2010. c 

Considerando ainda a relevância da gamntia dns 
principias balizadores da Educação de Jovens c Adultos estabelecidos 
pela legislaçfto vigente; · 

RESOLVE: 

Art. I" A Secretaria de estado da EduCllção 
certificará os _participantes do processo a't·a!iativo do Exame N~cmiml 

Pá . 08 

de t;nsmo :vl(Jw-F.~FM. realizado no E5tado do Amapã no ano <.k 
201 O, des~e que atendam aos seguintes rcquis1tos 

!- Ter IS {d<mitoJ 
anos completos 
ate a data de 
rea\11.1ÇJo da 
"primeira prcwa 

11-
do ENEM: 
Nao ter 
concluldo 
ensino médio. 

111- Ter atingido o 
minimo de 400 
pontos em cada 
uma das áreas 

de conl1ecimenro do ENEM: · 
IV- Ter atingido n 

min1mo de 500 
pontos na 
redaç~n 

I•arágrafo único. Para a (lrea d' hng11agcm. 
códigos e ~mJS recnolog1ns o interessado dn•crã ubter o mínimo de ~00 
pontos na prova ohjetiva e, adiCionalmente. o mínimo d..: 500 pontos na 
pro .. ·a. de redação 

Art. r O direito dos menores emancipados pa111 
os 3IOS da vida civil n~o se aplica para o pirita da ccr:ilicaçào de 
conclusão em nível de Ensino Mtd10 ou da de-claração de 
aproH.:itamcnto de ·componentes currict:br~s fundnmentados nus 
resn!tildos do ENEM 2010. 

Art. J' Somente scn\ admitida n solicíta~,:ão de 
certificaç.ào ou dec-lardçâo bJ!i7.:tdas no Ff\:F.\1~2010. no ãmbitll desta 
Un1d_adc Fcderali\oa, ao candidato que comprcwar tl!r escolh-IdO no a1o 
da inscnção a Secretaria de Educação do Estildo dÕ Ami1p:i. 

Art. 4" Ftca. des1~nadC1 o Núcleo dt.: Educação iie 
Jovens e ~~dul!os vinculada á Coordenadona de Educaçâu Especifica· 
CEESP, desta .Srcretaria para proceder a certificação aos mtcrc~ados . 

• t\0 prazo mimmo de 30 (trinta) di3s após o recebimento das netas e 
dadós cadastrais disponibilizados pelo INEP. 

Art. ~" Para sollcttn,;no da certilicaçi'lo ou da 
dclaraçãu úe aproveitamento de componentes _curriculares os 
interessados dcvcnlo dnigirMsc ao NUclto de- E~ucação de Jo,·ens e 

AduUos-NEJA, apresentando os segumtcs documentos originais t.: 

correspondentes cópi:ls: 
1- Rcquerunento 

dirigido ao setor competente Ja SEED. oftcializcllldo seu peduio e 
autot izando a utilização dos resultados obtidos no ENEM; 

li- Cartcint de 
idcnt1dadc; 

111- Cadastro de pessoa 
fisica-CPF; 

IV- Ccr11dão 
nasc1mento 
casamento, 

de 
011 

V. Boletim indivadual 
de - resultados 
expedidO pelo 
TNEP 

P:trágr;lfO único Scrã ~.:xigtda dos plelle:w:c<i. além dos documt'nto~ 
t=Spl'C!Iicados nos mcasos deste artigo, ~ma. di:!claraçào inr.l!Vldual, 
dc,·ad:unentc assinada, qut atr:.stc aind<~ não haver concluído o Ensmo 
M~dio. 

Art. 6• E.st.1 Portenn cntmrâ em vigor na data Jc ~u:1 
a-.sinaturJ. 

Art. / 0 Revogam-SI! as d1~po:,ições em contràrio. 

Dê-se ciênciá; publique-se e cumpra-se. 

Gabinete da em Macapá-AP, 

03/02/2011. 

CONSELHO ESTADUAL DE F.DUCAÇÀO 
ASSESSORIA T[CNICA 

RESOLUÇÃO N" 004111-CEFJAP 

REGIII.AMENTA A CERTIFICAÇÃO 
DE CANDIDATOS, PELA SEEDINEJA, 
QUE OBTIVERAM f:XITO l'iO.ENEM, 
REALIZADO NO ANO DE 2010 E D,Í, 
OliTRAS PROVJDt.NCIAS. 

A Presidtnte do Con•elho EstAdual de EduCBçlo, no uso 
das atribuições legais qut o ca~o lht tonf<re pelo Regimento 
lntemo, •provado pelo Deorrto n• 5236/10, de 30 de drzembro dt 
2010. e <onsideraodo: 

• O estabelecido nn Le'i n• 9.394 • Leí de Diretnzcs < Bases 
da Educaçllo Nacional (LDB), de 20 dezembro de 1996, especialmente 
n~s disposições contidas no caput e§ 1° do artigo 8°, no inciso VI do 
anigo 9" e§§ 1' e 2' do anigo 38; 

• As disposições oontídas na Portaria Noimntiva do 
Ministério da Educaçso. n' 807, de 18 de junho de 2010 e no Edital 
rNEP n'. 4 de 24 de setembro de 2010: 

• A necessidade emergencial de rcgularneniaçao da 
certificaça:o em nível de conclusão do Ensino Méd1o para os 
participantes maiores de 18 (dezoito) anos que se submeteram ao 
proo:s.o_ avaliativo do t:NEM 201 O reali1.ado no Estado do Amapa; 
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- A relevância da garantia dos princípios balizadores da 
Educação de Jovens e Adul!os estabelecidos pela legislação 
educacional vigente. · 

RESOLVE: 

Art. 1'. Autorir.a a Secretnria de Estado da ~ducação, nos 
termos desta Resolução, a emitir certíficação, em nivc:l de conclusão 
do Ensino Médio aos participantes que ·obtiveram êxito no processo 
avaliativo do Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM, realizado no 
Estado da Amapá, exclusivamcnle no ano de 2010. coordenado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e -Pesquisas Educacionais Anisio 
T ei.\Cirn·INEP/MEC. 

Art. 2". Para que a certificação de condusão em nível do · 
Ensino Médio possa produ1ir os efeitos legais a Secretaria de Estado 
da Educação deverá observar se os interessados apresentam os 
seguintes requisitos: 

1- ter idade mlninta de 18 (dezoito) anos complctos na data 
de realização da primeira prova do ENEM 2010; 

11 ·ter nting1do o mínimo de 400 pontos em cada.uma das 
áreas do conhecimento do ENEM: 

111 - ter alingido o mínimo de 500 pontos em Redaçao, 
confonne eslabelecido pelo Edital JNEP n' 4 de 24 de setembro de 
2010. 

§ ]0 Os interessados poderao solicitar a Secretaria de 
Estado da Educação declaraçllo de apro~itamcmo de componentes 
curriculares, correspondente à~ Área.;; de conheCimento nas quais 
obti\o·eram êxito no Exame, desde que atendam aos requisitos 
estabelecidos nos incisos I. 11 c 111 do cnput deste artigo. 

§ 2° O direito dos menores emancipados para os atos da 
vida civil não se aplica para o pleito da certificação de conclusão em 
nível de Ensino Médio ou da declaraçno de aproveitamento de 
componentes curriculares fundamentados nos resultados do ENEM 
2010. 

Art. 3'. Somente será admitida a solicitação de Certificação 
ou Declaração balir.adas no ENEM-2010, no nmbilo desta unidade 
federativa. ao c-andidato que comprovar ter sido submetido ao F.xame 
no Estado do Amapil. 

Art. 4'. O pedido de emissno da Certificação ou da 
Declaração referidos no caput e * 1' do artigo 2' desta Resolução 
deverá ser protocolado pelo interessado no Núcleo de Educação de: 
Jovens e Adultos da Secretaria de Estado da J::ducaçllo, inmuido com 
Carteira de Identidade, Cadastro de Pmoa Fisíca.CPf. llolelim 
Individual de Resullados expedido pelo TNF.P, comprovante de 
preenchimento do formulârio eletrônico de ccrlíficação, c Declaração 
rndividual. devidamente a.cos1nada. que ateste a não conclusão do 
Ensino Médio pelo participante do ENEM/2010. 

Parágrafo único. Compete à Secretaria de Estado da 
Educação regulamentar os procedimentos inerentes à emissno da 
Certificação ou Declaração de que trata esta Resolução. · 

Art. 5' Esta Resolução entrará em vigor a partir da presente 
data. revogadas ns dispos1ç~ em contrário. 

Gahinete da Presidência do Consrlho Estadual de 
Educaç~o. em Macapá- AP, 2 de fevereiro de 20 I l. 

/ . 
Maria ro ~o'hl-as 

Pr idcnt do CE 
Decreto I 

CONSELHO 1-:STADUAL DE r.llUCAÇÃO 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INDÍGENA 

PROCESSO r;• 087/2007- CEE/AP 
PARECER I\' 03112010- CEE/AP 

1- HISTÓRICO 

AUTORIZA O fUNCIONAMENTO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA EM NÍVEL DE 
E:"!SINO MÉDIO, NA MODALIDADE DE 
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, 
OFERECIDA PELA ESCOLA VISCONDE 
DE MAUÁ- SESI, EM MACAPÁ E 
V.~ LIDA l:STI:DOS REALIZADOS. 

A Escola Visconde de Mauá, em 30 de julho de 2007, 
plcite<Ju junto a este Conselho de Educação Autori7.ação de 
Fnncionamento do Curso de Educação B'-'ica em Ensino Médio, na 
modalidade de Educação de Jovens c Adultos. 

Após a Análise conclusiva pela Assessoria Técnica do 
CEEIAP. coUbe a esta Rdatora a emiss~o do presente Parecer. 

Constam do Processo as seguintes Peças: 

O I • Oficio do n' I 52/2007- DIREG, que solicita pedido de 
Autorização de Funcionamento do Curso de Educação 13ãsica em 
Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos, na 
Escola Visconde de Mauá; 

02 - Plano de implantação da Educação llàsica do nível 
médio da Educaçao de Jovens e Ad~llos; 

03. Cópia da Portaria 006n6 -SESl/AP; 

04- Cópia do Cadastro Nacional de Pcssoa.Juridica: 

OS - Cópia do Alvará de Fiscalizaçao, de Localização e 
funcionamento; 

06 ·Cópia do Regimento Escolar; ·. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

07 ·Cópia do Parecer II/2006-CEE/i\P; 

08 ·Cópia da Portaria 004/2007-SES!IAP; 

09- Cópia do parecer n" 24/06-CEE/AP: . / 

I O .. Cópia da Matriz Curricular do Ensino Médio da 
Educação de Jovens c Adullos - 2007: 

li -Cópia do oficio n' 055/07-CEFJAP; 

' . 12 -Cópia das matrizes curriculares da Educação Infantil, 
do Ensmo Fundamental de I~ a 4" c de 511 a 8' série; 

13 -Modelos de escrituração tscolar: 

14 -Cópia dos livros que cons1an1 do acervo bibliogrâlico; 

15 • Cópias dos documentos de habililação do pessoal 
t~cnico docente; 

16' 
disciplinas; 

.Listagem dos ConteUdos Progrdmático~ dns 

·17 • Relação do corpo tccnico, administrativo docente: 

t8 . Cópia dos documentos de habilitaçao dos professores; 

19 - Cópia da portaria n• 00812008-SES! que nomeou a 
diretora da eScola; 

20 • Cópia da Portaria de n' 025/2009-SESI-AP; 

?I ·Cópia da Portaria de n' 02612009-SESI- AP; 

22 -Cópia do plano de ação articulado do SESI·SENAI; 

23 ·Análise da assessoria técnica do CEE -AP. 

li-ANÁLISE 

A Escola Visconde de Mauá - SESI é uma instiluiç:to 
privada vollada para a Educação Bil.<ica, minislrando a Educação 
Infantil, o Ensino Fundamental (I' a 4' e 5" a 8' série) e 3' c 4' Etapas, 
na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. É mantido pelo 
Serviço Social da Indústria -·SESI - DRIAP, criada através da 
Portaria n' 006/1976, situada a Rua Leopoldo Machado, n• 2749, no 
Bairro do Trem, no Municipio de Macapã, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o n' 03..775.620/0001·90. Atualmente 
encontra-se em plena expansao em todas as atividades de ensino
aprendizagem, assim como, de reestruturnçao com ampliação do 
quadro de pessoal e dos espaços fisicos, com adapta>ões que 
promovem a acessibilidade para as pessoas com necessidade 
educacionais especiais. 

Merece destacar que a Educação, não sendo a uníca 
atividade de imporffincía do SESI, é prioridade no i:onjunto dos 
serviços vollados ao bem es1ar dos trabalhadores e seus dependentes, 
merecendo a concentraçl!o de esforços para o fortalecimento e suporte 
aos programas implanlados em todos os Nlveis e Modalidades de 
Ensino, destacando-se as atividades de Esporte, Lazer, Cultura, 
acompanhamento médíc!Hldontológico e oferta de ·alimentação 
Escolar aos alunos de Educação lnfanlil c Ensino Fundamental de J' a 
4' Série. Em sua trajetória o SESUAP tem marcado sua contribuição 
na oferta de Serviços Educacionais às crianças, jovens e adullos, 
dividindo com o puder Público a responsabilidade no atendimento à 
demanda por Educaçllo, c assim, cumprindo com a missl!o 
institucional do Serviço Soci·at da !ndustria no Estado do Amapâ. 

PLANO DE IMPLANTAÇÃO 

l-JUSTIFICATIVA: 

A realidade educacional brasileira tem mostrado que o 
princfp_io Democrático de Educação para Todos está distante de 
atender a todas as camadas sociais, notadamente aos jovens e adultos 
que se encontram na infomtalidade, aspirando por ocupação no 
mercado de .trabalho em crescente competilivídade. 

Diante desta cunSiatação e considerando as experiências 
das instituições SESI e SENAI, a primeira no âmbito da Educação 
Básica de crianças, jovens e adulta< lrnbalhadores e a segunda na 
Formação Profissional, o Departnrnento Regioqal do SESI/ AP, 
buscou financiamento com vistas à impl_antaçao de uma proposta 
inovadora, cuja caracteristica se legitima na Ação Articulada da 
Educação Básica de Nlvel Médio, na modalidade de Jovens e Adultos 
com a Educaçllo Profissional, aliando as comp<téncia.< dessas 
instituições. 

O presente Plano, construido á luz dos indicativos Jegais
teóric~rmetodológicos, representa a intenção e o compromisso de 
proporcionar sólida fonnaçl\o geral, com vistas à ação articulada com 
a Educação Profissional de Nível Têcnico, oportuni1.ando a inserção 
do aluno da EJA no mundo do irabalho. 

Ressaltamos que a Educação de Jovens e Adultos da Escola 
Visconde de Mauá, c totalmente gratuila. 

2-0BJETIVO 

Desenvolver a Educação Básica de Nivel Médio na 
modalidade da Educação de Jovens e Adultos. fundamentada' nos 
principias que oportunizcm a qualidade no desempenho escolar. as 
compet~ncias básicas para o mundo do trabal~ e suas relações com a 
realidade social. 

3- PROPOSTA CURRICIJLA R 

As concepções propostas estão expressaç na Lei n°. 
9394/96 de Diretrizes e Ba<es da Educação Nacional, nas Direlrizcs 
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, no 
Parecer n".~03198 do CEB/CNE, na Resolução 035/200 I do CEE-AP. 

4- MA TRIZ CURRICULAR 
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A Matriz Curricular da Esoola Visconde de Mauá atende as 
diretrizes emanadas pela Legislaçao Educacional pertinente, e é 
composta pelos seguintes Componentes Curriculares: 

• Base Nacional Comum: Língua Portuguesa c Literatura. 
Artes,. Educação Física, Matemiltica, Fisíca, Química, Biologia,· 
HIStóna, Geografia, Filosofia e Sociologia. 

• Parte Diversificada: Ungua Inglesa e Psicologia do 
Trabalho. 

Os conteúdos referentes a Hislória, Cultura c Geografia do 
Amapá: Hislória e Cullura Afro-Brasileira e Indígena, Orientação 
Sexu.al e Empreendedorismo. ser.lo trabalhados sob a forma de 
projetos. 

Os C<lmpuncntes Curriculares da parte diversificada serÍ!o 
desenvolvidos em. açao articulada com 'a Educação Profissional, 
através de estratégias diferenciadas como: projetos integrados, 
Seminários Temáticos, fóruns, discussões de textos, dentre outros. 

A parte prfltica é desenvolvida em Laboratórios com a 
utilização de cquipamenlos modernoS que p_romovem a vivência ao 
aluno. 

5- ESTRUTURA DO CURSO 

O curso terá a duração de 02 anos e meio, trabalhados em 5 
semestres, 600 dias letivos; com módulos aula de 60 minutos· 
totalizando uma Carga Horâria de 1.520 horas. ' 

6- REGIMENTO ESCOLAR 

O Regimento Escolar foi elaborado de acordo com a U)Jl 
n' 9394/1996 - c nas Resoluções ~manadas por este Conselho c toi 
atualizado para contemplar a Educação Básica na modalidade de 
Educaçllo de Jovens e Adultos no Ensino Médio. 

7.- SISTEMÁTICA DE A V ALIAÇÁO 

A avaliação ocorre em vários momentos da aprendi1.agem, 
de forma continua e cumulativa a partir da observaçllo do aluno, 
debates, trabalhos individuais e de grupo, pesquisas e oulros que 
permitam pontuar o seu nivel de aprendizagem, considerando a 
relação objetivos .:. conteúdos trnbalhados em cada disciplina. Os 
resultados são expressos em conceitos. convertidos em pontos numa 
escala de O (zero) a lO (dez) conforme o percentual de alcance dos 
objetivos das disciplinas do curriculo: 

A- 10,0 pontos- alcance entre 86% e I 00% dos objetivos; 

B • 8,0 pontos- alcance entre 71% e 85% dos objetivos; 

C · 6,0 pontos - alcance entre 50% ·ate 70% dos objetivos; 

D -4,0 ponlos- alcance entre 21% e 49% dos objetivos; 

E- 2,0 punias -alcance até 20% dos objetivos. 

O aluno que aÜngir 4,0 (quatro) pontos ou menos em 
. qualquer momento do processo, é submetido a novas estrategias 

avaliativas, com alteração de notas. 

8- Requisitos de acesso:· 

-Ter dezoito anos completos; 

- Ser aprovado no processo seletivo especifico. 

9 ·Pessoal docente, téenico e 1dministrativo: 

A Escola Visconde de Mauá possuí um quadro de pessoal 
docente. técnico c administrativo devidamente qualificado. 

!O- Estrutura Flsica: 
A estrutura flsica da escola é adequada aos nlveis de ensino 

que se propõe, com salas de aulas climatizadas e bem iluminadas, 
com secretaria escolar, sala de serviço técnico, sala de direção, 
biblioteca, sala dos professores, conjunlo de banheiros, sendo dois 
masculinos e dois femininos, além de uma ampla área de lazer com . 
piscina, campo de futebol, quadra poliesportiva, teatro, lanchonete 
entre outros. 

11- Sccrctaria: 

A secretaria escolar é organizada c a escrituraçao estA de 
acordo com o exigido pela legislação. 

12- Biblioteca E."olar: 

·A Biblioteca é ampla e organizada, dispõe de um acervo 
rcno_vado que foi ampliado para atender aos novos segmentos de 
ensino e conta com microcomputadores. impressoras c demais 
equipamentos destinados a biblioteca virtual, além da fixa. 

lii- VOTO DA RELATORA 

Com base na anâlise das peças do processo em epígrafe, 
esta Relatora c de PARECER FAVORÁVEL à solicitação do 
departamento Regional do SESl no Amapã que pleiteia a Autorização 
de Funcionamento do Curso de Educação de Jovens c Adultos, em 
Nfvel Médio, na Escola Visconde de Mauà - SESI, em Macapá e 
valida os estudos realizados. 

Macapá- AP. 03 de novembro de 2010. 

Benedita~~res. 
Relatora 

• 
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1\' ·DECISÃO DÁ CÃ:\-IARA: 

A Câmara de Educaçl\o de Jovens e Adultos, Especial c 
Indígena, do Conselho Estadual de Educaçllo do Amap:l, nessa data 
acompanha o voto da Relatora, recomendando que a Escola Visconde 
de Mau:l, de acordo com suns possibilidades raÇa a implantaçno da 
sala de Atendimentos Educacionais Especiais- (AEE) Rara 
proporcionar um atendimento mais complelo âs pessoas com 
necessidades Educacionais J'speciais. 

" Macapã, sala de rcuniOes de cãinara "Prof. Reinaldo 
Mauricio Goubert Damasceno", em 14 de deztmbro de 2010. 

Benedita Rocha Barbosa Colares 
Mariana Gonçalves Araújo 
Eclemilda Macia! Silva 
Joao da Silva Costa 
Rubenita Gonçalves Teles 
Vai da Vilhena J>ercira 

\'-DECISÃO DO PLENARIO: 
O Conselho Estadual de Educaçl!o, em sessAo plena, 

realizada nesta data, decidiu acompanhar o voto da Câmara de 
Educaçao de Jovens e Adultos, Especial c lndlgcna, nos termos do 
voto da Relatora. 

CONSELHO ESTADUAL DE EllliCAÇÃO 

PROCESSO N' 98/lOOS- CEt:/AP 
PARECER N'3212010-CEFJAP 

I-HJSTóJirCO 

APROVA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
INDIGENAS PALIKUR EM NIVEL Mf.ntO NA 
IIIODALIDADE NORMAl. DA SF.CRETARIA DE EST:\DO 
DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ E VAI.IDA ESTUDOS 
REALIZADOS: 

Através do oficio n' 265812008 - GAR/SEED/GEA, foi protocolado no Conselho Estadual 

de Educnçlo solicitação de Aprovação do curso de Formação de Professores lndlgcnas em Nlvel Mtdio 

na modalidade Normal da Secretaria de Estado da Educaçao. que ofertará o referido curso aos povos 

indlgenas da etnia Palik'Ur, Terra lndlgena Unç:\, Munielpio de Oiapoquc Estado do Amapá, com 

organi7.1içAo difctenciada e especifica 

O n:fcrido .curso, está inserido no PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO MEC, PAR 

INDIUENA, através do com•cnio n'll0601012007-MECIFNDI!ISEED·GF.A, contemplando trts açiles 

n:lacionados a formação de professon:s indígena<, sendo uma das açOes, à formação inicial de 

professores lndigenas Pnlikur, 

Após os tramites protocolares, o processo recebeu o n• 9812008- CEEIAP e foi encaminhndo 

no gabinete do Conselho Estadual de Educação, o qual despachou para Assessoria técnica, e após 

análise, foi solicitado ao Nliclco de Educação lndlgcna dn Secretaria de Estado da Educação, setor 

responsável pelo suhprograrnn, para melhor esclarecimento no sentido de instruir o referido proci:SSO, o 

. qual acatou rodas as oricntaçôes técnicas sugeridas. 

O processo foi entao encaminhado â Câmara de Jovens e Adultos, Educaçfto Especial c , 

EducaçDo lndlgena, e coube a esta Co~s<lheira a responsabilidade como Relatora, para anlllis< e 

partccr. 

Integram est~ processo as seguintes peças: 

OI -Oficio n' 265812008 - GABISF.F.OIGEA, encaminhando o Programa de Forrnaçl!o de 

Professores lndlgenas Turé- Subprograma Palikur, para análi<e c homologação pelo Conselho Estadual 

de Educação do Amapá; 

02- Mcmo. n'I44812008-DIOFJCOENISEED, en<:aminha anàli<e ao GABISEED: 

03-Memo. do NEIISEED, encaminhando o Programa de Fonuaçfto de Profess?res lndlgenas 

Turt - Subprograma Tumucunmquc, ao GABISEE[), para conhecimento e posterior encaminhamento 

no CEE·AI', para análise e elaboração de par<cer conclusivo; 

04 - Progran1a de Formação de Professores lndlgenas Turé- Subpr?srnrna Palikur, contendo 

como anexos: Quadro dos cargos comissionados existentes no NEIISEED. Oesenho Curricular do curso 

de forrnaçl!o de professores indígenas em uts via.<, Sistcmlltica de Avaliação própria, Calendârio 

Escolar em duns vias e Regimento Escolar do Estado; 

OS- D<..-pacho dn Gabinete da Presi~ncio do CEEIAP à Assessoria Técnica: 

06 - Despacho da coordenadora da assessoria ttcnicn do Conselho Estadual de Educaçao á

assessora n:sponsãvel pela claboraçno de anàlise técnica; 

07 - Despacho da assessora que elaborÓu o análise técnica 11 coordcnaçllo da assessoria 

ttcnica do Conselho Jistadual.de Educaçao; 

08 - Análise do processo n' 10712006 - CEEIAP, efetivada pelo assessoria ltcnica do 

Conselho Esladual de Educação; 

09- Despacho da coordenadora da assessoria técnica ao GABICEEIAP: 

1 o- Despacho da Chefia de Gabinete à Cilmara de Educaç.llo de Jovens e Adultos, Educaçfto 

Especial e Educaçllo lndlgcna: 

11 - Despacho da Prcsidencia da Cilm~ de Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Especial e Educaçllo lndlgena para a conselheiro relatora: 

12- Cópia do projeto com as alterações recomendadas pela assessoria ttc:nica do Conselho 

Estadual de Educação do Arnnp:\, inclusive com a nova n:organiz.açllo do desenho curricular: 

13- Cópia do convenio n'll0601012007-MEC/FNDEISE!õi).()EA; 

14- Cópia do acordo entre Procuradoria Federal do AmapA, SEEOIGEA,MEC; 

JS -Cópia da portaria n'48112009-5EED- Autorir.a o funcionamento do curso. 

li-ANÁLISE 

Maeapê, sala de rcuniilcs plenárias "Prof. Mário Quirino da 
Silva", em 20 de dezembro de 2010. 

Benedita Rocha Barbosa Colares 
Célia Lúcia de Oliveira Coutinho 
Concciçllo Corrêa Medeiros 
Edemilda Macia! Silva 
Euzcnc Mendonçn Barbosa 
Gleidson José Monteiro Salheb. 
lsa Daiane Raniere Batista 
Joao da Silva Costa 
Maria Madalena de Moura Mendonça 
Maria do Socorro Paivn Rodrigues 
Maria Vitória da Costa Chagas 
Maria Jost de Souza Rignrnonti 
Maria Ncuci Góes de Umn 
Rui Sebastião Cruz Moraes 
Rui Vnldo Courinllo dos Sanlos 
Regina Lucia dos Santos Sanches 
Marin José Pinheiro Nobre 
Ivan c i Magno de Oliveira 
William Ferreira Duarte 

O Progran1a de Formnçl\o de Professores lndlgénos. Turé - Subprograma Palikur, de ean\ter 

público, ideatir.ado • organizado pelo Nliclco de Educação lndigena da Secretaria de EStado da 

Educaçfto, que oferttull a Formação de Professon:s lndlgenas, alrnvts do póln Aldeia Kumen!, F.scola 

lndigcna Estadual Moisés laparra, povo/etnia Palikur, com organizaçl!o própria especifica, o curso é 

coordenado pelo Núcleo de EducaçDo lndlgena, financiado pelo Governo Federal e/ou Governo 

Estadual. Alendc inicialmente uma turma de SO alunos indígenas, na sua maioria professor<s indlgena.• 

que ntuam o titulo pn:cârio na Educação Infantil, caracterizados como professores bilíngües. 

A Mlllisc do subprograrna Pnlikur, referente 'à execução do Curso de Formação Inicial de 

Professor<s Indígenas, estã conforme sua composição, fundamentada na estrutura especifica de 

funcionan1ento da educaçllo escolnr indlgena e lei definida, da seguinte forma: 

Justificath·a 

A justificltliva está fundamentada acima de tudo na necessidade de formar professores fndios 

brasileiros, que falam sua llngua materna/indígena e moram nas suas aldeinsletnias, proporcionando 

umn formaçl\o de quaJidndc no que Conceme a questão do respeito às cullura10 indigenas, considerando 

que hâ uma cultura geral, mas que tambtm existem diferenças culturais entre as difen:nres etnias e alé 

-mesmo entre ns aldeias. ressnJtando os nspcctos legais garantidos na Constituiçfto Brasileira. na. Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional n• 9.394/96, Plano Nacional de Educação, Resolução n' 03199-

CEB/CNE, Resolução n'OI\812002-CEENAP, referentes à ofc:rta da educaçã? escolar indlgcna, e, em 

especial no tocante as normalizações Nacional c Estadual, que garantem nos seus dispositivos a 

noocssidadc de elabornçao de projetos próprios e especlficos que se destinem a forrnaçllo de professores 

indlgenas billngnes. 

ObjtH•·o 

A cxccuçilo do subprograrna tem como objetivo formar proftsson:s indlgenas como 

educadores e pesquisadores, de maneira que se tomem agentes no processo de elaboraçAo do projeto 

polltico ~dagógico de suas escolas, em conjunto com ~uns comunidades, atcndendo suas expcctlltivas 

em relação à educaçl!o escolar indígena, organizando calendêrios, n:gime~tos e propostas curriculares 

diferenciados c específicos. 

Abrangfncia 

O curso de Fonnação de Professores lndlgenas, atende a etnia Pali~11r, Terra lndlgena Unçâ. 

Municlpio de Oiapoque-Ap. 

Sobr< os po•·os indfgenas 

O subprogmma faz uma abordagem informativa sobre os povos indlgcnas do Amnpt\, onde se 

observa registros sobre as etnias indfgenas existentes no Estado, suas origens, culturas, localiznçllo da.• 

aldeias em terras indlgenns, e n verdadeira hi!<-1ória desses povos/etnias. inclusive informações sobre a 

populaçfto. além de instituições que n:presentam as comunidades indígenas de cada regi no, as quais se 

relacionam com os governos para fomentar os projetos das comunidades indígenas em todo o Estado. 

E1perifncias Escolar.., 

No· registro das experi~ncias escolares do Povo Pa1ikur, . pcrccbe~c q~e o ·referido povo 

indlgenn não foi beneficiado att cntao com uma escola própria, difen:nciada e especifica, ma.• 

eKperimentanun e experimentam outros modelos de instituições escolares. Vnle ressalt.tlr que o 

subprogramàé pioneiro na forrnaçlo inicial de professores indlgenas Palikur. 

Requisitos de acuso. do aluno 

Os alunos ingressari!O no curso de Forl)laçDo de Professores Indígenas Pali~11r, respeila!ido os 

pré-requisitos, como: ter concluído o Ensino Fundamental, respeitando as normas próprias das escolas 

indfgenas e normatiznçOes pertinentes (Referencial Curricular para Formação de Professores 

lndigenas/MEC e Resolução n• 03199-CNE). 

P<rfil do Professor rormodor 

Está condicionado a ser do quadro efetivo do Estado, do Ex-território Federal do Amapll e 

ex-lpcsnp. Deverá apresentar comprovaçl!o de conclusao de licenciatunt plena no componente curricular 

paro o qual pleiteia •·aga e ainda participaçllo em curso na êrea de educação escolar indfgcna ou 

experiencia na mesma. Porém, caso nao apresentem capacituçAo na referida êrca, A Secretaria de Estado 

da Educaçfto, atravts do NOcleo de Educaçllo lndlgcna promoverá a capacitaçDo após aprovação em 

processo seletivo simplificado. Quanto ao professor/(a) indlgena que atuarâ com o componente llngua 

materna/indígena, este no mini mo devenl estar cursaodo uma graduaçl!o. 

O professor/formador deverá ser um profissional que tenha condiçl\es de desenvolver suas 
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atividildes docentes, respeitando a cultura c a_divcrsidade das eU1ias, transcendtndo a função de mero 

transmissor de conheciment(\ 

Org.aniuçilo Curricular 

A organização currku'Jã.r. d_o. Pro~p..ma de Fonnação de Professores fndigcnas TurC -

Subprograma· Palikur, está fundamimtado nos 1preccitos da Lei de Diretrizes c Da~es da Educação 

Nacional n• 9.394/96, Lei n' 10.639103, L~i n• 11.645/08. RcsoluçJo n• 025/2004·CEEIAP nas 

norrnati1.a~ôes pertiilt:nt~s :i F..duó.ç:to· Escolir indígena. O drscnho curricular apresenta uma 

compmtção por ârea de conhecimento, respeitando ainda uma pmtc de cduca~-.ão escolar indígena pari'! a 

~ormação de p_rofcssorcs. gararnindo a espccificirliide, quando fixa os objetivos. temas c c.ompct~ncias a 

serem alcançadas ao lo.ngo do cursCI, que subsic.liarào sua.o; futuraç práticas pedagógicas com seus alunos 

em sala de nula. 

Está estruturado com um total d~ 4.600. horas de atividades, inclusas lis 400 horas destinndas 

ao estágio supervisionado e 240 horas· de pesquisa/atividades nâo presenciais. ·---·--- _ __.::__ _____ , . 

P.F.P.I.- PROGRAMA DE-FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
INDÍGENAS - TURÉ- SUBPROGRAMA PALIKUR ·I 

OBS.: I. O curso terá duração de~ (quatro) anos. ,iist1ób"idos em og (oito)' módulos, cs 

quais serão executados em total de 02 (dois) módulos por ano. 

2: Os componcnles curriculare<;: Estãgio Supervisionado c Pesquisa. aconleceti!o em períodos 

ex1ra:, módulos, rom planejamrnto especifico elahnrado pelo professor. orientado pelo próprio professor 

e executado pelo afunt' çc.rn tespcstas no módu!o posterior, acompanhado pela equipe pedagógica dn 

NEIISEED. 

3. Os co:ttcúdos de história 6 cultura Afro~bruileirn scr~o trabalhados em Hi5tória e 

Geografia 

4. Os conteúdos sobre a história e- cultura indígena ser:Jo trab~thados em política e leg1slação 

indigena.. gestão escoiar indígena e fundamentos da educação esco!ac indigena. 

Ptsquiso atividade nQo presencial 

Ao longo do Curso de fonnação loicínl de Professores lndigenas do l'alikur. como 

c.omponentc curricular integrante do curso c carga h_orátia de 290 horac;, setiio feita~ ori:nrações do 

como S< realiza uma pesquisa, S<ja de canipo Oll bibliogrática, a lim de que o futuro profeswr lndio 

soiba condLIZtr crn .suas arh:idades docentes. os trabalhos neccssáti9s. nessa Alta; do planejamento, da 

sistematização das 1dCias. dn organização e da seleção entre Outras 'itll~ .... ·dões relevantes em ati\'idadcs 

dessa nature7.a .. 

Cada aluno dn curso deverá desenvolv(;t trabalhos de pesquisa sobre temas de seu interesse, 

referentes a aspt"ctos de sua realidade sócio-cu1tural .. Nesse sentido o aluno será orientado; nas -ctapaç 

·.;_ 
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intensivas de cada módulo, para a elaboração e registros t!m língua indígena e/ou português, através de 

texto!i, de5enhos, fotografia~. tabelris etc. 

Estágio Supervisionado 

O Estágio Supervisionado conta com uma carga horária rota! de 400 horas de efe.liva 

atividade, de acordo com o que estabelece t1; ReSolução n° 02512004- CEFJAP, referente às nonnas para 

a fo~1nçfto de profeswres em Ní\'el Modio Nonnal no Estado do Amapá. 

ConferçAo dr material didático 

Os alunos do curso de pro(essorcs indfgenas, que na sua maioria são. professores da educ.ação 

infantil c seus alunos. deverão pnxlu"?.ir textos, ilustrações e ntividades, que de'"·em ser sistematizados 

pela equipe de acompanhamenlo tJc forma que venham contribuir como fonte de pesquisa nas csc.olas 

indígenas, assim como as atividades desenvolvidas nos c~mponentes curriculares do curs_o, tanto da 

Base NaciOnal Comwn, quanto da formação pedagógica, deverão também ser organizados c publicados 

objetivando constituir o acervo das escolas, atendcndo.a Lei ncoll. 645/2008. 

_Proposta Curricurar lndigena 

A Proposta curricular Indígena é um documento que deve nortear todas as ações didáticas. 

pcdagógic.a'i c curriculares daÇ escolas indigcnas, tendo em visto que sua existência ·garante o respeito a 
cultura indigena por etnia. A partir ~e lrabalho como esse, a escola indfgena ganha outro fonnato. pois 

será realmente ~ma csc.ola diferenciada como tais sociedades requerem: Um novo modelo de escola 

indlgena é ~nUlo implantado e começa a ~contecer o resgate e reafirmaçfto de suas itJentid'!dcs . 

.'\tendendo n sugestão do MEC, fomentar-se-á ações que viabili1.em as discussões necessária.<; para a 

elaboração das referidas propostas. durante a execuçllo do Subprograma. 

Metodologia 

O procedimento metodológico do subprograma scrft garantido da seguinte forma: 

~ O Curso estâ orgnnizado cm.oi.to mêJdulos. os quais na sua integrali1.ação curricular 

con1precndcrão n Ensino Médio na Modalidade nonnúl. 

);- Os módulos ocorrerão duas ou Lrês vezes fl!)r ano, confornÍc disponibilidade de recurso; 

I> Cada módulo com duração de 55 a 60 dias de ntividades letivas, em carãter intenSivo; 

dependendo d~ carga horária definida na matriz curricular do curso. 

r Os- prof~ssores_registrarao suas atividades em diário de classe por turma, bent çomo 

atraYês de rci2tório. 

:;. o~ prc·fessorcs serão avallados pelos alunos e comunidade locã.l, a rartir de fichas de 

nvaliaçi!o sistcmalil~tla pelo NEI/SEED. 

J.. Os prúfessorcs. ao retornarem para Macapá, terão um período para relato de 

experiência-; com a equipe pedagógica c administrativa do NEI/SEED, que acontecerá após a conclusao 

de cad~ módulo. 

)o: Haverá uma coord-;:na.çao pedagógica que acomp:lnhará os professores em cada módulo. · 

P!'!rfil Profhsionaf do Prof<'sror lndfgeoa 

O subpror.,.rnma di! fom1uçã0 inicial de professores indlgen~tS fixa o perfil desse profissional 

definindo seu posicionament<' f:en:e à fC<11ida~e que o co;rca em sua<.~ comunidades, sendl"'l un ser 

politiL"o social que é respdtri.do como profissional da edw.;a'(âo c \'alo··izadn pelo seu povo rom.1 t m 

agente de contribuição no deseuvoh imento de sua sociedadr e de seus parente-s indios, garant!,tdo ( m 

es{l("cial n cxecttçâo dos princípio~ d,;~, ~:ducaçao escolar indigena, relaciommdo de forma mais prr .•.ima 

poss!vet os projetos da escola com os anseios da comunidade que a envoive. 

Comf~<tências Profissionais do Professor Indígena 

As competcncias de um profissional da educaçl!o Indígena. após a conclusao do .curso, 

garantidas no subprograma, são e'r'idencia.das nas atividades descn\'olvidas pelos educadores, quando da 

sua atuação. desde a elaboração de suas aulas. além de contribuir signifícati\'amc:nte na construção do 

. pro.icto político pedagógico da instituiçao que trabalha r.omo professor, desenvolvendo também 

didáticas especificao; às divers3S áreas de estudos. 

O proiCssor deve ainda contribuir com seu trabalho e experiência para o bem estar da 

comunidade escolar adequando sempre â luz dos novos parâmetros as demMdas contemporâneas de sua 

comunidade, tentando sempre a ligação cultural dã comunidade onde c~tá inserido ao contexto nacional. 

A "ValiaçAo do Professor FormBdor 

Os docente< do Curso de Fonnação de Professores Indígenas Pali~llr, a cada pcrlodo de U'Tl 

ano, se submcler:lo a um no\'o processo de avaliaçdo dos atos pedagógicos e sociais praticados em área 

. de trabalho. independentemente do processo seletivo especifico para ingresso ao sistema, no sentido de 

c-onstalar se o profissional continua reunindo ·condições de mii1istrar suas aulas para as cu1iuras 

indígenas, aval.iação essa que deverá ser concretizada par equipe pedagógica e administrativa do NUcleo 

de Educaçâo lndigena. incluindo-se na equipe de avaliaçlio os especialistas que se fizerem neccsslirios 

ou coordenadores c diretores das escolas indlgenas, conforme interesse da 

administração pública. 

Desligamenlo do Professor Fonnador 

Será condicionado pelas atitudes dos profissionais nas áreas indígenas, em especial no que 

diz respeito aos aspcct~s pedagógicos e sociais, acontecerá quando: 

• A comunidade se manifestar contnl o profissional da educaçilo, através de relatório 

expondo a situação que causou algum problema no que conccmc ao aspecto soci<x:ultund; 

• Por manifestação dos alunos quando da avaliação do profissional nos aspectos 

pedagógicos. por meio de instrumento de avaliaç.l!o e requerimento remetido a direçno da escola ao 

NEVSEED; 
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~ •· A equi~ administrativa c pedagógica do NEVSEED. constatar que o profissional, feriu,Ôs 

dispositivos constantes do subprograma e da legislação educacional indigenn. 

éertificaçAu 

Será conferido Diploma de conclusão do Cúrso de Fomtaçao de Professores lndigcnas 

Palikur aos alunos indíg~rms que concluírem com êxito o éurso, constatada a integralização curricular c 

seus registros de freqüênciaS satisfatórios. 

A certificação aq~i referida dev~ ser expedida pela Escola Indfgena Estadual Jorge Iaparra. 

situada na Aldeia Manga, km 18, BR156, no Municfpio .de Oiapcquc/AP. 

Calendário ES<olar· 

Respeitando as características indigenas. o calendário escolar será elaborado em conjunto 

com a comunidade a partir de sua implantação, co~siderarldo a realidade de cada comunidade indígena. 

Ser é encaminhado para análise e homologaçllo do Sistema de Ensino. 

Sistem:Uica de Avaliaçto 

Inicialmente será baseada na sistemática de avaliaç-ão do Estado. s~guindo a legislaçilo 

vigente. ~adendo ser ?rganizada e adequada de acordo com a realidade. 

Regimento Escolar 

O Regimemo Escolar adotado, é o mesmo da Secretaria de Estado da Educaç3o. destinado âs 

csc.olas estaduais. podendo ter regimento próprio, considerando as peculiaridades do mesmo. 

111- VOTO DA RELATORA 

Com base nas peças do processo em apreço, na anális\: re:Jii7..ada à luz da legislação 

pertinente, esta Rc1atora é favorável a ·ap'rovaçilo do curso de Formaçtlo de Professores Indlgcnas em 

Nivel Medio na modalidade Nonnal da etnin Palik-ur. da Secretaria de Estado da Educaçao do Amapâ e 

valida estudos realizados, ofertado através da Escola~ 1ndigenas, nos pü\'OS indigcnas do Município de 

Oi•pcquel AP. recomendando que seja garantido a SEED/GEA, atravcs do NEI/SEED, o 

monitoramento e avaliação do curso, tendo em ,:ista o caráter inicial e sua natwcza. Podendo 

redimencioná-lo no processo de execução se necessário. 

É nosso o Parecer, · 

IV- VOTO D:l. CÂMARA 

Os membros da Câmara de EducaçAo de Jovens c Adultos. Educaçao Especial e Educaçao 

Indígena do Conselho Estadual de Edu caçao do Amapà acompanham o "·otn da relatora. 

Macapá. sala de reuni<l<s de câmara "Prof. Reinaldo Mauritio Goubert Damasceno", em lO 

de novembro de 2010. 

Benedita Rocha Barbosa Colares 

Mariana de Araújo Gonçalves 

Eclemilda Macia! Silva 

Rubcnita Gonçalves Teles 

Valda Vilhena Pereira 

Joao da Silva Costa 

V- DF.CISÃO DO PLENÂRIO 

O Conselho Estadual de Educação do Amapi, em seçllo plena realizada nesta data, decidiu 

acompanhar o volo da Câmara de Educaçllo de jovens e Adultos, Educação Especial e Educaçao 

lndigena, nos temtos do voto da relatora. 

Macapá-Ap. sala de reuniões plenárias "Professor Mário Quirino da Silva", em 20 de 

dezembro de 2010. 

Benedita Rocha Barbosa Colares 

Célia Lúcia de Oliveira Coutinho 

Conceiçl!o Corr~ Medeiros 

Eclemilda Macia! Silva 

cuzcne Mendonça Barbosa 

Gleidson Jose Monteiro Sa!heb 

· Isa Daiane Raniere Batista 

Jol!u da Silv• Costa 

Maria Madalena de Moura Mendonça 

Maria do Socorro Pniva RodriitJ.es 

Maria Vitória da Costa Chagas 

Maria José de Souza Rigamonti. 

Mnria Neuci Gões de Lima 

Rui Sebastiao Cruz Moraes 

Rui Valdo C<Jutinho dos Santos 

Regina Lucia dos Santos Sanches 

Maria José Pinheiro Nobre 

lvanci Mngno de ,Oliveira 

Williarn Ferreira Duarte 

CONSELHO Jo:STAD\!,\L DE EDUCAÇÃO 

I'ROCt:SSO l'i'lll7/2006- CEE/AI' 
I'ARECER :-;• 33/2010- CEE/AP 

AI'ROVA O CURSO DF. FORMAÇÃO m; 
I'ROFESSORES INDIGENAS EM NIVF.L MÉDIO ~A 
MODALIDADE NORMAL DAS ETNIAS DO PARQIJI: 
1.'\'DIGENA TlJ~IUCUMAQl!F. DA SECRETARIA DE 
ESTADO I>A EDUCAÇÃO DO AMAP.Í. E VALIDA 
ESTl!UO REALIZADOS. 

I -IIISTÓRICO 

Através do oficio n' JJ5712006 - GAB/SEED/GEA, foi protocolada no Conselho Estadu31 de 

Educação. solicitaçilo de nprovaçl'lo do curso de Fomlaçao de Professores Indígenas em Nivd Médio na 

modalidade Nonnal da~ etnias elo Parque lndlgena Tumucuma~ue da Secretaria de Estado da Edu.caçlo, 

que ofcrtaril a fonnação aos povos indígenas do Pa~que Indígena do Tumucumaque Amapá e Norte do 

Pará, com organi1.açào diferenciada c especifica. 

O refcrido•cur.;o está inserido no PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO MEC, PAR 

lNOICiENA, atrm!s do convênio n'8060J.On007-MEC/FNDE/SEED-0EA, contemplando trts aç<l<s 

rchtcionado a formaç:lo de professores lndígena~.sendo uma das ações, a formnçno inicial de ProfcsSqres 

Indígena' do Tumucumaq~c. 

t\pó~ os uâmites protocolares, o processo recebeu o n~ 107/2006- CEEIAP e foi cncammhado 

ao Gabinete do Conselho Estadual-de Educação, o qual despachou para Assessoria Téc.nica. c após 

análise, foi solicitado ao Núcleo de Educaçí'lo Indígena da Secretaria de Estado da Educação. setor 

responsável pelo suhprograma, que o me~mo proce~eSse rcdimcnsionamento neccssArio no sentido de 

melhor instmir mencionado processo. Sugestões ac~tadas pelo setor, que encaminhou através do oficio n" 

2539/07-GAB/SEED/GEA, ao CEE-AP, o Processo atendendo todas as orientações técnicas s~goridas. 

O processo foi então encaminhado à Cãmara de Jovens e .Adultos. f:ducaçilo Especial e 

Educação Indígena, e ~.:oube a esta Conselheira a responsabilidade como Relatora. parn análise e parecer. 

Integram este processo as seguintes peças: 

OI - Otlcio n' 335712006- GAB/SEED/GEA. encaminhando o Programa de Fonnação de 

Professores lndigcnas Turé - Subprograma Tumucumaquc, para análise c homologação pelo C<mselhu 

Estadual de Educaç~o do Amapá: 

02 - Memorando n' 146n006 - NEIISEED, encaminhando o Programa de fonnação de 

Professores lndfgenns Turé - Subprograma Tumucumaquc, ao gabinete da Secretaria de Estado da 

Educação do Amapti para conhecimento e posterior encamir.hamento ao Conselho Estadual de Educação 

do Amapá, para análise e el•horação de parecer conclusivo; 

03 - Programa de Formação de Professores Indígenas Turé - Subprograma Tumucumaquc, 

contendo como anexos: Quadro dos cargos comissionados exist~ntes no NE!ISEED, Desenho Curricular. 

do curso de fonnaçao de professores indígenas em três ~i.as, Sistemática de 1\valiação própria, Calendllri? 

Escolar em dua.o;; vi~" e Regimento Escolar do. EStado; 

04 ~ Dcspncho do Gabinete da Presidência do CEF)AP A Assessorin Técnica; 

05 -Despacho da Chef>a de Gabinete à Câmara de Educação de Jo1·ens e Adultos, Educação 

Especial e Educaçno Indígena: 

06- Despacho da Presidência da Câm3ra de Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial 

c Educaçi!~ lndigena para n conselheim relatora; 

07 - Cópia do projeto com as alterações recomendadas pela assessoria técnica do Conselho 

Estadual de Eduêaç!lo do Amapá, inclusive com a nova reorganização do desenho curricular; 

08· Cópia do c<>m·cnio n' 80601 012007-MEC/FNDE/SEED·GEA: 

09~ Cópia do acordo entre Procuradoria Ft:dcral do Amapá. SEEO/GEA,MEC: 

I~· ~ópia ~~ortar.ia 0° 481/2009-SEED- A~?riz~ ~ funcionamento do curs'!.:_. 

li-ANÁLISE 

O curso de Fonnnçao de Professores Indígena~ Tumucumaquc de caráter público idealizado c 

organizado pelo Núcleo de Educação Indígena da Secretaria <le Estado da Educação, de caráter pühlicu, o 

qual ofertará a Forma<;llo de Professores lndlgenas, per meio das Escolas lndigenas Estaduais, aos 

pcvoslctnias do Parque lndlgcna do Tumucumaque Amapá e Norte do Parâ, com organizaçAo própria, 

especifica e será executado pela Secretario de Estado da Educação do Amapá e coordenado pelo Nilcleo 

de Educaç!lo lndfgena, financiado pelo Go\'emo Federal e/ou Governo Estadual. Atendendo inicialmente 

I 00 alunos indígenas, na sua maioria os professores indígenas que atuam H título precário na Educação 

Infantil, caracterizados como professores bilíngnes, distribuidos em duas tunna<;;.. sendo uma na Aldeia 

Bonn e outm na Missao Tiriyó, cada tunna com 50 alunos cada. que runci"onarão em pólos, discriminado~ 

n seguir: 

PÓLOS 

N'DE 
Nm1E DA ALDEW PÓLO NOME DA ESCOLA /PÓLO N'DEALIINOS 

ORD 

I Aldeia Bona E. I. E. lmakuana Amajarehpc 50 

11 Aldeia Mlssllo Tiriyó E.l.E. Tawainen 50 

A análise do subprograma Tumucumaque, referente à cxecuçllo do Curso de Formação Inicial 

de Professores tndigenas, esta confonne sun composiç!lo, fundamentada na esuutura específica de 

funcionamcn~to da educação escolar indlgena, e lei definida, da seguinte fonn:-: 

Justifitali\'a 
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Confccçlo de material didático 

Durante as etapas intensivas do curso, a< quais sno caracterizadas de módulos, assim como na 

formaçi!o pedagógica em serviço, os alunos do curso de formaçfto de professores indlgénas, deverDo 

produzir textos, ilustraç~ c atividades, que devem ser sistematizados pela equipe de acompanhamento 

de forma que venham contribuir como fonte de pesqtÍisa nas es-colas indígenas. assim c~mo as atividades 

desenvolvidas nos componentes curriculares do curso,· tanto da Bnse Nacional Comum. quanto da 

formaçfto pedagó~ica, deverão tamb.!m ser organizados e publicados objct~vando constituir o acervo da< 

escolas, respeitando a Lei n'll. 645/2008. 

Propost• Curricular lndlgena 

A Proposta curricular Indígena é um documento que norteia todas· as ações 5iidáticas, 

pedagógicas e curriculares das ·escolas indígenas, tendo em vista que sua existência gamnte o respeito a 

cultura indígena por etnia A partir desse trabalho, a escola indlgenn ganha outro formato. pois será 

realmente uma escola diferenciada como tais sociedades requerem. Urtl novo modelo de escola indfgena é 

·então implantado c começa a acontecer o resgate e reafirmação d~ suas_ identidades. Atendendo a 

sugestilo do MEC, se fomentará ações que viabilizem as discussOes necessárias para a elaboração das 

referidas propostas, durante a execuçao do Subprograma. 

Metodologia 

O procedimento metodológico do subpro;,;rama serã garantido da seguinte forma: 

)> O Curso está orgaitizado em quinze módulos, os quais na sua integralizaçDo curricular 

compreenderão o Ensino Mtdio na Modalidade Normal. 

)> Os módulos ocorrerão duas ou três vezts por ano, conforme disponibilidade de recurso; 
)> Cadã .. módulo terá duraçDo de 30 à 45 dias de ativid~des letivas, em ;,;,:Ater intensivo, 

dependendo da carga honlria definida na matriz curricular do curso. 

> Após cada módulo, haverá a formação Pedagógica em Serviço dos professores indígenas. 

com o mínimo de I S dias de atividades. 

l> Os professores registrarão suas atividades em diário de classe 'por turma, bem como através 

de relatório. 

)> Os professores rcgistrari!o os resultados das avaliações dos alunos em fichas especificas. 

)>·os professores elaborarão pilre«r conclusivo sobre a promoçDo do aluno. 

)> Os professores ser!o ávaliados pelos alunos e comunidade local, a pnnir de fichas de 

avaliação sistematizadas pelo NEVSEED. 

l> Os professores dos módulos, no retomarem para Macapé, tcnlo um período para relato de 

experi!ncias com a equipe pedagógica e administrativa do NEVSEED. que acontec~nl após a conclusão 

do módulo e da Formação Pedagógica em Sei\ iço. 

)> Haverá uma coordenaçllo pedagógica que acompanhanl'os professores em cada módulo. 

Na formaçi!o Pedagógica em Serviço, deverá retomar a mesma _equipe do módulo, para o 

acompanhamento; 

Perfil Profissional do Professor Indígena 

o· subprograma de formação inicial de ~rofcssores indígenas fixa o perfil desse profissional 

definindo seu posiciohamento frente à realidade que o cerca em suas comunidades, sendo um ser político 

social que ó respeitado como profissional da educaçilo e valorizado pelo seu povo como um agente de 

contribuiçno no desenvolvimento de sua sociedade e de seus parentes lndios. garantindo em especial a ' 

execução dos princípios da educaçao escolar indlgena, relacionando de forma mais próxima possível os 

projetos da escola com os anS.:ios da comunidade que ienvolvc. 

Cnmpctên<ias Profissionais do Profusor lndlgeno 

As competências de um profissional da educação lndlgena, após a conclusao .do curso, 

garantidas no subprogran1a, são evidenciadas nas atividades desenvolvidas pelos educadores. quandÕ da 

sua atuação, desde a elaboração de suas au'las até contribuir significativamente na construção do projeto 

político pedagógico da instituição que trabalha como professor, desenvolvendo também didáticas 

especificas às diversas áreas de estudos. 

O professor deve ainda contribuir com seu trabalho e experiência para o bem cslar da 

comunidade escolar ~dequando sempre á luz dos novos parâmetros as demandas contemporâneas de sua 

comunidade, tentando sempre a ligação cultural da comunidade onde está inserido ao contexto nacional. 

Avaliaçlo do Professor Form.ador 

Os docentes do Curso de fom1açilo de Professores lndlgenas do Parque do Tumucumaquc 

, Amapá e Norte do Panl, a cada perlodo de OI (um) ano, se submeterão a um novo processo de avaliação 

dos atos pedagógicos e sociais praticados em área de trabalho. independentemenle do processo seletivo 

especifico para ingresso ao sistema, no sentido de constatar se o profissional continua reunindo condi~es 

de ministrar suas aulas para as culturas indlgenas. Avaliaçno essa que deverá ser concreti7.ada por equipe 

pedagógica e administrativa do Núcleo de Educação Indígena, incluindo-se na equipe de avaliaçfto os 

especialistas que se fizerem necessárks ou coordenadores e diretores das escolas in~fgenas. conforme 

interesse da administração pública. 

Desligamento do ProfeMor Formador 

Será condicionado pelas atitudes dos profissionais nas áreas indlgenas, em especial no que diz 

respeito aos aspectos pedagógicos e sociais, acontecerá quando: 

• 11 . comunidade se manifestar contra o profissional da educação, atraves de relatório 

expondo a situação que causou algum probl~e conceme ao aspecto sociocultural: 

• Por manifestação dos alunos quando da avaliaçfto do profissional nos aspectos pedagógicos, 

por meio de instrumento de avaliação e requerimento remetido a direçfto da c ao NEVSEED; 

• A equipe administrativa e pedagógica.do NEI/SEED, constatar que o ·profissional, feriu os 

dispositivos constantes do subprograma e da legislação educac~onal indlgena 

CertifieáçAo 

Será ·conferido Diploma de conclusão do Curso de Fotrnaçfto de Professores lndlgenas do 

Tumucumaque .. aos alunos indígenas' que conclutrcm com êxito o curso, constatada a integraliza~ 

curricular e seus registros de freqaencia< satisfatórios. 

A diplomaçfto ,aqui referida deve ser expedida pela Escola Indígena Estadual Jorge laparrn. 

situada na Aldeia Manga, kml8, BR l Só, no Muntcipio de Oiapoque/AP. 

Calendário F.scolar 

Respeitando as características indígenas; o calendário escol\" será elaborado em conjunto com 

a comunidade a partir de sua implantação. considerando a realidade de cada comunidade indígena o. qual 

· scr:í encaminhado para anólise e homologaçDo do Sistema de Ensino. 

Sistemãtira de ~··aliaçilo 

A sistemática de ovalioçao será construída para integrar o curso, a qual cstã com uma 

organizaçao diferenciada. O resultados da avaliação da aprendizagem serAo registrados através de 

relatórios c pareceres com argumentação puramente subjeth·a. A mesma se apresenta com uma filosofia 

progressista que se distancia significativamente dâ convencional. A sístemática exige a av31iaçAo 

realmente emancipatória. pois percebe o aluno C!J1 seus vários aspectos: biológico. social, psicológico, 

histórico c: filosófico. Esta Sistemática strá definida posteriormente pela cscoiá c<:rtificadora. Inicialmente 

está sendo adotada a sistemática padiilo da Secretaria de Estado da Educação. 

Regimento Esrolar 

O Regimento Escolar adotado pelo curso de Formaçao de Professores Indígenas do 

Tumucumaque é o mesmo da Secretaria de Estado da Educação, destinado às escolas estadllllis, podendo 

ter regin1cnto próprio, considemndo as peculiaridades do mesmo. 

111- VOTO DA RELATORA 

. Com base nas ·peças do processo em apreço, na análise rca!Ízada à luz da legislaçi!o peninente, 

esta Relatora é favoravel a aprovaçã~ do curso de Formação de Professores Indígenas em nível médio na 

modalidade normal das etnias do Parque Indígena Tumucun~aque. da Secretaria de Estado da F.ducaçno e 

valida estudos realizados. que ofertará através das Escolas Indígenas. nos povos indígenas do Amapá e 

Norte do Pará, recomendando que seja gatantido a SEED/GEA. através do NEIISEED. o monitoramento 

e avaliaçao do curso, conforme acordado na procuradoria federal anexo ao projeto, rendo em vista o 

caráter inicial e sua natureza, podendo redimensioná-lo no processo de execução se necessidade. 

É nosso o Parecer, 

Macapá-Ap, 20 de dezembro e 201p. 

J..J. I 

Edemil~~Y 
K<I'IJI"'a '\ '.-

IV -VOTO DA C.\l\L\RA 

Os membros da Cãniara de Educaçao de Jovens e Adultos, Educação Especial e EducaçDo 

Indígena do Conselho Estadual de Educaçno do Amapá acompanham o voto da relatora. 

Ma"'!PA. sala de reuniOes de cdm~ "Prof. Reinaldo Mauricio Goubert Damasceno', em 1 O de 

novembro de 201 O. 

Benedita Rocha Barbosa Colares 

Mariana de Araujo Gonçalves 

Eclemilda Macia! Silva 

Rubenita Gonçalves Teles 

Valda Vilhena Pereira 

Jollo da Silva Costa 

\' -·DECIS..\0 DO PLENÁRIO 

O Conselho Estadual de EducaçAo do A mapA, em scçao plena realizada nesta data. decidiu 

acompanhar o voto da Cdmara de Educação de Jovens c Adultos, Educáçao Especial e Educaçno 

lndlgena, nos termos do voto da relatora. 

Mecapá-Ap. sala de reuniões plenárias "Professor Mário Quirino da Silva", em 20 de 

dezembro de 2010. 

Benedita Rocha Barbosa Colares 

C~lia Litcia de Oliveira Coutinho 

Concciçno Corrêa Medeiros 

Eclemilda Macia! Silva 

Euzene Mendonça Barbosa 

Gleidson Jost Monteiro Salheb 

lsa Deiane Raniere Batista 

João da Silva Costa 

Maria Madalena de Moura Mendonça 

Maria do Socorro raiva Rodrigues 

Maria Vitó;ia da Costa Chagas . 

• Maria José de Souza Rigamonti 

Maria NOIJCi Góes de Lima 

Rui Sebastião Cruz Moraes 

Rui Valdo Coutinho dos Santos 
\ 

Regina Lucia dos Santos Sanches 

Maria José Pinheiro Nobre 

lvanci Magno de Oliveira 

William Ferreira Duarte 
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(Meio-Ambiente 

Paulo Sérgio Sampaiº Figueira 

PORTARIA 
( P) N." 004/ll-SEMA/AP 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMB'E!'iTE, nomeado pelo Decreto n" 033 de 
os de janeiro ce 2010 c no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pr:o Inciso X. do Artigo 38, do Decreto 
•." 5304, de 07 de ~ovcmbro de 1.997. 

Considerando o teor do Memo. n" 004il I
Nl:I,IS-CGUC/SEMA, 08 de janeiro de 201 I. 

RESOLVE: 

Art. 1 o - Homologar o deslocamento dos 
sen·idorcs EUD!MAR DOS SANTOS VIANA, 
Gerente -NUUS-CGUC/SEMA, EMANUEL LÚCIO 
DE SOUSA FAVACHO, Agente Admimstrativo, 
MANOEL REINALDO COSTA FERREIRA, 
Assessor To>nico Nível li, de Macapá-AP ao 
município de L>:ranjal do Jari, rio período de I 9 a 
23.01.11,.onde prticiparam da reunião de Audiência 
, ,·,blica com a Pron.utoria de Justiça de Laranjal do Jari, 
ocde se trataram de assuntos pertinentes ao conllito 
ent:' ao lCMBios c a Associaçõo dos Produtores da 
Flor·.sta de Laranjal do Jari/APROFLORA c visita na 
!lase PisJca da RDS/fratapurú. Homologar também o 
,·,sloca.,cnto do servidor FRAI\TISCO DO 
SOCORkO TRINDADE FAÇANHA, motorista que 
co1:duzirá o veiculo de transporte. . .· 

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

GABINETE ~O SECRHÁRIO DE ESTADO DO 
MEIO AMBIE;''TE, em Macapá-AP., OI de fevereiro 
.ie 201 l. 

PORTARIA 
( P) N." 005/11-SEl\IA/AP 

O Sf.CRET . .\RIO DE ESTADO DO 
MEIO A!\H:l!:~;n;, nomeado pelo Decreto n" 0.13 de 
(J8 de pneiro de 20 I O e no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto 
n." 5304 ·de 07 cc novembro de !.997. 

· Considerando o teor do Memo. n" 002/11-
NUPI-CGUC:/SEMA. 08 de janeiro de 201 I. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Homologar o deslocamento dos 
s:.rvidorcs JORGE VASCONCELOS DIAS. Chefe do 
Ni:cleo de Unidades de Proteção Integral. MÁRIO 
JOSÉ FERREIRA DOS SANTos: Chefe do Núcleo 
de Lnidadcs de Proteção Integral, KELIANE DA 
CRUZ CASTRO, Chefe do Nucleo de Unidades de 
P:otcç~o Integral c MANOEL REINALDO COSTA 
FERREIRA, Assessor Técnico Nível fi. de Macapá
AP ao Arquipélago do Bailique, no período de 25 a 
28 .O 1 .li, onde elabomram o diagnostico situacional da 
REBJO do P>razinho. 

.. vt. 2' - Dê·se Ciência, Cumpra-se e · 

Publique-se. 

GABINETE DO ";ECRETÁRIO DE ESTADO DO 
,v, ElO AMBIE~TE, em :-.1acapá-AP .. OI de fevereiro 
de 2011 

PORTARIA 
( P) N.~ 006/11-SEMA/AP 

O SECRETARIO DE ESTADO DO 
MEl~) AMBIENTE, nomeado pelo Decreto (E) n" 008 
c'e 03 de janeiro de 20i} c no uso das atribuições que 
lhe são contendas pelo .Inciso X. do Artigo 38, do 
Decreto n.• 5304. de 07 de novcmuro de 1.997. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Considerando a importância da atuação da 
Secretaria de Estado do Meio Ambienté em prol da 
conservação c da melhoria do meio ambiente. através. 
confonne o di.:posto na Lei Estadual n° 0005, de I 8 de 
agosto de 1994, 

Considorando necessidade de 
acompanhar a execução dtiS Projetos aprovados com 
recursos internacionais, . da União, de emenda 
parla11cntar c do Estado. 

RESOLVE: 

Art. J• - Nomear os servidores da SEMA 
abaixo relacionados para constituírem a Fábrka de 
Projetos que terão a Jinalidade de interagir com os 
demais órgii0s do Governo do Estado responsável pela 
aplicação dt:· recursos através de projetos, levantar 
infonnações so)re recursos disponíveis para projetos na 
temática arnbicnt,•l JUntO a outras instituições, elaborar 
~m conjunto com os demais setonais os projetos, e 
a'.ompanhar todas as etapas de execução e das 
pr~stações de contas. 

Coordenação 
SÉRGIO AUGUSTO DE AVIZ CUNH~ 

Sub Coordenação 
DILCILENE VTI>EIRA DOS SA!IITOS 

Membros 
CLÁUDIA FUNI 

MOACIR DE ARAÚJO ALMEIDA .JÚNIOR 
GILVANC CHAVES TEIXEIRA MORAES 

OTIZEl •' AMADOR DE ALENCAR 

Art. 2" • Dê-se Ciência, Cumpra-se e 
Pu;.>) iq ue·se. 

GAB>NETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO. DO 
MEIO AMBIENTE, em Macapâ-AP., 31 de janeiro 
de 201 I. 

PORTARIA 
( P J :'1.0 007111-SEMA/AI' 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
M cfO AMBIENTE, nomeado pelo Decreto n' 033 de 
08 .·~Janeiro de 2010 e no uso das atribuições que lhe. 
são L >nferidas pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto 
>'.' 53V!. de 07 de novembro de 1.997. 

Considerando n teor dos Memos. n' 
00 • .'!I -ASSEJURi e 06.'11-NUUS/SEl'Ú, 3 I de j~nciro 
de 201 I 

:tESOLVE: 

A,·. I" - Autorizar o deslocamento dos 
servidores FM·,IdCIO BORGES OLIVEIRA, 
.-.nalista de. Me1o Ambiente, ELDO SILVA DOS 
S 'NTOS. Analista de Melo Ambiente. EDINA RUTH 
M!illll}ES LEAL MAFRA, Analista de Meio 
Amt:. ente. NÜBIA TATHIANE FURTADO 
CA.S;'ILHO. de Macapá-AP ao Município de 
r~rreir.• Comes, no dia 01.02 li, com objetivo de 
w11izaren. visita tecnka ao canteiro de obras da 
E1:~rcsa Fcrre~ra Gomes Energia S.A. com finalidade 
de ,,Jr sul' me à anális~ de processos de licenciamento 
deste ~mp1 .·endimcnto dentro do Grupo Técnico 
lnterinstitu-·'onol de Avaliação (GTIA)- ato Conjunto 
n°00J/20ll· 'vlAP/SEMA. 

An, 2' - Dê-se Ciêncía, Cumpra-se c 
?ublique-se. 

C . . BINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
Ml; lO AMBIE:"'TE, em Macapá·AP., O I de fevereiro 
dc-2011. ' 

O Presidente do CONSELHO ESTADUAL DO MEIO 
AMBIENTE (COEMA) no uso das atnbuições que lhes são 
conferidas pela Lei n° 165194 e disposlo no Regime Interno. 

RESOLVE: 

Art. 1°- PRORROGAR até 45 (Quarenta e Cinco) 
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dias, a contar da data da publicação, o prazo para conclusao 
dos trabalhos da Comissão Espec1al responsável em proceder 
às análises sobre EINRIMA e Parecer Final do IMAP sobre 
projeto Tracajatuba. apresentado pela empresa Zamapa 
Mineração, conforme processo de Licenciamento· Ambiental n° 
4003.330/2010, instituída pela Portaria n°. 00!9/20t0- COEMA 
de t21t1/20t0, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá 
no 4862 de 18111/20t0, com circulação em 23/11/20t0. 

Art. ZO • Conforme solicitação de pedido de saída da 
com1ssao do membro Geraldo de Jesus Capela de 
Araújo/MW na 93' Reunião Plenária Extraordinária 

COMITÊ DE AVALIAÇÃO CONJUNTA DO 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO 
AMUIENT AL CEDIDO PELO MINISTERJO 
DO MEIO AMHIENTE (MMA), ATRAVÉS 
DO PROGRAMA NACIONAL DE MEIO 
AMBIENTE TI (PNMA 11) PARA O 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ (GEA) 
POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO 
D0 MEIO AMBIENTE (SEMA). 

Considerando no que se refere à conservação 
e a prt .:ervaçào dos recursos naturais do Estado do 
Amapá. \· interesse comum do Governo do Estado do 
Ama >:Í a integração das diversas açõ~s realizadas pelos 
órgãos que executam e operacionalizam a política 
ambiectal, florestal e de ordenamento territorial do 
Estado; 

Co.,:-iderando que, para o ge.renciamento 
sustentável dos "'cursos naturais, tendo em vista os seus 
usos múltiplos, ·' necessária a formatação de um 
co1 •sistente banco ci' dados, para suporte aos planos e 
açõ,' dos órgãos afin~; e 

Considerando a necessidade inadiável de 
promovc.r melhor contro>le, unicidade c racionalização 
do; trabalhos que ambos os órgãos vêm executando e da 
·impC'1ância da transparência de todos os processos de 
conc·:~são do; recur~os naturais do Estado; 

[ - ~stabelecer um Comitê de Avaliação 
Conjunta sob ,: coordenação do Processamento de 
D:·dos do Amapá ;:>RODAP) e da Secretaria de Estado 
cio Meio ArnbientL (SEMA) objetivando avalia• e 
bom. logar um siste1111 de i>1focmação gerencial ce 
dado; ambientais que está sendo ce(~ido pelo Ministéri,, 
do M,·;o Ambiente (MMA) através do Proguma 
Nacional de Meio Ambiente (PNMA TT) para Governo 
do EstaC:o do Amapá (GEA) representado pela 
Secn :aria d" Estado do Meio Ambiente (SEMA). 

I! - A comissão será formada por dois (02) 
servidorts do ;,uadro funcional (titular e suplente) das 
seguintes Instituições: SEMA: IEF, !MAP, !EPA e 

.- PRODAP. Re:.>alta que· os respectivos servidores 
d.~verào deter c·,.nhecimento do fluxo dos processos 
in, rentes às ativida;'.~s da Instituição a qual representa. 

!I! - Após " homologaÇão desses servidores 
será f· i to apresentação do sistema, contemplando todos 
os môo :los, pelo Consultor do PNMA II para todos os 
órgãos in~egrantes do Sistema, 

TV - Os servidores convocados deverão 
apres<,ntar t:·Jcwnentação representativa do fluxo do 
.proce.~o intemo da Instituição (trâmite dos processos). 

V - Os membros da Comissão deverão 
elaborar PlanL de Ação, contendo metas e prazos a 
serem alcançad<•s. 

V! - A equipe dó PRODAP, da SEMA 
co 1juntamente con; o Consultor do PNMAII agendará 
um~ apresentaç_ão cr,ntemplando a exposição de cada 
módulo do Sistema, módulo de .acesso individual de 
cada nembro no Sistema, com•o objetivo de facilitar a 
interaçf.? do usuário com o mesmo. 

·VII - Avaliar os módulos do Sistema que será 
dispo·1ibiliz~do confrontando com a documentação 
repre,~ntativa do !luxo do processo de cada Instituição. 

vnr - Cada. instituição. apresentará um 
parecer téc'li~o resultante do confronto da 
documentação ( ·1uxo do processo) com o que o Sistema 
oferec~!m seus n·sp~ctivos módulos, 
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IX - A e<;.lipe do PRODAP consolidará os 
pareü,res técnicos <rbservando as 
necessárias para adaptações aos 
contemplados no Sistema. 

CUStOmilaÇÕCS 
módulos já 

X - Após avaliação o· PRODAP apresentará 
para gestores e técnicos das instituições envolvidas o 
Relatório Final com as observações conclusivas. · 

XI - Os demais órgãos do Setor Econômico . 
do Estado e as instituições federais c municipais afins, 
após a -validaç~ ·' do Sistema, integrarão o Banco de 
O~dos. 

lvlacapá, 07 de fevereiro de 20 I !. 

_lf_lci_O.d.(~ 
Di r< :o r Presidente 1k IMAP 

TERMO DE CESSÃO DE l!SO GRATUITO DE 
BEM MÓVEL QUE ENTRE Si CELEBRAM O 
ESTADO IJO AMAPÁ, POR INTERVENIENCIA 
DA SECRETARIA DE ESTADO DO :\'lEIO 
AMBIENTE COMO CEDENTE E A PRODAP, 
COMO CESSIONÁRIO, MEDIANTE AS 
<. LÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO 
DECLARADAS. 

Pelo ,presente instrumento, e nos melhores 
termos de dirêito, os no tím assinados, de um lado como 
( EDEN~E. O ESTADO DO AMAPÁ, ente jurídico 
d·: direite público interno, inscri\o no CNPJ: 
00.:.94.577/0001-25. . por intcrveniência · da 

, SECRETA'l.IA DE ESTADO DO :vlEIO 
AMBIENTJ:. neste ato representado, por seu Secretário 
Sr. PAUL·I SERGIO SAMPAIO FIGUEIRA, 
residente e. domiciliado nesta cidade, com CP f. 
126.176.362-9;·, C.L 030.981-AP, e de outro, como 
CESSIONÁRIO, a PRODAP, com 
.'NPJ:01.591.392/C•)OJ-73, neste ato representado por 
s,,, Diretor Sr. JOSÉ ALIPIO DJN!Z DE MORÃES 
Jl>'IIIOR, residente e domiciliado nesta cidade , com 
CP!- 691.895.362-15. C.l. 041.738-AP, resolvem firmar 
o ptoscnte TERMO DE CESSÃO DE lJSO 
CRA T'-'ITO de bem móvel, para os fins nele declarado 
e ;om as 'obrigações abaixo descritas, agindo o cedente, 
c,_,..., arrimo nos artigo 12, §4" da Constituição do Estado 
do ;-_ map.; e na conformidade das clâusulas e condições 
seguinte,, q JC se comp1omctem a cumprir e respeitar 
integra!tncrlle, 

CLA>:'iULA PRIMEIRA: O objeto deste 
•ermo é ;--;;~._. de uso gratuito do bem móvel 
L •nstantcs do anexo único deste instrumenÍo-. 

CLÀUSULA SEGUNDA: O prazo deste 
instn.'11ento é indeterminado. 

CLÁUSULA. TERCEIRA: O 
C~SSIOl\ .\R !O recebe o bem móvel cedido 
gn.,uitamcnle por força deste instrumento, devendo. às 
suas' ~xclu.<vas expensas, isto é, com os seus recursos 
próprios, re' lizar· todos os reparos necessários para o 
perfeito fu: 'ionamento do bem '}1Óvel. objeto deste 
ajuste não c' ·•endo ao CESSIONARIO, sob qualquer 
fundamento, o 1ircito de ret!nção ou indenização. 

CLÁUS ILA OUARTA: O 
(_ ?.SSIONÁRIO secá integralmente responsável pelo 
pa;- qmcnto de qualquer tributo. taxas etc ... , que por 
vem·:ra venham a incidir sobre os bens móvets ccdtdo 
gratur·amente por força deste instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA: O CESSIONÁRIO 
se obriga a ·Jestinar o bem móvel exclusivamente para o 
des.o~voh·'"'ento de suas atividades, vedada 
cxpressame, :e, a utilização para qualquer outro fim. 
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CLÁUSIJLA SEXTA: O CESSIONÁRIO 
obriga-se a proceder no i móvel recuperaçi\cs c outros 
serviç.:>s para o seu bom desempenho, manter o mesmo 
c ·n perfeito estado de conservação. 

CLÁUSULA SÉTIMA: O CEDE:"'TE fica, 
desde ja, uprcssamcnte autori7.ado, a realizar no hem 
móvel. a5 v··storias c verificações quanto :i srtuação de 
uso e con;~··vação do mesmo, através de seu setor de 
Material c Pc .rimônio. 

CLÁI.·~ULA OITAVA: São vedadas a 
-:ransfcrência c a s~;~ccssão do bem mó-vel, ora ccdrdo. 

CLÁUSULA NONA: Este Termo será 
· resuqdido se ocorrer infração às suas cláusulas ou se 
carac·erindas as hipóteses legais determinantes da 
resilição: por vontade das panes, e através de 
rf.anifestação escrita, devendo o CESSIO~ÁRIO 
ef~tuar a imediata devotuçlio dos bens móveis , nas 
condições pactuadas neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCJi\·lA: O forõ deste Tem1o 
é da COM.'\RCA DE MACAPÁ, Estado do Amapâ, 
com a abso!u•:· exclusão de qualquer outro invocável. 

Por c::arem assim justos e contratados 
: :sinam este instrm.'~nto em duas vtas de igual teor. 

[!:~.i;;:,, ,.~;l~:~f~W~P~Wt::~ff,~/~ :ttt!!L 
·O I Servidor Modelo: System 3650, MMA-

2 processador Intel Xcon Dual O li .4 I O 
Core 3.0 ghz, 667 Mh;.o, 4mb de ' 
cache L2, 12Gb de memória 

' ODR2/667Mhz PC2-3200 
LCC, fonte de 625w. 
t:Tavadorade CO com leitor de 
DVD, 5 HDs 73,4GB cada em 

,u ___ n __ , : .ntal de 367 .G __ B.. ,, . 

Macapá-AP, 27 de Janeiro 20'1.1. 

(Mobilização Social 

Ely da Silva Almeida 

PORTARIA N° 00312011-SIMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei n• 0811, de 20 de janeiro de 2004, no 
seu art.87, em consonancla com o art. a•. inc. Xtt do Decreto n• 
0029, ~e 03 de janeiro de 2005 

RESOLVE: 

. Art. 1°. Constituir a Comissão Especial de Licitação 
da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilizaçllo Social, 
composta de 06 (seis) membros abaixo relacionados, 
designados por esle ato sob a Presidência da primeira, com a 
competência de realizar procedimentos tic~atOrios pertinentes 
aos serviços e compras a contar de 25 de janeiro 2011 a 31 de 
dezembro 2011. 

Titulares: 

Oaziza dos Santos Monteiro- (presidente} 
Maria da Conceição Favacho 
Ana Cristina Guedes Martinez 

Suplentes: 

Maria Suely Cavalcante da Silva 
Maria Ligia Costa 
José Emfdio Dias Figueiredo 

Art.2". Considerando atender a exigência lega! de que 
a direção do jutgamenlo da licitação se realizem mediante 
decisões colegiadas, foram designados os ·servidores acima 
como suplentes, objetivando substituir os membros l~utares 
quando dos impedimentos. 

Art.3•. O mandato da Comissão aqui instituída sera 
contado a partir da assinatura desta Portaria e perdurara por 
01(um) ano. 

Art.4•. Esta Portaria entra em VjgQ!.. na data de sua 
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assinatura, revogando-se as disposições em contrario. 

Art.s•. Dê-se Ciéncia,..Cumpre-se e Publique-se 

Macapâ-AP, 25 9e janeiro de 2011. 

X:. \i 1.:: ! r{.:v 
\;iy dã Silva A met<la 

Secretaria/ IMS 

PORTAIUA N '004120ll-SIMS 

A s•:CRE'l'.~RIA DE ESTADO DA INCI.US~O E 
.\IOBILIZAÇÃO SOCIAL. no uso das suas atnbutções qu< lhe 
fora outorgada pela Lc1 11{'1 0811. de 20 de janeiro de 2004. no seu 
art. 87, em consonância com o art.8(l, inc. XJJ du Decreto n[l ()029. de. 
03 de janeiro de 2005. 

RESOJ.VE: 

Art. I" Designar o semdor CELSON DANTAS DO 
AMARAL RIBEIRO, Gerente de Unidade/Gabinete Executtvo 
COS-1, que atul:llà t:m conjunto com os servidores CAROLINE DE 
.rt:SliS DARRt:TO. Assessor Técnico Nlvel l/Assessoria de 
Desenvolvimento tnstitucionat CDS-1, JOSÉ EMfDIO DIAS 
FIGUEIREDO, Auxrtiar Administrativo c JOÃO CU:ITO:'I 
ESQliERDO DE JESUS, Gerente Operacional do Ptojeto 
Tecnologia da Intàmwção COS-2, que ficarao respoÓsãvets pela 
auditoria interna' do Património da SJMS. nos períodos de 2005 a 
2010, especificando os bens servlveis dos inscrviveis. bem COffiL\ 

seus vnlorcs venais c 1brmalizaçào dt: inYentário 
Prmíf!.rafo úniCQ. Os referidos servidores deverno 

apresentar rclatUrio parcial do levantamento patrimonial nu praz.o de 
60 (sessenta) dia..:;. a contar da \'igência desta Portaria 

Art. r Esta portaria entra em vigor a partir de Q I de 
fevereiro de 201 I e perdurará até 31/1212011. 

Art. 3° Dê+se ciência. cumpra·se e publique-se 

GABINETE DA SECRETARIAISI~IS · Macapã·AP. 
27 dejanelfo de 20! I. 

~--~L . 
SeÚc!ãrin de Estado da lnclus~~ilizaçào Social 

PORTARIA N' OOS/2011-~1:1-1~ 

A SECRF.TÁRIA DE t:STADO DA tr>õ<.:LUSÃO E 
MOBILIZAÇ.\0 SOCIAL, no uso das suas atribuições que lhe 
fora outorgada pela Lei n' 081 I, de 20 de janeiro de 2004. no seu 
art. R7, em consonância com o art.8 ... me :Xll do Decreto 1\

0 0029, de 
03 de janeiro de 2005. 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar a designação da servidora JACIARA 
DE SOUZA FERNANDES, Gerente de Unidade de Execuçao -
COI J, para exercer u função de re~ponsávcl pela Admimstração 
Geral da Central de Conselhos. onde funcionam os Conselhos 
Estaduais de Assistcncia Socral · CEAS. Conselho Estadual do 
Idoso . CEUPI, Conselho Estadual de Segurança Alimentar e 
Nutricional - CONSEA, Conselho Estadual dos Portadores com 
Deficiência - <.:ONDEAP, Conselho Estadual dos Oireitos da 
Criança c do Adotcsccntc- CEOCA c Conselho Estadual de Oefesa 
dos Direitos da Mulher - CI:I>IMAP. 

Art. r A servidora anmró no controle de freqüênciáS dos 
servidores Federais c Estaduais. 

Art. 3' A servidora controlará as requisições de cópia-> 
xérox. agendará veículo para serviços I!Xtemos·ctos Presidentes c 
Conselhczros dos referidos Conselhos. 

Art. 4• A scn.'ldora solicitará e conuolarâ os material::; de 
limpé"za.. consumo e expediente, que servirá para uso dos Conselhos 
e do Prédio da Cc.nlral. , 

Art. 5' Verificar c providenciar reparo geral do prédio da 
Central. 

Art. 6• F.sto portaria tem seus efeitos rctroagidos a 25 de 
janeiro de 201 1. 

Art. 7° Revogar os temtos da portaria !1°- 22R/09, 
publicada no DOE n' 4604, de 19 de outubro de 2009. 

Art. SO Dê-se ciên_cia. cumpra-se c publique-~. 

GABINETE DA St:CRET..Í.RIAISIMS - Macapã-AP, 
27 de janeiro d< 20 I !: 

(Ciência e Tecnologia 

Antônio Cláudio Almeida de Carvalho 

EXTRA TO DO TERMO DE RESCISÃO DO 
CONTRATO REGISTRO N° 004/2009/SETEC. 

Partes: O Estado do Amapá, por intermédio da 



Maca á, 14.02.2011 

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia -
SETEC e a empresa O. L. Amorim-EPP. firmam o 
presente Termo de Rescisao ao Contrato n• 
004/2009, sujeitando-se as partes às disposições 
contidas da Lei de Licitações e· Contratos 
Administrativos n• 8.666/93 e demais altêrações, 
obs·ervadas as cláusulas e disposições seguintes. 

Cláusula Primeira - Do Fundamento Legal • A 
presente Rescisão Contratual tem fundamento legal 
no Art. 79, inciso 11, ·da Lei n• 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

Clausl!la Segunda - Do Objeto - O presente Termo 
tem como objeto a rescisão amigável do Contrato 
004/2009. 

Cláusula Terceira • Da obrigação - As obrigações 
decorrentes do contràto n' 004/2009/SETEC, deverao 
ser ultimadas até 31 de janeiro de 2011. A partir de 
então, nenhum ónus adicional w penalidade· advirá 
para as partes convenentes. 

Data da Assinatura: 28/01/2011. 

Maca pá (AP). 02 de fevereiro de 2011. 

~:J, • 

Edilene tuíma.rães Borges 
Chefe da Unidade de Contratos e Convênio 

(Saúde 

Evandro Costa Gama 

PORTARIA NO 191Ü-SESA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE - ADJUNTO I ÁREA DE 
GESTÃO EM SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 0668 de 24.01.2011 e; considerando 

·o que consta do Prot. Geral n° 2011/6570. 

RESOLVE: 

Autorizar a servidora UUBA ROSA SEMBLANO MANSO -
Diretora do Hospital Estadual de Santana - COS-2, a se 
deslocar da sede de suas atividades - Santana·Ap, até a Odade 
de Anápolis -: GO, com objetivo de tratar de assunto~ de 
interesse particular, no período de 22 a 28.02.2011, com onus 
limitado (vencimento integral) para esta Secretaria. 

GABINETE DO SECRETÁRIO/SESA: em Macapá·Ap, 02 de 
fevereiro de 2011. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA NO 20 lll·SESA 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE - ADJUNTO I ÁREA DE 
GESTÃO EM SAÚDE, no u5o de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto n° 0668 de 24.01.2011 e; considerando 
o que consta do Prot. Geral no 201116570. · 

RESOLVE: 

Designar a servidora JOANA MARIA AQUINO LEÃO - médica, 
PiJra em substituição, responder pelo cargo em comissão de 
Diretora do Hospital Estaduat' de Santana - CDS·2, durante o 
impedimento da titular liuba Rosa Semblano Manso, no período 
de 22 a 28.02.2011. 

GABINETE DO SECRETÁRIOISESA: em Macapá-Ap, 02 de 
fevereiro de 2011. 

PORTARIA N° 22/2011-SESA 

O SECRETARIO DE SAÚDE - ADJUNTO I ÁREA DE 

GESTÃO EM ~ÚDE, no uso de suas atribuições legais que lhe 

são conferidas pelo o Decreto 0668 de 24.01.2011, e 

considerando: 

- O disposto no art. 198 da Constituição Federal de 1988, que 

estabelece as ações e serviços públicos que integram uma rede 

regionalizada e constituem o Sistema único de Saúde- SUS; 

- O artigo 7° da Lei no 8080/90 dos princípios e diretrizes do 

SUS de universalidade do acesso, integralidade da atenção e 

descentralização ~litico-administrativa com direção única em 

cada esfera de governo; 

• A lei 0719, de 12 de novembro de 2002, que dispõe sobre a 

Lei Orgânica da Saúde do Estado; 

- A Portaria no 1854/GM, de 29 de setembro de 2003, que 

institui a o componente Pré-Hospitalar Móvel da Política Nacional 

de Atenção às Urgências; 

- A Portaria no 42/2005/SESA que institui o Comitê Gestor do 

SiStema Estadual de Atenção as Urgências no Estado do Amapá. 

RESOLVE: 

Art. 14 • Nomear WALDOMAURO FERREIRA DE MELO • 

médico, para exercer a função de Coordenador do Sistema 

Estadual de Atenção ao Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência- SAMU • 192 Metropolitano. 

Art. 2" • Fica revogada a Portaria no 719/07-SESA, de 22 de 

· novembro de 2007, publicada no DOE n° 4140, de 03.12.2007. 
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Art. 30 · Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

assinatura. 

GABIENETE DO SECRETÁRIOISESA: 02 de fevereiro de · 

~eita Estadual ---Cláudio Pinho de Santana 
\.----·.:.:.:.;,;,,;:..:,:;..;;.:;,;,;.;,;.;.;.;;_ ___ _,J 

. CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS 

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CiêNCIA DE DECISÃO DE 
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA N° 001/2011 

O Conselho Estadual de Recursos Fiscais -
CERF/AP, da S.ecretaria da Receita Estadual do Amapá, com 
sede nesta Cidade de Macapa, na Avenida Raimundo Álvares 
da Costa sfn•, bairro central, prédio da Secretaria da Receita 
Estadual, representado por seu Presidente, Sr. Joaquim Silva 
dos Santos, com fulcro no art. 195 da Lei n•. 0400197 - CTA 
INTIMA E CIENTIFICA, através do presente Edtta~ o 
Contribuinte ROSEMARY A. DE SOUZA - ME, CAD/ICMS n• 
03.017472-6, CNPJIMF: 01.429.387/0001-69, com endereço na 
Rua do SoCialismo, 1080, bairro Renascer 11 - MacapáiAp, 
para tomar ciênCia da DECISÃO DE SEGUNDA INSTANCIA 
ADMINISTRATIVA, conforme Acórdão n• 059/2010, publicado 
no Diério Oficial do Estado- DOE de n• 4872, de 03/1212010, 
com circulaçao em 16/1212010, referente julgamento do 
Recurso contido nos processos n• 28730.012063/04, 
28730.012065/04 e 28730.012067/04. das No!ificaçOes de 
lançàmento n•s 03572/04-8-A, 03573/04-4-A e 03863/04-2-A, 
respectivamente, devendo a intimada ou seu preposto 
comparecer à Coordenadoria de Arrecadação - COARE, da 
Secretaria da Receita Estadual do Amapá - SRE/GEA, para 
tomar ciência da r. decisão. considerando-se intimada a partir 
do trigésimo dia contado da publicaçao deste Edital no 
DOE/AP. ou se manifestar ao~aos superiores.~ Igual 
prazo, nas formas legais e reg;íne ais para exercer,ó di ito de 
defesa, interpor recurso àtins cia especial e;'o is que 
couhAr I .' 

COODENADORIA DE ARRECADAÇÃO 
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE ARR,RCADAç..\0 

REALIZAÇÃO DA RECEITA DESTINADA AO FUNDES· Exercicio 2010 

(Valores em RSJ 

DEVIDO AO VALORES RETIDOS 
TRIBUTO RECEITA BRUTA FUNDES FUNDES 

ICMS 487.381.918,81 97476 383.76 97 629.505,62 

ITCD 250 252,92 50.050,58 51.953.20 - ' 

IPVA 36.717.579,54 7.343.515,91 7.390.232,70 

TOTAL 524.349.751,27 104.869.950.25 105.071.691,52 
Fonte. Oemonstrahvo de Arrecadação de Tributos Estaduais NUPARiCOARE/ S.R[ . 
• A Receita Reali7.ada em 2010, ref. ao ICMS, ITCD e IPVA tutalizou RS 524.349.751,27 
O Valor devido ao FUNDEB, referente a última semana de 2010 • (Ú a 31/12/2010), foi 
rtalizado na primeira •emana de 2011 (04/01/2011). Destaca-se que o percentual devido ao 

FUNDEB em 2010 foi de RS 20% para ICMS, ITCD e lPVA. 

Macapá-AP.26 de Janeiro de 2011. 

~ '1·· .. lkl-: .. :~ 
- beiro diz -5~A. Costa 

. ~~ GmeMe 
NUPAR/COARE 

- ----- -- ·- . 

) M_Vi\ 
ucin e C. de CaNalha 

oordenadora de 
Arrecadação 



Maca â, 14.02.2011 

(Setrap ) 
Sérgio Roberto Rodrigues de La-Roque 

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N•. 
~ 

01 -INSTRUMENTO PRINCIPAL: 

EXTRATO DO 1° TERMO ADriiVO DO CONTRATO N • 
041/2010 -SETRAP. 
02- PARECER JURÍDICO: 

N•. 002/2011 - ASSEJURISETRAP 

03- PARTE DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
a)· CONTRATANTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE
SETRAP. 

b) CONTRATADA 
COMETA CONSTRUÇQES E SERVIÇOS L TOA. 

c) OBJETO DO TERMO ADITIVO . 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA FINALIDADE: Revisão de 
quantidade de serviços_ sem reflexo fmanceuo, confonne 
proposta de serviços e quantitativos prev1stos na 
proposla de preços apresentada quando da participação 
da Tomada de Preços n• 010/2010-CPLISETRAP e 
Planilha de Revisão em anexo. onde os mesmos farão 
parte inlegranle da presenle avença. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
O presenle Termo tem como fundamenlo legal o dispas lo 
no Arts. 58. I, c/c 65, 1 "a" da Lei Federal n•. 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 

04- DATA DE ASSINATURA DA AVENÇA PRINCIPAL: 
16 de setembro de 201 O. 

Macapá de 2011 

Ed onA~~ 
crefáno-5ETRAP 

~Adap 
lvana Maria Antunes Moreira (Interina) 

PORTARIA N°. 004/2011-ADAP 

) 

A PRESIDENTE DA AG~NCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • ADAP. no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto n• 0569, de 17 de janeiro 
de 2011, e tendo em vista o leor do Me mo. 003/2011· 
CDUADAP, de 26 de janeiro de 2011. 

RESOLVE: 

Art. 1• • Autorizar o deslocamento da servidora 
Daniela Pinheiro da Paixão Uch6a - Coordenadora de 
Desenvolvimento LocaVAOAP, da sede de suas afribuições 
Macapá-AP, até o Municfpio de Porto Grande/AP. no dia 
28/01/2011, com o objetivo de ·dar suporte técnico à 
elaboração do Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS. 
para a consfruçao de casas populares em Porto Grande e 
para a coordenação do cadastramento de famllias para o 
Programa Minha Casa Minha Vida no mesmo municlpio. O 
deslocamento até a localidade correrá a cargo da Prefenura. 

DÊ·SE CI~NCIA, CUMPRA-SE E PUBJ,.IQUE-SE. 

(IPEM 

Macapá. AP. 27 de janeiro de 2011. 

.· ·-··. ~· '~.I(Í(· 
fv~ i<rffu'rfes ~eira 

.. Diretora resid~~~ lnteri_'l.a 

Aline Paranhos Varonil Gurgel 

Portarla 11'. 001/2011/GAB 

O DIRETOR PRESWENTE DO INSTITUTO DE 
PESOS E IIIIBDIDAS DO ESTADO DO AIIIIAPÁ, no uso de 
suas aLribuições, consoante delegação de poderes do 
Governador do Eslado do Amapã, nos termos do Decreto 
n' 4655/2010 de OS de Novembro de 2010. 

RESOLVE: 

Autorizar a servidora Socorro de Naz&ré Ramos 
ela Costa, coordenadora Administrativa Financeira, a Se 
deslocar da sede de suas atribuições em Macapâ- !IP até 
a cidade do Rio de Janeiro- RJ, no periodo de 09 '! 12 de 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Fevereiro de 201 1. para participar do seminário de 
Integração de Novos Dingentes- INME1'RO. 

DC ciência. registre-se e cumpra-se. 

M.~c,apá (AP(.1>8 de J'ew~jr e o 11. 
i.J.t:,..;.- ll-'._..._.-t4 v 

AJJz/e Paran!Íos Varonil ' el · 
Ditetora Prealdente/IP~_:_AP 

Portaria n•. 003/20ll{GAB 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de 
suas atribuiç.ões, consoante delegação ele poderes do 
Governador do Estado do Amapâ, nos tcnnos do Decreto 
n• 0323/201 I de 07 del'evereiro de 2011. 

RESOLVE: 

DF;SIGN!\R o servidor lllarlos Paranhos Pereira
Chefe de Unidade/Unidade de Pinanças/Coordenadoria 
Administração c Financeira FGS-I, para exen:er 
cumulativamente e em stlbstituiçào a Coordenadora 
Adminisrranva Financeira/CAF, Durante o impedimento 
da respectiva titular Socorro de N~é Ramos da 

Costa, que se afastarã de suas atribuições para 
participar do Semin~io de Integração de Novos 
Oírigentes no pedodo de 09 a 12 Fevereiro de 2011. 

Dé ciencia, rr.g~stre-se e cumpra-se. 

Ma;apã lf~e v7~ro aí ~011. 

aranhos Varo~ 
D1 etora Presidente do IPO:M·!IP 

(Amgrev ) 
Elcio José de Souza Ferreira J 

PORTARIA N". 029/ZOIJ -- AMI'REV 

O IJiretor Presidente da Amapa Previdência. 
no uso das mribuições que lhe são <:onteridas pelo 
Decrew n''. 0076. Je OJ de jant'iro de ~O li ,. 
considerando o memorando 11° 042'20 li 
PRESII)ÊNCIA 'AMPRLV: 

RESOLVE: 

Exonerar Sidncy Cavalcante Martins, do 
Cargo Comissionado de Chefe da Divisão de 
lnformáfica. Código FGS-2, da Amapá Previdência 
AMPREV. a con1ar de 02 de fevereiro de 2011. 

PORTARIA N". 030/201 I - AMPREV 

O Dire!Or Presidente da Amap:i Previdência, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Deçrelo n•. 0076. de 03 de janeiro de 2011 e 
considerand" o memorando n• 043!20 li 
PRFSIDÊNCIA/AMPREV: 

RESOLVE: 

Nomear lvani Sydia Ribeiro dn Sll\·a. para 
ex~rcer o Cargo em Comissão de Chefe da l)ivis~o de 
lnlormâtica. Código FGS-2. da Amapá Previdência 
AMPRFV. a wrllar de O:> de fevereiro de 2011 

PORTARIA Y'. 033/2011 - AMPREV 

O Dire1or Presidente da Amapá Previdência. 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n•. 0076. de 03 ·de janeiro de 2011 e 
considerando n memorando n• 046i20 I I 
PRLSIDÊNL:IA/AMPREV: 

RESOLVE: 

IJcsignar os servidores Weber Mendes 
Frrnundcs, Assessor Jurídico. e Karcn Robertn 
Po!ock Alencar de Oliveira. Assessora da Prcsidênçta, 
da Amapá Previdência •. l\MPREV. para viajarem da 
sede de suas atribuições Macapá/AP. até a cidade de 
Brasilia'DF. no período de 07 a 09 de tcvcreiro de 

20 li. ./:- .viagem_Iem como objefivo a liberação do 
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·cenili.:ildo de Regularidade Previdenciaria- CRI'. 

PORTARIA 1\'". IJ34/201 I- AMPREV 

O üirefo< Presidente da Amapá Previdência. 
no uso das afribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto n•. 007ó, de 03 de janeiro de 201 1 

considerando o memorando n• 0481201 1 
PRESmÊNCIA't\MPRF.V: . 

RESOLVE: 

Exonerar Domingas Martial Josaphat, do 
Cargo Comissionado de Chefe da Divisão de Cadastro. 
Código f'GS-2. da Amapá Previdência - AMPREV. a 
conlar de 08 de fevereiro de 2011. 

Ma.:apá-APaO i·· ~ir~de::'OII. 

ELCIOJOS. ZA FERREIRo\ 
Dirclor Pr . a AMPREV. 

POF'TAR!A N". 035/Zilll- A~PRF.V 

O IJirclor Presidente da Amapá Previdência. 
·'no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decrcfo n•. · 0076. de 03 de janeiro de 20 I I e 
considerando o memorando n" 049!20 I 1 
PRESIDFNCIA'AMPRFV: 

RESOLVE: 

"-Jnmcar Rafaela Souza Fonseca. para exercer 
o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Cadastro. 
Código FGS-2, da Amapá Previdência • AMPRF.V, a 
contar de 08 de fevereiro de 20 I I. 

A TO CONCESSÓRIO DE PI:NS.\0 

PORTAIUA 1\' 028 dr J I de janeiro dt 201. J 

O Diretor Pre~idtntt. da AmaJJá Pre\·idenria. no uso das 
atnhu1çé'Jes conferidas pdo in~iso XIII do art.l4 do Regimento Interno 
>provado pelo .\to Resolutóno n•: 001/99-C'A!AMPREV. de 02 de 
setembro de 1999 e te.ndo em v1sta o que constn no Proccssn ne 
201 1.07.0037P. OIBEF/AMPREV, de 11/011201 I. resolve concc~<r 
pensão na fonna a seguir discriminada· 
Dados do Instituidor 

Nome do ex-servidor- Germano Ramos da Silwt. matrkul<t n° 
3447021: CPF n" SIO.U49.R42-00. estando aposentado nn dfita de 
seu óbno. ocmrido em 02il2/2010 eStítndo o Pr01.'t:S'\i.l acrma 
e.c;pec1ficado. <.lt:v1damente mstruido, com a documentação 
correspondente ao re~cnmenro do beneficio de pen~o 

P:trceln(:r;) rl~t flt'R~ào, Vi~entc a par·rir dt 02/1212010- da la du óbito 

llENO\IIMÇAO {DISCRI. RF-MVNER~ÇAO) FRA('AO 0!'% i 

. Vencimento Salário I 00% 

~T=O~T=!\~L~----------------------~--~10~0~~\----

Ondos do(s) pcns10nista(s) 

BEI\J::FICIARIO (S): PARENTESCO 'IATliREl.A COTA · 

DA PE!'<SÃO NRTE 

!\1tria Rure ~Jartin!Ç 100% 

d3 Silva t Siln l 
Concedo a pc:ns4o, nesle ato discriminada com fundamento legal 
nus arts. 10. Inciso f.§ 5': 26 §§ 1". 2". 31. da Lei Estadual n' 
0915. de 18 de agosto de 2005. Ressalto que o presente b<ncf1cio 
sera incluido 110 Plano Financeiro. COillt)rme detenmna o an 91. 
§1(1. da Lei n'"' 091512005. com redação dat.la pela f.ei Fstadual 11° 
1.43212009 

Macapâ·A .• PI " de.~~~-~ 
ELCIO JOSÉ RREIR.~ 

. _ Diretor~~ i PREV 



Maca á, 14.02.2011 

ERRIITA 

NA PORTA RIA N' 21S de 281121201 O- Publicada nc• Diário Oticoal 
n' 4893 de 04/01120 li 

Onde se lê: Parcelas (s) da pensão, vigente a partir de 25/10/2010-
data do óbito · 

Leia-se: parcelas [s} da pensão, vtgente a partir de 03/QS/2010- data 

do óbito. 

Ma capei, 07 de feverei!.P de 2011. 

._;.~~~tier ~~:~d~~-7Fc~nd~á · I.· .. 
Assessor Jurídico/AMPREV 

JUSTIFICATIVA N' 001/2011- PROJUR/AMPREV 

PROCESSO N' 2011.92.1 
ASSUNTO: Dispensa de Licija o. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. inciso 11, da Lei n' 8.666193. 
FAVORECIDO: DEDETIZADORAACON L TOA. 
OBJETO: Serviços de dedetização, descupinização e 
desratização nos prédoos da AMPREV. 
VALOR: R$ 7.985,00 (sele moi e novecentos e oitenta e conco 
reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento de Despesa n' 
3390.39.00.00 "Outros Serviços de Terceiros · .Pessoa 
Jurídica". 

Senhor Doretor Presidente, 
Submeto a presente justificatova apreciação e 

ccmpetente ratificação de Vossa Senhoria. com amparo legal 
no art. 24, inciso 11, da Lei 8.666/93, com suas alterações 
posteriores, estando caracterizada a Dispensa de Licltaçáo, 
objetivando o pagamento em favor de DEDETÍZADORA ACON 
L TOA, referente a realização do serviço de dedetização, 
descupinização e desratização nos prédios. da AMPREV, 
ccnfonme consta no Memo. n.' 03012011-GEAF/AMPREV. ãs 
fls. 02, e na proposta orçamentária de fls. 08/09 dos autos em 
epigrafe. • · 

A escolha da empresa supra, se pauta no critério do 
menor preço, considerando que foram apresentadas 03 (três) 
propostas. segundo ccnsta às fis 08/11 dos autos, para a 
reali.táção do serviço aludido no Memo. supracitado. sendo que 
a adjudicada foi a que apresentou menQr preço e condições 

_mais favoráveis para a· administração desta Entidade 
PrevidenCiã(ia. conforme descrito nas cotações de preços 
acostadas nos autos. · 

(; de ressanar que, o relendo valor dos serviços, 
encontra-se dentro dos limites légais estabelecidos na Lei de 
Licijações e Contratos. _ · 

Diante do exposto, em atençao aos Princípios da 
Administração Públoca e aos ccmandos ·da Lei, submeto a 
presente justificativa à apreciação de Vossa Senhoria, para Iins 
de ratificação e ~osterior publicação na Imprensa Oficial, 
conforme detem1ina o art. 26 da supracitada Lei 

MacõpáiAP, 02 de fevereiro de 2011. 

\i ~, .. ç c· 
"~'1_\»'l. •v· .,J.:.:7 \ ~-t ... t.-r..vrc. ·~ 

Weber endes.f.émandes 
· Assessor Juridico I AMPREV 

SIAC/Super-Fácil 

Dá rio de Jesus Nascimento de Souza 

( O~llS~.i0 l't:f\\1.1\f:Yfl IH Lll'll ,l('.iO 

Rt:St r. r li lO n1 tlct r.1~· i o 

l'rul't':-~o: -HUIOIHJ.JJ 2UJU.SI.\( 
\lutblit.bt.k: ( un' ill·IIS.'2'1 IH·CPI..'~L\< 
I ipn tlr I iritaçào: .\lcuór Pn·ço Clulul 

Ohjt'to: IAraçlin dr" 'l'n iço,, dr ct1111UIIil:lr<1n lipo JH; \\ 
~:\plon, ll~rdt· Global dt' U::.nillf I.Jir~:.~J para ;.~tt·ntlt·r a~ 

dt'm:tnd;.~~ tln...- Hn it,:o~. Ur crJmunií':l~':'!.l na una!::~ de mti' el Si:H· 
FIU\ ia I. 

O:tl:t tia l·h·;dil.<tdo: 22 /hnrdro: 111 lil 
Hora: tiXh:-.lOmiu 
\ :tlor Clohal lil'll<tdu: R~ -:'').(,":11,!12 

llnnwlo~:ulo: 23 t.k r~\ t'l't'ÍI'() dt• 2111 fi. 

.lll.ll lllC.II).I: 

("umpu~rrrirr Empn:t•udim~nlo!:' LtU:~. 

.\l:u·:tp:í-.\p, tli dt· \l:u·(tl (.h- 21111f. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

IH:~ I I 1.\llO 1\.\ LI CI r I CiO 

\ludóllidai..lt• l.iril:lfória: Co"' itt· 01-t:2n1 UCI'I./SJ \( · 
I ipu de licita~·:w: .\lrnor Prrçu (~luhal 

Objeto: .-\qui..;i(i\0 dt· .\I:Hniais Prrm:Jntutt'~. tipo l'St'l'itôrio. para 
alrudrr ú~:manda.( da institui~·ão rom a inaugur:H';lo nn·,i .. r:.. da!<! 
uniâadt's da Z.nna SUI.T:.tri:H'u!!,:.IJ.inho.OiatHH.jiH'. 

Da la Lia H.t•lfhZa('llu: 2.\!r·eHrt'irol ~01(1 
llnn1: 15ht1Umin 
\"nlor \.luhal: ltS 7'J.19S.OU 
llomnlog:ldfl; Ui tlr Fi.'' rrt.'iro tlt· 211111 

Ul.lllliLIIH: 

~"'lfJ}:J 
U'l:!~l~( 

IJJ!O.l/10111 

< mu . .,~ i o I' f R \I 1.\E\ 1 t: tll. t.l< n 11. \o 

Rt:S!'I.I 11>0 D..II.I(TI.\(.\0 

Pl·Hrl'\i~o: 40.01111116;': 1010-SIA< 
'loilnlid:uk: ('ull\ilc IJI(l: 1111fi·C:Pl /'\f.\( 
Tipo til' LiriUH·no: ,,,.,,m· Prcco C;luhal 

"Objcltl: St•rviçu~ dt· manulcntàn récnir:t l'ln llllprcs~ora' para 
atl'IHJcr :1" dl'lflHntlas tln.~ Si<lr.l' ~ua~ unid:~t.frs. 

O;tt.<t da Rralil<t(ào: 1S /.\1:\io '20111 
llor:a: líhOHmin'. 
\ alor Glohallil'ilado: HS J':(.flJO.IIO 
II1JIIllllüJ.!iltln: 02 dt junlw dt 2t11U 

.lll.ll.lllf\IJ..\: 

Trc:-hop lufnrm;ith a r ':\uprinu.·nlu' (~larclfl F lll' O li' eira 1 

( (1\riSS.iO I'[ R \I 1:\F.'\TE IH. I.ICH. \( .iO 

IIF'I U.\llO 0.1 I.ICIT..\CiO 

Pton·~..;o: 411.UIIIIÚ.!21J.- 11t11l-~l.\(. 
\lutlalidatlr: ( cnl\ ih' II~Ji 2HIU-CI'LSL\C 
I ÍIHI t.lt· l.idta~·fto: .\lruor Pn•,·u (;lnhal 

Ohjt:IO: ~<rrri(O'I tlr ('ouft:t'l':io.j.!r~lir;t rnra o,Si\li'\Uit lult:)!radil 
dt• \trndimt·nro iiH ( 'i<l:uli'iu t'Ol ~~~a~ dt'm:tud:l~ n cntunis. 

Oat:1 t.J:I-Ill':lli7aç:lo: nS' /.\1:-tn.:ui 20111 
linnt: H'Jh: OOmin. 
\";tl(ll' (~IObàllírilildu: HS ':'9.2011,\111 
llumoJ,)gHdu: I IIth- ·\hn,;o tlt· 20tu. 

\!).1\ 1)!('.\[).\: 

R!. I oie ·1/F\T.IlO. 

\lar:1p:i \p. 12 dr \(ano tJr 211111. 

CO.\IIS> \O I'I:R\1 I.,L:\'1 E Dt: I.ICIHCÜl 

llt:~l I I .\1)0 ll.\ I.ICII 1(.10 

l)nn:(sso: -lfi.IIOOO.-P / :ZOIO-SL\C 
\lotlalid:&ót': ( oo,·ur 112-l! 211J11~CrL:SJ.\(' 
llpo <I(' l.it•ifit(iiu: \frnor l)rt'\o (;lnhal 

Pá . 19; 

Ohjt·to: Scn i co..; dr fnrnetimt:Uhl dt• alimcul;t~·ão prrpuatla . 

lhtllt da nt'alil.ilÇilU: 2J r\l:ti"{O _' 1(1111 
li ora: I ih:OUmin 

\ at.,r Glohllllicifadu: ltS 79.nnu.on 
IIOIJlologudu: 25 tlt· .\l:!q·,, th• 2010. 

·lll.lllll<.\ll\: 

1!'-.1\lf. 1. 1'1>.\. 

''~·.: ~~~~~,~~ ~' :11111. 

~ord1n· Ar ÜJfl 

CI'L 1 ~1.\C 
2f,.'IIJi2UIII 

CU.\IISS.iO P[ll\1..\ \L\ H Df. LIC'ITI('~O 

R f. SI t 1 ,\llO IH I.ICIT ,\(..iO • 

Pr·IH'e~so: ~O.OfUJOI.tl; 2Ulii..~IA(' 

.\lodnlidRdt: Lidlii!Üria: ( 'on,·itr U 28 :' 2010-(:PIJSI.\( · 
Tipo tft LiritaçAo: \lrnor Prq:u Clnhnl 

Ohjt-to: Srniçns dt' dr .... r:Uil:t\'litl, dl'!r-rupinizaç;•w. t' uuJr·(IS 
~rn i,·os na.'l unidndrs do Siar. 

Dnt~ <1:1 Ht•:tlitttç;io: IH! (1(, • 20 I O 
Hl)ra: I f1hUUmiu 
\":ilor Ctnhal: 

llomnln).!:uJo: .23 dt JUnho t.h• 21110 

l{orhtt Construçàn t• fumtrcio l.tda. 

• 

\l:tt'apã- \p, 2~ dr junho l!t• 2Ultt. 

~~.01fl.< CPI.IS~ 
H/O(Ir:WIO 

i 0\IISS.~OI'f.R\1.1\[:\Tf: m: 1.1( ll \('~0 

llES\ I l\!lO LI\ LI<'IT.IÇiO 

l'rol·l'~~o: ..ao.OIHHU') i 211111-SJ.-\{_' 
\lod;llitladr: Cun\'itr 1131 i llllfi-CPUSJ..H. 
Tipo <k Licita~ào: 'll'nor Preço (~lnhnl 

Ohje-tn: StiTiÇOiõi <il' rrnla(âu fotogr:ifira p:ara nlfndf'r tlt•tnanda~ 
U:'' a~õe!' ilinn:1nrr~ do Prog.rnma Gmcrno t· \"ut·i. 

I>";~ la lia ll.c;tliza\·ãn: 0(, .1.\g~)~fll'' Zlllll · 
Uor:1: 1:\liUOmin. 
\'alur <:tohnlliritado:7S.8UO.OU 
llonu)lu!!ado: 11 c.lt .-\gosro dr 2010. 

.\1).1! I)ICAU,\: 

F ,li; 11 CU\Iltt('IO f: SIRI'I('OS l.l'll.·l 

\IBr:lp:\·.\1), IJ t.lt n~U)OfO de !IH li. 

Ji!~.~l:it' 
. CPI.ISIAC 

___ 13/Ag:ostof20 I O 

C(l\IISS~O l'f-R\1.1\l~H IH: lllTr.ICiO 

RESt'IHtlO IJA Lt(IT.I('Í.O 

PruCI'<So: -111.0000.111811 I liiiii-SL\(' 
\lod•lid:>d<: Con•·it< 032 i 20111-CI'L!SI.I(' 
1 ip11 tJe I .irifft~iio: "tnõr Prr(n Clnbltl 

Objt·to: St·n i\·u~ tJr n•p:u·os na rede hidrftnlinl t.lu Si:.t".nas 
l"niLiadrs Ct•ntro.Zun~ 'urtr.lnidadt• do Siat· SantHna.l nidtttk 
LI o Si:n· l.:1r.:1njRI do Jari. 

Oata da RealizaçAo: 116 /.\eostu l 2010 
Horn: I JhlltJmin 

· Homu'lue:arlo: li de Aeo!lto 20 lfl 



Macapá, 14.02.2011 

\ll.JIIlll.\11.\: 

I."- t-.llljlt't't'OIIimt·nlf)~o l.ld:t. 

~ .... ,:,; .. 
('t•LfSI-\l 
12/USi20lU 

111:~1 1. r wo llE uuuc-io 

Pmrt'''in: -W.IIflllll-lS .. .:!1110-SJJ(' 
\lul11tlidndr dr Uri~<u;:iu: Com·irr n". 111 "'!!2mO-CPJ /SI.\( 
Tipo da· f.iril:t.\·~o: .\Jrnnr Pn·çn GltJh:JI 

Ohjl'fo: .\ :tquisiçfw dl· matt·rial r.Jr consumo para :lftudimrnrn dr 
drmJtnda~ tlu )i!-tt'flw ln1r2nuJo d<' ,\rcudiuH'ntn :111 <:iíhul3n <m 
\1111' t'nidadl'S. 

f>ala ti:! Hr:tlií'.ar:lt•: U:'! \larro! .!OHI. 
HOi( \: llhflllmin 

\ :.llu· lul:ll lidl:tdil: I{S ':'!t.').:!fl.(ll) ~~ .. h·ufa l' \'mr nul. \n'n'l'tl 

11,, a·\ intr 't'i~J. 

llumuln!!:ltJ_u: Til dl' \larço dl' 111 lU. 

\i),JI'I)J(' \ll \: 

\J:trap:i·.\[1. 12 dr \larço de !fltu. 

~~~~~0t~ 
l't~'.~idrnu· dii ('1'1/.'il \f" 
__ _I_::.~IJ:~IIIU 

<"tnll~' \O 1'1.11\1 \ \E~TI: Ot. 1.1( I r\(, .i o 

III:SI'I.I'\IJO lll: l.lt'l I'.\(". i O 

Prurç!o~o: ~0.0110flf)J(I; 1010-SJ..\.(' 

.\lodàlillndt• dr l.icita~·~u: Cun,·ire n~. t1P2UUI-<'I'I /SI.\( 
Ti pu dt• licitn~tln: .1\J .. nor Pn·('o Glt,hal 

Oh.it·tu: Lofnclln dt' rrn('JJto;. harr:H'a!o. J•akot~). ~rn·içm 1lr SouHri
t.nrHu p:Ha atender lJrm:~nd:.~ dt a(i•r..- r :Hi,·id::~de!- ilinrr:wh·s do 
Siat· :nr:n·é!ii dn Prol!n~uu:.~ Go\'rruo c \"urf. . • 

llala tia 'tc:tliZA\':'ir': 11.1:\:\I:H·cu~ 21)10. 
li OH.\: 171o: Ollmin 
\':1lur Tutnllicihulo: KS 80.000.00 (Oitenta .\lil Rt•11i~ ). 

llnmolo!!adu: 09 dr \l:'lrço dt lU lU. 

.-\U.Il'lll('.\1).\: 

OFFIC'E 1'1!00! ('.ÍO t::\lllt:I:I"Ull.\lf:YIO~ I.Til \li. 

<L-~~Vu rJ , .. a1r. · 
~-(;~J'm 

Prr!•uh'uh· d:t ('PI:SJAC" 
II!IIJWIIO 

llr.Sl'LT.\IlO IH. I. l<-'1'1'.\CiO 

l'n~<rs,u: ~11.1111111116: 211111-SI-\t. 
\lodnlhl:tdr llr J.irit~\·:iu: Con,·itr n". ll!i21tlfi-C(If.'"I.\C 
I ipn dr J.icilnc:ld: .\ltlllll l'rq·u Global 

OtJjt·tu: .\quisi(Ao (k l'niformcs pura '\rn·illorr:ro do Si!'lcmn lntr
~nulo dl· .\trullimrnto nn Cifladi''10." 

riii'tl.:di:~l'_lllita(iÚ.•: 261ft, tl'tirot 21!)0. 
1101\.\: i"l·hiiOmin 
\':tl••r futallidtfldCI: RS .. ,,_llflfl,J.Srtrnla r 'm•· \lil Ht·;th.,. 
IJ(IIIIQiocado: fi.\ de "arco de 211111. 

,\ ll.ll'f)l(' \ l.l.-\: 

I. 1.: f.\ll'UEE:"Ill\lf:'\TOS LTD.\. 

~l:tc11p:i. U;;oth: .\lan:o Ur 2010. 

~tlo(1.?.::f1i.-.lo 
Prc,id,·utr thl ('PIJ~L.\(' 

O~!fJJl21JIII 

(DIÁRIO OFICIAL) 

C'O\IIS~AO 1'1:11\1 \'\I :o,n. IH. 1.11 TI.-\( .\0 

RESll.·l -\llO l)f Llí.l'l -\I,'ÍII 

J•mrt:~s·•: .w.unnon2 ~OI H-SI.\( 
.\lntlali<htth·t.Jc: Lit'ir:tri\(1: Connft•u". U:\::!010-CPJ.::"'I H 
Tipo th: Lirira,·:1o: \lrnru l'rrço Gi!dJ:tl 
( 

Ohjrto: .\tJUi!iifllo d1· m:llt'rial dt rou.;umo. tipo lti!!Ü'nt·. hlltJit'J:t 1• 
ron\rn :lC~I) p:tra :O:l'I'I'Ul utilit.:tciO\ na~ l uidadr\ tio ~i.;Jt:nt<t fntt·· 
~rado llr .-\trndimrui!J ao Cid:uJfto t'n .... ,1, unidatJr,. (Si:tr Ctntco 
,. /.unx 'orlt).~iat· .\lunit•ipin d1· S:wt:tn:l.~iar \lnníripio dr l.a-
r:tnjal do .l~ri. · 

U:tta tll4 Hr;tli7~(i"ll•: JSifr\ t·rriro· ~UI fi. 
IlOft\: l(}hfllhuitl 
\ :~lnr IOIAIIil"if:Hin: Hfo\ .. IJ.M(,;\.UU l~t'll'lll:! r '(i\\' \lii.OiruHnlo~ 

r ~t':-srnl:t e ( inl·u l~rai"'· 
Unmnlogndn: 2~ 1fr l·t'\ trriru tlr 211111. 

\11.11 UI!',\ I)\: 

1'\PUl BO\ I 1'11\. 

\1:-tr:ql:L 11.\ tlt' \J:l,,·n Llt· 2fllt). 

- -i>: e VJH -;;t·'\ CO~(,~ ll DE \11-\l·.ll: 
l,rt\il.lrntr d:t CI1 1...'Sl.\(.". 

IIJ!OJillllll 

('())IISS \o .. PI.H\1.\ \1:\'1'1:: l)[ I.! (TI',\( ..i o 

1n:sn. f.\nO nF. 1.11 TI \no 

I'I'Ol"t'O.:SO: .. HJ.IIOU017 I 21110-~1 .. \C 

\IOtJ~Iidallt flr l.•riÍa,·fiO: Cu"' iH· n". flt,,·~IIIO-CPI.!~I \(. 
Tipo tlr l.idtar:lo: \lrnor Pn·ro C;Jnlull 

()h_jt·lc•: l.llflll"ilo dt· lntn,rttu'k J-lu\i<tf, liflll ll:ltTH ~lntur pan• 
.:ltt•ntlimt·nlo dl" Srn kn'i r :t~·ih'S ilittt•rantr~o dn JII'H:!I':Icll:l (;,,,r r

nu t \"orr nfra,·f:oo dll imphlnt:tdu da luidadr \U"d Sillr Su(lt'l 
FiirilllU\ial. 

Jlal:t d:t nrali"I.:!Ç:lu: IR,ft·t·t·rriro: 20JU. 
IIOK.\: HIIIUIImiu 

\ ttlur l"ntal lirilallo: llS ?R.IIIIIIJHI {~t'Jt'n.lu t: Oi tu \li I tll·ai,l. 

\ll.ltlllt.\ll\: 

f'.l.l IJO~ ~.\ '\1 o~. \11: 

:::0 ··Lt e rn~ 1) 
VrJ~!Jconuo';{!_ .t\"l-~~ 

l'n·,.;ulruh·LI:~ ('111:'1-\( 
III!IIJi2H111 

--... 

('O\HSqO I'I:R\1 \.\t. '1'1. IH. I.I<TI.-1('.\0 

lli:St I.T\110 DI: I.IC'IT\C'\o 

PnJn·:-o~o: -111.011Ufl2~: 11110-SI \C 
\lochllid:ulr dt· Lit-ilndiu: Condte n"'. tJ":'.'llllfJ.('PlJSI.\C 
Ti pu tlt' U~iln(:,o: .\tenor PrHn Gtnh:ll 

·'.:.';.. 

Ohjftn: ~1'1'\J(O!'> dt· \hnutt·nç:\Ú 11rnrntiu ,. t"OI'rt'th·a tJ:1 n•dt· 
.:O!\'tfli:'il r ltitlr:tulir;~ tfu Si!'lt'UI:I inh·~ntdo dt .·\frndimt·nto :w ("j. 
(l;idilt~ trn ~tl~'i .unidildt·~ atu:.i!- (.Si~ r \l:mtp:i Crnlro ,. Zol}i\ '\or
tt·J. Siar ~ant:ln<l t' SiM f.arnnjal dn.lari. 

llafn dn Hra11.wrAn: I'J!ft•,·rrriro,'1UIU. 
UOR.\: IM1JIImiu 
\'nlur Tuta11irilatlo: ns 7lJ.JOII,UU (Srtt·nt:l l' -'()\'(' .\lill' Tn·.r.t'UIU .. 
Kl':ti~J. 

llomologadn: l.f de Jo'e,erriro dt Ztllll. 

· . \ U.Jl' UI C. IlM: 

PllOJI:CTA · CO\STRl'('ÕES E SER\'I('OS I. I 11.1 

2L1u. c?CD .. -- ~~ 
~-I \(-(IIHlOI~~ t:::tt/11 

· l'rtsidrnlr da ('PIJSI.\(' 
2Ct!lll/20111 

C'O\IIS~.i0 1'1:11 \l.-1:\f.\ n: IH: I.ICTJ'.\( .\o 

llt:St'I."I'.\DO llf.I.ICI l'\('.\0 

Prurh .. u: .&IJ.UHOUH71J: 2(110·SI.\(" 
\lud~lid:tdt Llt•l.irillltlln: C on\itr n•. t19!2111tl-C'J'I.:SL\C' 
I ipn tJt• I idhtrãu: \lr1H•r Prr~u C;luhal 

Ohjt•tu: "w•·,j~·,,, tlt· \l:muH·uc;:iu fll't'\l'lllh~ r rlln'l'lita nu., n·n· 
lrui, Lll' ;JI' ruudir•nn:nJo llll1' r'uici:Hfl', tlu ~b1t·111:1 lulr!,!l:ulu th' 
\lt'utli•rtrnlu :111 ( 'id:td::t11. 

U:lla d:t ntalit,:tdiu: ltJ:Ft,l'rr•n•: 10111. 
li OH\: t18h: .lflnun 
\';tlur Totnllirit:uJu: RS 79.JIS.OII {~rtt•nf:ll' ~O\ I' \lil. Jn·.~r.llu!" 
t Quin1.r Rui\1 .. 
llumoloi!ado: l.f tlt FtHrtirtJ dr 21110 . 

. \ ll.J\ '1)1(',\ 0.-\: 

\I 'i I r· \ll\'.\1.110 El'l'. 
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~l:trnpA.U:' dr \hlfto ch·111tll. 

~'!,i e~. 
1'rr!!itlrn1e cb. ('1'1.1:-,1..\( 

fl~!IIJ·2fll{t 

( '0\IISS \o l'f.II\1.\:\ISrt: IJ[ LICIT.\!,'.\0 

Rr.'il I.T \110 UF 1.1!'1 1'.~!,'.-iU 

Pl'tH t'!'.'!u; .JU.fiiiUIIII-'J / 2111H-SI.\( 
\lotl~tlid:tt1r llr Lirita~·fto: Comitr n'. 010!11110-CPI~'~I \(' 
Tipn clr I iriUI("Jio: \ltnnr f'rtfO Glohul 

Ohjt'lfl: ·\qui.'oi('il() dt: IU;tl!:rial parll m:lnutrnr:lu. n·pu,i,·:'H• t' 

aplii'n\·in.t nn,.; RI' ruuclirionatlu l1u ~i51tmn lnh'l!l'i!UO Or .\lrmh 
mr11tu ao <"ithulllCI. 

Onra d:t Rtnlizn( Ao: 22:'Fh rrcoU·nf 201 O. 
IIOH.-\: 1-lh: ]Umin 
\'ator Tolnlliritotllu: RS 7(,,9fi?.OO.jSrt~nl:'l t' ~ri!' \lil. "\nHrt·uto!t 
,. :\oH Ht·::tis ). 
Jlomoln!:!lll.Jn: OI clr \hu-cndr 2tlll1. 

\1).11 llH'.\1) \: 

\I SI 1"-\11\ -\lltf).fPI'. 

\hr11pA. {I~ dt' \lu no dt 11110. 

~~(~,@~o 
Pn~il.lt'JIU: t.l:~ CfiL'SI~\( 

IIS/113!20111 

1'0\IISS..iO Pf.R\IA:"E'\TF. Jlf. I.II'ITA(,'.-iO 

lll:'il'I.T \lJO lJI: l.lt'l'l \C.\0 

l)rut·<~~o: -IU.UOOIIOJ 1 211 I fi-SI.\(' 
\lndalnlllclr tlr l.iritHçAn: ( nn\itr n·. J~.'ZUJIJ.('PL'."J.\( 
riflU tk Lil."ita,·:iu: .\Jcnor Prr(U Glub:ll 

Ohjrlo: ~enicO!I Llr ltccarc~ ,. tt'IH:tnufatimJtit('~Jiu dt· lonrr' 
rrcirllhri\ pnrn Jllt'ndrr as unidadr$õ do Sisltmn lnlri!radu dr 
.\trullimenw :1.0 ("itlad:w. 

DJJt:~tlll flt·:tli:ntritu: llll~l:tn'o.' 201ft. 
11011.·\: lllhOOtnin 
\":llur Totalliritado: HS 7').2{'.11. (~t"trul:t t' ~OH ~lil. UuJt•nto~ t' 

St.~>lltnhl Rt'l'li"l· 
1-lomultt)!:ttlu: 08 tlt' .\l:~rro dl' 211111. 

.\O.Il"I)IC.\Il,\: 

-cr em~~\ 
~lllll)\;:rf{)~'1\Í'.111 

• Prrsidtnlr tltt CP L/SI.\(' · 
III:UJ/211111 

CO\IISS~O I'Ul\IA\1:\TE IJ[ 1.1( 11'.1/,'.iO 

Rt:Sl"l.'f.\00 IJ,\ I.I<TI-1('.\0 

l"rut·ts<iicl: .fii.OHI/00.& 1 21110-SI.\(' 
~lutlalitl:u.lt: ('on,·itr nu 11-l i 2t110-CPI.!SI:\l' 
'fipo ,,,. l.lrihtçflo: ~lenur Prt\'O Global 

Objrto: .\c1ui~içfln dt Su(lrim~nto~ Or inlflrmârir» (llll"n :~trndtr :.n: 
drma_ntl:1:<~ tia~ unil.Jadr~ do Sistrma lnCtgrltdO tlr .\lt'ut.limrnru au 
Cidad>o. 

Uat~t dn Rt:nliz;tçáu: 22 de Fr-Hrriro dr 21)111. 
IJont: 1"11t: Ulhuin r 

\ lllnr t;lcth:allirit:ulo: ltS ~MAI1.110 
llt•molu:!:HJo: ~f1 dr h\"t'friru dt WJII. 

AIJ.Illlll!.'-\11~: 

:\ ll S ('OHHE·\ 

~ ... !fo 
'I'IJSI.\C 

IIJifiJillllll 
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RESI LLifiO 11"\ UC In< "iO 

Prort·~;,;u: J/1.001101132 f 20111-:'\1-\ ( 
'lodalidRtlt·: C:oU\"Itt> n"llll 1 211111-CPI íSI:~( 
Tipo tlt· Liri!a~·:io: \ll'IWr Pn·~·u (;ltlh;~l 

Ohjt•lt•: ~t·n 'I' fi !<o dt• higirni'I.Rp1o. t ·unst•n <l(lln. hlt"rilii'.<l \-~)o. r 
outríb. a ~t·rrlll utilil:Hio,, O<l~ \iag.rns lia lnitl:tdr :\IOHI Siar 
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Maria lzabel de Albuquerque Cambraia 

PORTARIA N'. 002712010_-EAP 

A DIRETORA·PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n'. 0210. de 19 de janeiro de 
2009. 

R E SÓ L V E: 

Art. 1'. Elogiar a servidora EUNICE CORREA DOS 

SANTOS. Agenle Administrativp. Classe S. Padrão 111. lotada na 

Secretaria de Estado do Planejamento. Orçamento e Tesouro. 

matricula Siape n•. 10t3047. á disposiçao desla Escola de 

Administraç~o Pública do Amapã. onde exerce suas atividades 

profissionais na Coordenadona de AçOes de Fonnação e 
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PORTARIA N'. 002812010-EAP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n'. 0210. de 19 de janeiro de 
2009 . 

RESOLVE: 

~ri- 1'. Elogiar o servidor GILSON NUNES SOARES. 

Datilógrafo, Classe ·s. Padrão 111, lotado r., Secretarra de Estado 

da Inclusão e Mobilização Social (SIM<:) matricula Siape n•_ 

t016967. ã disposição desta Escola de Administração Pública do 

Amapa, onde exerce suas atividades profissionais na 

Coordenadoria Adminislralivo-Financeira (CAF). como fonna de 

reconhecimento pelo excelenle desempenho profissional em 

lodas as atividades por ele desenvolvidas. durante os últimos oito 

anos. exercendo-as sempre com muna dedicação. zelo. qualidade 

e eficrência. demonstrando profundo comprometimenlo com os 

serviços prestados por esta Instituição de Ensrno a Administração 

Estadual. 

Art. 2'. Dê-se ciência ao interessadr•. regislfecse e 

publique-se. 

Gabinete da Diretora-Presidente. em Macapa-AP. 14 de 

dezembro de 2010. 

Mar·~~~~~~HWNy$ou~ 

Diret ra-Presidenle 
_!:~cola de Adm · straçao Pública do !Jnapá 

PORTARIA N". 002912010-EAP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA ESCOLA OE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ, no uso das atribuições 
que lhe sao conferidas pelo Decreto n•. 02-tO, de 19 de janeiro de 
2009 

R ÉS O LVE: 

Art. 1'. Elogiar o servidor JOSÉ LUVERCY PONTES 

SILVA, Técnrco em Conlabtlidade. Classe A. Padrao 111. lotado na 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA). matricula Siape n•. 

1019062. à disposição deslã Escola de Administração Pública do 

Amapá. onde exerce suas atividades profissionais na 

Coordenadoria Administrativo-Financeira (CAF). como forma de 

reconhecimento pelo excelente desempenho nas ·alividades por 

ele desenvolvidas durante os últimos oito anos. exercendo-as 

sempre com muita dedicação, zelo, qualidade e eficiência. 

demorlstrando profundo comprometimento com os serviços 

prestados por esta lnstituiçao de Ensino ê Administraçao Estadual. 
1 Art. 2°. Dê-se ciência ao interessado. registre-se e 

publique-se. 

Gabinete da Diretora-Presidente, em Macapá-AP 14 de 

dezembrp de 201 O 

PORTARIA N•. 0030 12010-EAP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ, no uso das atriburçOes 
que lhe são conferidas pelo Decreto n'. 0210. de 19 de janeiro de 
2009 

RESOLVE:' 

Art. 1'. Elogiar a servidora MARIA DAS GRAÇAS LIMA 

MARQUES. Agente Adminislralivo .. Ciasse A, Padrão 111, lotada na 

Secretaria de Estado da Administração. matricula Siape n'. 

Desenvolvimento (CAD). pelos excelentes serviços prestados, 1013304. á disposição desla Escola de Administração Pública do 

tendo demonstrado durante estes Ultimas oito anos de exercicio. 

responsabilidade, compromisso. dedicaçao, coleguismo, 

solidariedade; conduta ilibada e alio espírito público na condução 

das matérias no âmbito de sua atuação. 

Art. 2°. Dê-se ciência à interessada. registre-se e 

publique-se. 

Gabinete da Diretora-Presidente. em Macapa-AP. 14 de 

dezembro de 2010. 

--~-\<::::~-N' )_ J L-' Mar~ ·re-ui" a va e Sousa 
· Di tora-Presidenle 

Escola de A rnislração f'l.iblica do Amapá 

Amapâ, onde exerce suas atividades profissionais como Técnica. 

na Coordenadoria de Açoes de Fonnaçao e Desenvolvimento 

(CADJ. como forma de reconhecimento pelo excelente 

desempenho profissional em todas as atividades desenvolvidas 

durante os Ultimas oito anos, exercendo-as sempre com muita 

dedicação. zelo, qualidade e eficiência. contribuindo para a 

eficácia do trabalho executado por esta Instituição de Ensino junlo 

à Administração Estadual. em prol do desenvolvimento integral do 

servidor público. 

Art. 2'. Dê-se ciência a interessada. registre-se e 

publique-se . 

Gabinete da Diretora'Presidente. em Macapa-AP. 14 de 
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dezembro de 2010. · 

PORTARIA N'. 0031/2010-EAP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n'. 021 O. de "19 de janeiro de 
2009 

RESOLVE: 

Art. 1'. Elogiar a servidora SOLANGE MARIA COELHO 

COUTINHO. Agente Admin'lstrativo .. Classe A. Padrao I. lotada na 

Procuradoria Geral do Estado. matricula Siape n'. 1014922. à 

disposição desta Escola de Administraçao Pública do Amapá. 

onde exerce suas atividades profissionais na Coordenadoria de 

AçOes de Fonnação e Desenvolvimento (CAD). cemo forma de 

reconhecimento pelo excelente desempenho durante os últimos 

oito anos. demonstrando sempre muita responsabilidade. 

dedicação. compromisso, zelo, qualidade e eficiência. contribuindo 

para a eficácia do trabalho executado por esta Instituição de 

Ensino junto a Administração Estadual. em prol do 

desenvolvimento 1ntegrar do servidor público. 

Art. 2". Dê-se ciência a interessada, registre-se e 

publique-se. 

Gabinete da Diretora-Presidente, em Macapá-AP. 14 de 

dezembro de 2010 

-Presiden1e 
ação PúbliCa dO Amapá 

PORTARIA N'. 0032 /2010-EAP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ, no uso das airibuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n•. 0210, de 19 de janeiro de 
2009 

RESOLVE: 

Art. 1°. Elogiar a servidora ZILMA VALE DE ALMEIDA, 

Assistente Social, Classe A, Padrão I, lotada na Secretana de 

Estado do Trabalho e Empreendedorismo (SETE), matricula Siape 

n•. 1017374, a disposição desta Escola de Administração Pública 

do Amapá, onde exerce suas atividades profissionais na 

Assessoria de Desenvolvimento lnstilucional (ADINS), como fonna 

de reconhecimento pelo excelente desempenho no exerclcio de 

suas funçOes. demonstrando competência. responsabilidade, 

dedicação. compromisso. zelo, qualidade, eficiência e alto espírito 

públiCO na condução das matérias no ámbrto de sua atuação, 

contribuindo para a eficácia do tra,balho executado por esta 

Instituição de Ensino junto à Administração Estadual, em prol do 

desenvolvimento integral do servidor público. 

Art. 2•. Dé-se ciência à Interessada, registre-se e 

publique-se. 

Gabine~e da Diretora-Presidente. em Macapa-AP, t4 de 

dezembro de 201 O. 

PORTARIA N'. 003312010-EAP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n'. 0210, de 19 de janeiro de 
2009 

R E SOLVE: 

Art. 1°. Elogiar a servidora DEUSOLINA VILHENA. 

SILVA. Professora. Classe C, do Quadro Estadual. lotada na 

Secretaria de Estado da Educação (SEED), matricula n• 250759. 

a disposição desta Escola de Administração Pública do Amapá, 

onde exerce suas atividades profissionais na Coordenadoria de 

Ações de Formação e Desenvolvimento (CAD). • como lonna de 

reconhecimento pelo excelente desempenho. demonstrando no 

exercició de suas funções competência, responsabilidade' 

dedicação, compromisso. zélo. qualidade e eficiência, contribuindo 

para a eficãcia do trabalho .executado por esta tnstHui~o de 

Ensino junto á Administração Estadual, 

desenvolvimento integral do servidor público. 

em prol do 
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Art. 2•. Dê-se ciência a interessada, registre-se e Instituição de Ensino JUnto à Administração Estadual, em prol do 

publique-se. 

Gabinete da Diretora-Presidente, em Macapá-AP. 14 de 

dezembro de 2010. 

Maria 
Direto a-Presidente 

Escola de Admin· ração Publica do Amapá 

PORTARIA N•. 0034/2010-EAP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ, no uso das atribuições 
que lhe sao conferidas pelo Decreto n'. 0210. de 19 de janeiro de 
2009 

RESOLVE: 

Art. 1•. Elogiar o servidor JOSE EUNIBERTO MOREIRA 

FERREIRA, Motorista. do Quadro Estadual. lotado na Secretaria 

de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, matricula n•. 

326283, à disposição desta Escola de Administração Publica do 

Amapâ, onde exerce suas atividades profissionais no Gabinete da. 

Diretora-Presidente, como forma de reconhecimento pelo 

excelente desempenho durante os últimos oito anos. exercendo 

suas atividades sempre com muita dedicação, zelo. qualidade e 

eficiência. demonstrando profundo comprometimento com os 

serviços presiados por esta lnstijuição de Ensino junto 

Administração Estadual. 

Art. zo. Dê-se ciência ao interessado. registre-se e 

publique-se. 

Gabinete da Diretora-Presidente, em Macapá-AP. 14 de 

dezembro de 2010 

PORTARIA N'. 0035/2010-EAP 

. A DIRETORA-PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n'. 0210, de 19 de janeiro de 
2009. . 

RESOLVE: 

Art. 1'. Elogiar a servidora NEIRIAN SANTOS DE 

QUADROS, Assistente Administrativo do Grupo Gestão. lotada na 

Secretaria de Estado da Administração (SEAD), matricula n•. 

616354, à disposição desta Escola de Administração Pública do 

Amapa, onde exerce suas atividades profissionais no Gabinete da 

Diretora Presidente. pelos excelentes serviços prestados nos 

ultimas oito anos, tendo demonstrado no desempenho de s.uas 

atividades. competéncia, resPonsabilidade, compromtsso. 

dedicação, coleguismo, solidariedade. conduta ilibada e alto 

espírito público na condução das matérias no âmbito de sua 

atuação, contribuindo para a eficácia do trabalho executado por 

esta Instituição de Ensino junto à Administração Estadual. em prol 

do desenvolvimento intégral do servidor publico. 

Art. 2'. Dê-se c~ncia a interessada, registre-se e 

publique-se. 

Gab1nete da Diretora-Presidente, em Macapá-AP, 14 de 

dezembro de 2010. 

PORTARIA N°. 0036/2010-EAP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ, no uso das atribuiçOes 
que lhe são conferidas pelo Decreto n•. 0210, de 19 de janeiro de 
2009, 

RESOLVE: 

Art. 1'. Elogiar a servidora KEULICIANE DE MORAIS 

BAIA, Secretária Executiva, pelo excelente desempenho de suas 

atividades profiSsionais na Coordenadoria Administrativo. 

Financeira (CAF) desta Escola de Administra~ão Pública do 

Amapã, exercendo·as sempre com m~:~ita competência, 

dedicação, zelo. qualidade eficiência, demonstrando 

responsabilidade, compromisso. solidariedade e alto espírito 

público na condução das matérias no. âmbito de sua atuação, 

contribuindo para a eficácia do trabalho executado por esta 

desenvolvimento integral do servidor publico. 

Art. 2•. Dê-se ciência a interessada. registre.-se e 

publique-se. 

Gabinete da Diretora-Pres1dente, em Macapé-AP, 14 de 

dezcm.bro de 201 O. 

Maria • usa 
Oir to a-Presidente 

Escola de Admi · ação Pública do Amapá 

PORTARIA N'. 0037/2010-EAP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ, no uso das atribuiçOes 
que lhe sao conferidas pelo Decreto n•. 0210, de 19 de janeiro de 
2009, 

RESOLVE: 

Art. 1°. Elogiar a servidora do Contrato Administrativo, 

RAIMUNDA DAS GRAÇAS VIANA JUCÁ, Assessora Técnica de 

Redação do Gabinete desta Escola de Administração Publica do 

Amapá, como f?rma de reconhecimento pelo excelente 

desempenho profissional durante o período de dois mil e oito a ..... 
dois mil e dez, exercendo suas atividades sempre com muita 

competência, dedicação, zelo, qualidade eficíência, 

demonstrando resp,onsabilidade' compromisso, solidariedade e 

alto espírito público na condução das matérias no âmbito de sua 

atuação, contribuindo para a eficácia do trabalho executado por 

esta Instituição de Ensino junto á Administração Estadual, em prol , 

do desenvolvimento integral do servidor público. 

Art. 2°. Dê-se ciência a interessada. registre-se e 

publique-se. 

Gabinete da Diretora-Presidente. em Macapá-AP, 14 de 

·dezembro de 2010. 

PORTARIA N°. 0038/2010-EAP 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA ESCOLA · DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO AMAPÁ, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto n•. 0210, de 19 de janeiro de 
2009, 

RESOLVE: 

Art. 1•. Elogiar a servidora do Contrato Ádminislrativo, 

MERCEDES CAMPOS DE· FIGUEIREDO, Bibliotecária, como 

forma de reconhecimento pelo excelente desempenho profissional 

nesta Escola de Administração Pública do Amapá, durante o 

exercício de dois mil e oito a dois mil e dez. exercendo suas 

atividades sempre com muita competência, dedicação, zelo, 

qualidade e eficiência, demonstrando responsabilidade, 

compromisso. conduta ilibada e alto esplrito público na condução 

das matérias no âmbito de sua atuação, contribuindo para a 

eficácia do trabalho executado por esta lnstttUição de Ensino junt~ 

à Administração Estadual, em prol do desenvolvimento integral do 

servidor público. 

Art. 2'. Dê-se ciência à interessada, registre-se e 

publique-se. 

Gabinete da Diretora-Presidente, em Macapá-AP, 14 de 

dezembro de 2010. 

(Universidade Estadual do Amapá) 

Maria Lúcia Teixeira Borges 

PORTARIA N°028, de 21 de junho de 2010 

O Reitor da Universidade do Estado do Amapá, no 
uso de suas atribuições legais que lhe sfio conferidas pelo 
Decreto Estadual n• 2346 de 15 de junho de 201 O, bem como 
pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá, 

Considerando a necessidade de formar recursos 
humanos para a pesquisa através do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC da Universidade do 
Estado do Amapa; 
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Considerando o Edi1al W 0051201 O 
UEAP/PROPESP/PIBIC. para seleção de orieniadores. 
projetos e bolsistas (renovações de bolsas e bolsas novas/: 

Considerando a disponibilização de 20 (vinte) bolsas 
do PIBIC/CNPq/UEAP, que vigorará no período de agosto de 
2010 a julho de 2011. 

RESOLVE: 

Art. 1• - Instituir o Comitê Interno de Iniciação 
Cientlfica para gerenciar o Programa lnslilucionaf de Bolsas de 
Iniciação Científica para o perlodo 2010-2011. o qual terá a 
s~ulnte composição: 

' Prol. Dr. Admllson Moreira Torres (Coordenador do 

PIBIC/UEAP) 

(UEAP) 

(UEAP) 

Prol. MSc. Felipe Fernandes Costa Tavares 

Profa. MSc. Selma Gomes da Silva (UEAP) 

Prol. Dr. luis Roberto Takiyama (IEPA) 

Profa. MSc. luciedi de Céssla Leôncio Tostes 

Art. 2•- Compete ao Comitê Interno c;to PIBIC: 

Verificar. juntamente com a Divisão de 
Pesquisa da PROPESP, se 
documentação apresentada pelos 
candidatos inscritos no processo seletivo 
para aquisição de bolsas do PIBIC atende 
ao Edital supracitado: 

11. Analisar se todos os requisitos para o 
candidato a orientador, para o candidato a 
bolsista, o projeto de pesquisa e o plano 
de trabalho atendem ao referido Edital; 

111. Selecionar as propostas para serem 
encaminhadas ao Comitê Externo. 

IV. Auxiliar nas atividades de organização 
quanto a Jornada de Iniciação Científica 
promovida anualmente pela UEAP: 

V. Participar das reuniões convocadas pela 
PROPESP e pelo Coordenador do PIBIC: 

VI. Avaliar o desempenho dos alunos durante 
o período da pesquisa, e também na 
apresentação dos trabalhos na Jornada de 
Iniciação Científica. 

VIl. Os casos omissos serão resolvidos pela 
PROPESP juntamente com o Comitê 
Interno de Iniciação Científica. 

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

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete da Reitoria. em Macapa-AP, 21 de junho de 
2010. 

Prol. Dr. Admílson M r~~ 
Reil()_l' l~e~rres · 

PORTARIA N'. 062, de 20 de dezembro de 2010. 

O Reitor da Universidade do Estado do Amapá. no 
uso. de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto Estadual n• 2346 de 15 de junho de 2010, bem como 
pelo Estatuto da Umversidade do Estado do Amapa. 

Considerando o Convênio PARFOR n• 002/2010 com 
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní·1e! 
Superior - CAPES. com vistas â formação in1c1al dos 
professores da educação básica no âmbito da Politica Nacional 
de Formaç~o do Magistério da Educaç~o Básica: 

Considerando a necessidade de se compor a 
Comissao d~ Processo de Seleção Simplificado de Pro'essores 
Pesquisadores. bolsistas da CAPES, para ministrar disciplinas 
no curso ·de 'Licenciatura em Pedagogia do Plano Nacional de 
Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR 
nesta lnstrtuição de Ensino Superior: 

RESOLVE: 

Art. 1° - InStitUI( a Comissão responsável pelo 
Processo Seletivo de Professor Pesquisador para atuar no 
PARFOR 201111, composta pelos pro~sso,es. abaixo 
relacionados: 

Argemíro Mld6nes Bastos 

Jorge Emílio Henríques Gomas 

Paulo Sérgio Bezerra Nascimento 

Selma Gomes da Silva 

Tânia Regina Atalde de Atalde 

Art. 2' - A Comissao estará sob a Coordenação do 
Professor Paulo Sérgio Bezerra Nascimento, Coordenador 
Geral do PARFOR e da Professora Selma Gomes da Silva. 
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Art. 3° • Revogadas as disposições em contrário. 
esta Portaria entra em vigor na data de sua expediçao. 

Dê-se ciência,. publique-se e cumpra-se. 

Gabinete da Reitoria. em. Macapá-AP, 20 de 
dezembro de 201 O. · 

Prol. Dr. Admilson ~ Reitorinte~res 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTARIA N°. 063, de 23 de dezembro de 201 O. 

O Reitor da Universidade do Estado do Amapá, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto Estadual n• 2346 de 15 de junho de 2010, bem como 
pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá, 

Considerando a necessidade de se elaborar o 
Manual do Cerimomal de Solenidades Oficiais da Universidade 
do Estado do Amapá, 

RESOLVE: 

Art. 1• - Constituir a Comissão, para no prazo de 30 
(trinta) dias, elaborar o Manual do Cerimonial de Solenidades 
Oficiais, sendo presiqido pela primeira a qual terá a seguinte 

. composição· . 
Keíta Gibson dos Santos Rebelo; 

Cirlene Silva Dias; 

Andreza Nazareth Abreu Ramos; 

Míchelle da Silva Mattos; 

Suelly Fonsêca Batista. 

Art. 2" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

expedição. 

de 2010. 

Dê-se ci~nr.ia. publique-se e cumpra-se. 

Gabinete da Reitoria da UEAP. em 23 de dezembro 

Prol. Dr. Admilson ~ 
Re~or interino 

PORTARIA N° 064, de 23 de dezembro de 2010 

O Reitor da Universidade do Estado do Amapá, no 
uso das atribuições legais que lhe sao conferidas pelo Decreto 
Estadual n• 2346 de 15 de junho de 2010, bem como pelo 
Estatuto da Universidade do Estado do Amapá. 

Considerando as atribuições das Coordenações de 
Cursos, nos termos do Artigo .39 do Regimento Geral da UEAP 
e; 

·Considerando recomendações do Conselho Estadual 
de Educaçao- CEE contidas no Parecer N• 22/07 CEE/CEP6S 
que credenciou a Universidade do Estada_do Amapá. 

RESOLVE: 

Art. 1°. DETERMINAR que as Coordenações de 
Cursos sejam ocupadas por professores em regime de 40 
(quarenta horas), das quais 20 (vinte) noras/aula sema~ais 
deverão ser destinadas ao desenvolvimento das atividades 
mencionadas no Art. 39 do Regimento Geral da UE!I.P. 

Art. 2'. DETERMINAR que para os Coordenadores 
de Cursos seja diminufda a sua carga horária de au!as 
semanal, respeitando o mínimo de 4 (quatro) aulas semanais. 

Art. 3°. DETERMINAR q"e as atividades, atribuições 
e competências desenvolvidas pelos referidos Coordenadores 
sejam acompanhadas e avaliadas diretamente pelo Pró-Re;tor 
de Graduação. através de documentos e relatórios especificas. 

Art. 4'. Revogadas as disposições em contrário, esta 
Portaria entra em vigor na data de sua expedição. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete da Reitoria, em Macapé-AP, 23 de 
dezembro de 201 O. 

Prol. Dr. Admilson ~ 
Reitor Interino 

EDITAL N° 01112010 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

DE DOCENTE PARA O PARFOR 

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 

AMAPÁ • UEAP. no uso de suas atribuições legais, conferidas 

pelo Decreto Estadual N° 2346, de 15 de junho de 2010. bem 

como pelo Estatuto da Univers_ídade do Estado do Amapá, e 

ainda atendendo ao disposto no Termo de Adesão do Plano 

Nacional de Formação de Protéssores da Educação Básica 

- PARFOR lnstituldo pela Portaria Normativa N• 09, de 30 de 

junho de 2009 do MEC. e pela Portaria N° 062, de 20 de 

dezembro de 2010, do Gabinete da Reitoria, qua institui a 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado de 

Docentes para o PARFOR torna público para eonh~cimento 

dos interessados. que está aberto o Processo de Seleção 

Simplificado de Docentes para ministrar disciplinas de 

Primeira Licenciatura no curso de Licenciatura em 

Pedagogia, nos temnos do presente Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O docente selecionado será indicado para ministrar aulas 

dentro dos objetivos do PARFOR, em Curso de Licenciatura 

em Pedagogia destinado à formação de professores da 

educação básica ofere:ido em Macapá. 
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1 .2 Para tanto. o docente selecionado receberá uma bolsa da 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamen_to de Pessoal de 

Nível Supelior, conforme Resolução N' Ot3 de 20 de maio de· 

2010. 

1.3 A presente seleção não implicará em vínculo empregatic1o 

do docente com a Universidade do Estado do Amapá- UEAP. 

2. DA INSCRIÇÃO: 

2.1 O período de inscrição para os interessados em ministrar . 

disciplinas no PARFOr!, será de 21 a 27 de dezembro de 

2010, no Campus 11 da UEAP, na Divis~o de Apoio ao Ensmo

DAEIPROGRAD .. á Avenida Procópio Rola, sln'. entre as ruas 

Hamilton Silva e Manoel Eudóxido Pereira, Centro, no honirio 

de 9h às 12h30 e 15h30 às 19h. 

2.2. A inscrição no dia 24/ll/2010 se estenderá até 11h:30. 

2.3. O candidato deverá apresentar. obrigatoriamente, no .ato 

da inscriçáo, os seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição (Anexo I) devidamente 

preenchida; 

b) Currículo, preferencialmente da Plataforma Lattes do 

CNPq, atualizado acompanhado dos documentos 

comprobatórios dos titulas do Anexo 11 deste Edital; 

c) cópia do documento de identidade: 

d) cópia do CPF; 

e) Cópia de comprovante de residência; 

f) cópia do diploma da graduação e histórico escolar 

(AUTENTICADA EM CARTÓRIO): 

g) cópia do certificado da pós-9raduação e histórico 

escolar (AUTENTICADA EM CARTÓRIO): 

h) comprovação. através de documento, da experiência 

de docência no ensino .superior na disciplina em que 

está concorrendo à vaga (AUTENTICADA EM 

CARTÓRIO). 

2.4. As inscrições deverão ser realizadas diretamente pelos 

candid~tos. Nã_o serão aceitas inscrições através das COrreios: 

via Fax e Correio Eletrônico. 

3. DOS REQUISITOS: 

Os interessados em ministrar disciplinas no PARFOR deverão 

observar os seguintes reQuisitos: . . 

3.1 Possuir licenciatura em pelo menos umas das seguintes 

formações: Pedagogia ou Filosofia ou Sociologia, ou Ciências 

Sociais ou Antropologia (reconhecidos pelo MEC), confcrme 

rtem 5: 

3.2 Te r titulação mini ma de Especialista: 

3.2. 1 Na hipótese do candidato com o título de Mestre ou 

Doutor ainda não possuir Diploma. poderá apresentar fotocópia 

(AUTENTICADA EM CARTÓRIO) da deliberação de 

Homologação/Ata de Defesa assinadà pelo Coordenador do 

Programa de Pós-Graduação da instituição de origem: 

3.2.2 Somente serão aceitas inscrições de portadores de titulo 

de Mestre ou Doutor obtido no exterior mediar.te apresentação 

àe comprovante de revalidação em programa equivalente. 

mantido por IES brasileira, reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC) acompanhado de tradução oficial 

(AUTENTICADA EM CARTÓRIO): 

3.3 Comprovaçilo mlnima de 3 (três) anos de experiência c~mo 

professor no magistério superior para a 1lolsa de Professor 

Pesquisador I ou experiência profissional comprovada de. no 

mínimo, 1 (um) ano de docência no magistério superior para a 

bolsa de Professor Pesquisador 11; 

3.4 Disponibilidade para ministrar disciplinas r.os finais de 

semana. perlodos de férias. feriados e recessos escolarés 

durante a duração do período letivo:' 

3.5 Não possuir vinculação a outro programa de Bolsa de 

Estudo com base na Lei n•. 11.273/06. 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

4.1 O processo de seleção será através de análise curricular 

obedecendo à pontuação do anexo 11 deste edital. 

4.2 A seleção será farta por Uf!\a Banca Examinadora composta 

por, no mlnimo, três (03) docentes do Curso de Pedagogia dos 

quais um deverá ser o coondenador. 

4.3 A classificação será feita por disciplina e em ordem 

decrescente conforme a evolução de pontos obtidos apés a 

análise curricular e docum,entos comprobatórios dos itens 

constante do anexo 11 deste edital. 

4.4 Em caso de empate serão observados como critério de 

desempate: 

a) Maior pontuação em títulos acadêmicos; 
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b) Maior pontuação em experiência docente no Ensino 

Superior. na disciplina que esta concorrendo: 

c) Maior pontuação em experiência _docente no Ensino 

Superior, em outras disciplinas 

d) Maior idade. 

5. DAS VAGAS: • 

públicas de educação superior que atuam nos cursos especiais 

presenciais ,de primerra e seg~.;nda licenciatura e de formação 

pedagógica do PAR FOR. 

7.2 O valor da bolsa mensal será ~ar um perlodo minimo de 

três meses podendo sêr amp:iado por até sais meses conforme 

estabelece a Resolução !"J 0 013 de 20. de maia de 2010 -

CAPES/FNDE/MEC 

'DiSCIPLINA rCARGA "'""N'õEl---PERFiC-l
1 I HORÁRI VAGAS j 

Filosofia da 1 . :0 03--

1

--L-ic_e_nt:l-.a-d-o-.·--e;;;-
1
1 

7.3 O valor da bolsa mensal seré defimdo conforme a 

comprovação dos documentos exigidOS no item 2.2. da acordo 

com o que datermina a Resolur-ão N' Ó13 de ·20 de maio de 

201 O- CAPES/FNDE/MEC, ou seja: 

sanções de caráter penal, a inscnç:ão e iodos os atos dela 

decorrentes, se comprovada falsidade ou inexa!idão da prova 

documental apresentada pelo candidato e. ain,ja, se instado a 

fazê-lo, ele não comp•ovar a exatidao de suas declarações. 

10.4 A vinculação no PARFOR im.plica no compromisso do 

candidato habilitado ae acatar as normas estabelecidas pela 

legislação em vigor, pela Universidade do Estado do Amapá e 

pelas normas que regulamentam o PARFOR. 

10.5 A classrficação no Processo Selettvo Simp!ificado ni!o 

assegurará ao candidato drreito subjetrvo de \•mculação ao 

PAR FOR. mas apenas a expectativa de ser contemplado com 

a bolsa do PARFOR. observada a ordem dassiflcatófla, ficando 

a sua vinculação condicionada à desistência d~ cutro candidato 

ou ao interesse da UEAP. 

I 

I 

I 

Educação 11 I F:losofla ou 
Pedagogia, com j 
~Ós·graduaçgo. na I 
erea ou na area 
de educacão i 

Fundamentos I 
Sócio: 
Antropológicos 
da Educação 1 

I 

Históna da I 
Educação lt 

I 
Psicologia da 
Educação I 

PSICOIOg ia da 
Eduoàção :1 

80 04 Graduado em I 
Sociologia ou 1 
Ciências Sociais l 
ou AntropoloQia, : 
com pós· \ 
graduação na 
área ou na área ! 
de educacão i 

60 01 Licenciado em 
I Pedagogià com 

Pós-Graduação 
na área da 

' Educacào 
ao 01 Licenciado em 

1 Pedagogia com I 
, pós-graduação no I 
I área ou areas · 
I afins • 

I
' Graduado em ! 
. Ps:cologia o" 

1 Pedagogia com 1 

1 Pós-Graduação j 

03 60 

a) Para Professor Pesquisador 1: R$1.300.00 

b) Para Professor Pesquisador 11: RS1.100.00 

8. O~ CON(;.fSSÃO DA BQhª['_; 

8.1 Os candidatos selecionados deverão compa;ecer na Sala 

da Divisão de Apeio ao Ensino - OAE. com o Coordenador 

Geral do PARFOR. nos dias 29 e 30112/2010 para reali;oo;r 

cadastramento jur.to a CAPES. 

8.2 As vinculações ao PARFOR serão pelo prazo de três 

meses. a contar de janeiro de 2011, podendo ser prorrogado 

por até se1s meses. de acordo com a necessidade de se 

atender ao referiêlo Programa, conforme Resolução N' 013 de 

20 de maio de 2010- CAPES/FNDE/MEC 

9. DA CARGA HORÁRIA 

A carga horária desenvolvida no Programa não será 

computada na carga horaria regular do docente do UEAP. 

considerando a forma1ação do Programa e o acesso a bolsa de 

incentivo. 

10.6 As vinculações ao PARFOR resultantes deste PSS não 

implicarão em responsabilidades trabalhistas e civil p2ra a 

UEAP, uma vez que o pagamepto das bolsas é de total 

responsabilidade da. CAPESIFNDE/MEC. 

10.7 A Jornada de trabalho será distribui da nos períodos. diurno 

e noturno. conforme o funcionamento de cada períopo ·letivo 

modular do PARFOR. 

No primeiro se[Tlestre de 2011, o período especial da aula -

PARFOR iniciará ~o dia 03 de janeiro de 2011 e se estenderá 

até 06 de fevereiro de 2011. 

10.8 Para conhecimento dos candidatos aprovados, as bolsas 

serão pagas, exclusivamente. pelo Banco do Brasil em 'conta 
beneficio especifica para este fim a ser aberta pela 

CAPES/FNDE/MEC. 

[ 
j l na Área da 

L-------~-------L~--~~E~du~c~acã~-,o~ 10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 A inscnção implicará no comprêmisso tacito. por parte do 

candidato. de aceitar as condições estabelecidas neste Edital e 

seus anexos. não podendo alegar .. sob qualquer pretexto. o 

desconhecimento destas disposições, para qualquer fim em 

10.9 Os casos omissos serão dirimidos pela Reitoria, ouvida a 

Comissão responsável pelo processo de seleção e 

Procuradoria Jurídica, quando couber. 6. DO RESULTADO FINAL: 

6.1. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no 

dia 29/12/2010, nos mura1s e no site da UEAP. 

Publique-se. 

6.2. Não caberá recurso quanto aos resultados divulgados. direito admit1do. 

7. DA REMUNERAÇÃO: 10.2 Além dos instrumentos normativos mencionados no 

7.1 O pagamento será através de Bolsa de Estudo para o subitem anterior, os candidatos obrigam-se a acatar outras 

professor - pesquisador do Plano Nacional de Formação de instruções e normas complemen1ares"'"operacionais ba1xadas 

Professores da Educação Básica - PARFOR da CAPES. de pela Comissao sobre o assunto. as quais serao aC!x&das ncs 

Maca pá 20 de dezembro de 2010. 

""'~ 
Prol. D·r. Admilson ~es 

Re;t~~~-··- ·-··· 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
acordo com ·a Resolução N' 013 da 20 de maio c!e 2010, na 

qual estabelece as orientaçõas e diretnzes para coocessão e 

pagamento de bolsas de estudo a participantes da~_instituições 

quadros de avisos da UEAP. bem como na internet no seguinte 

site htlp://W>W~.ueap.edu.br -

10.3 Anular.sê~a sumariamente sem prejuízo de eventuais 
Processo de Seleção de Docente para o PARFOR: Primeira 

Licenciatura no Curso de Licenciatura em Pedasogia 

I Nome . -; 

icPi'":"~l---,--;: lc7'""'.1.: ----Tór9ão Expedidor: 

L____ I I N'.------~----4 ! Endereço: 

[lsc-~---+I----T!""'c"";d7a-d"'e-: --------+---------··--
aiirp. 1 I 

I 
~~-----t-~--~Te~le~f-on_e_: _______ _ 

Banco: --i Agência: 1 CC: 

E-mai!: 

Graduação 
em: 

Tipo de Bolsa: 

( ) Professor Pesquisador I 
( ) Filosofia da Educação !I 

I 
Disciplina a 
que se ( ) Fundamentos Sócio-Antropológicos ( ) Prplessor Pesquisador 11 

da Educaçao I ! ( ) História da Educação 11 
I candidata: 

I ( ) Psicologia da Educação I 

I ( ) Psicologia da Edu~.!'.ão~ll.-·-----'--------------_j 

Declaro para os devidos fins de direito junto a UEAP que aceito 
todas as condições estabelecidas no Edital N' 011/2010. sob 
pena de anulação de minha inscrição no referido processo. 

Maca pá, de dezembro de 
2010. 

Assinatura do ·candidato 

Comprovante de inscrição· 

,-------·~--.-·-------------~-~. --
I· Nome do candidato 

--· 
Disciplina a que se c~ndidata 

1----------· .. 

i 
I 
I 

Macapá, __ /1212010 i Re.:~J!1c· .,,_.,: 

'---·----___ _,\_-- . _____ ___J 
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ANEXO 11 
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA 

DE TÍTULOS E OUTRAS ATIVIDADES 

Candidato a : 

Ordem 
Títulos, atividados de maglsllírlo, trabalhos 
publicados, participação em eventos 
científicos e outras atividades. 

I Total 
Máximo~de 

Pontos 

TITULACAO ACAOEMICA: Os pontos não são 
acumulativos, atribu!ndo-ss a pontuação, 
neste caso, uma única vez ao titulo de maior 
grau apresentado 

01 Especial:zação em docênc1a na area 10 

02 Especialização em docênc1a em áreas afi11s 5 

03 Pós-graduação slriclo sensu (mestrado) na área 25 

04 
Pós-graduação slricto sensu (mestrado) em área 
afim 

15 

05 
Pós-graduação stricto sensu (doutorado) na 
área 

45 

06 
Pós-graduação stricto sensu (doutorado) em 
ârea afim 

30 

ENSINO 

07 

a 5 anos de 
Superior Di! 
no P§§.. (15) 

45 

08 
5 ;:;,nos de 
(10) pontos 30 

09 

a 2 anos de 
Superior n.ª 
no PSS. (1C) 

2Q 

10 10 

11 10 

Total 100 

Macapa, __ de dezembro de 2010 

PARECER FINAL: 

BANCA EXAMINADORA: 

1) 
2) 
3) 

RESOLUÇÃO N" 011, de 28 de outubro de 2Ó1 O. 

Aprova o Calendário de Reunioes do Conselho 
Universitário - CONSU da Universidade do Estado do 
Amapá- UEAP para o ano de 2011. 

O Presidente do Conselho Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atnbuições legais que lhe s~o conferidas pelo Decreto 
Estadual n• 2346 de 15 de junho de 2010, bem como pelo 
Estatuto da Unrversidade; 

Considerando as deliberações do Conselho 
Universitário em sessao realizada no dia 28 de outubro de 
20~0. promulga a presente 

RESOLUÇÃO: 

Art. 1" • Fica aprovado o Calendário de Reun1ões 
do Conselho Universitario • CONSU da Un1vers1dade do 
Estado do Amapá - UEAP para o ano de 2011. conforme 
anexo desta Resolução. 

Arl 2" • Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua expediÇão. · 

Publique-se e Cumpra-se. 

Sala do Conselho Universitáno da UEAP, em 28 de 
oututro de 2010 

Prof. Dr. Admilson ~ 
Presidente do · NSU 

Calendário 2011 

'' JANEIQO · FEVEREIRO · 

~ ': T 9. _ ..... s .. -~ O 

I l•) 11 12 l3 
10 j- 1? 13 14 15 1f. 14 i.S lb H ltl 19 20. 

li 18 1; . ~J Z1 22 .. ~ lJ. 2Z 2J 24 ?5 26 17 

~ ~ ~ U W D H D 

31 
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Total de 
Pontos 

do Candidato 

Q. o 

10 11 12 13 

:< 15 to F li 19 IC 

?l ti 2J 24 25 2& Z7 

i8 29 30 31 

:c: ll 12 lJ l<f 15 

16 11 1B 19 ZJ 2: 22 

li 
H 

li 

:6 ?.7 :e 29 

- JULHO '• ,. ' 
Q s 

lO 

12 l.l 14 1~ 16 ._1 
19 20. il " 23 14 

26 ê.7 H ~~ 3J H 

SETE\ISRO ' .• .,. 

o 

10 11 

12 "tJ 14 '15 16 :7 16 

19 10 11 Z< 13 ;4 11 

?li !i 28 ?9 30 

·• "· WVEMtlRO • .' 

. s . ~-- -~ .: S.;: s o . 
I 

lO 11 li :l 
]4 ).:; l(, 17 1'! 1., z:: 
a n 2: , ~4 2:. 26 1; 

;:: ~9 J~ 

11 J:ISI 
O· 

lO 

11 12 13 14 15 16 17 

:3 1~ n 21 22 zJ .?4 

25 ~~ v ·2e H 30 

S T Q · ,Q.~: S . . · O 

·, iO li 

li ' 14 11 :6 :7 1!. 19 

2c-' a 2! n N 2: 26 

27 ~ 2 ô l~ 30 

ÃGOSTO . 

o 

lO ll 11 li 14 

LS. lê 1'" 18 !9 2C 

2Z . 13 24 . ZS . 26 21 18 

21. JC ll 

ouruaRo • 
s .. •· .. :.P' 

l( 

[l 

15.16 

1 
l-3 19 2"0 Zl 22 23 

24 . 23 u 27 n irl ~(1 

li 

DEZEMBRO 

lO ll 

1~ ~· lJ 1.4 lj H . li 1( 

19 zr; Zl 21 ·11 I• 15 

2~ z; ~e 29 Jn Jl 

Rêü~S~1as - everetro n - un 
Féri,as- Julho/ 11 -Agosto/ 13- Outubro/15 - Dezembro 
As reun1ões ocorrer~o alternadamente nos Campi da UEAP, 
rniciando com a reunião de Fevereiro no Campus 11. 
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1/112011 · Confrat~rnizaç~o 
UrJ1versal 

7 I 9 I 2011 • Independência do 
Bras;· 

813/2011 ·Carnaval 
21/4/2011·· Tiradentes 
22/4/2011 · Paix~o oe Cristo 
1/5/2011 ·Ora do Trabalho 
23! 612011 · Cor cus Chns~i 

12/10/2011 · Nossa Sra 
Apa'"ecida 
2/11/2011 · Fmados 
15/1112011 Proclamação da 
Repúbltca 
25/12/2011 · Natal 

RESOLUÇÃO W 012, de 16 de dezembro de 2010. 

Aprova o Calendário Acadêmico das atividades letivas 
para o ano de 2011 da Universidade do Estado do Amapá 
-UEAP. . 

O Presidente do Conselho Universitário da 
Universidade do Estado do Amapá, no uso de suas 
atnbuições lega•s que lhe são conferidas pelo Decreto 
Estadual n° 234f de 15 de junho de 201 O. bem como pelo 
Es1atuto da Univ< rsidade; 

Considerando as deliberações do Conselho 
Universitário em sessão realizada no dia 16 de dezembro de 
201 O, promulga a presente 
RESOLUÇÃO: 

Art. 1• • Fica aprovado o Calendário Acadêmico 
das atividades letivas para o ano de 2011 da Universidade do 
Estado do Amapá- UEAP. conlorme anexo desta Resolução. 

Art. 2° • As atividades dos cursos. bem como a 
Semana Universitária. destina-se a realização de cursos. 
palestras. seminános e demais atividades de cará1er 
acadêmico e possuem a finalidade de proporcionar um 
periodo concentrado de atividades formativas. 

§ 1° • Tais perlodos não se caracterizam como 
recesso acadêmico e, a cri1ério dos Colegiados de Cursos. as 
aulas regulares poderão ser suspensas a fim de permitir a 
participação de alunos e professores nas ativ1dades 
programadas. 

§ 2° - Fica vedada a realização de avaliações em 
diSciplinas_ nesses per iodos. 

§ 3° • F•ca vedada a realização de outros eventos 
of1c1ais dos cursos concomitantes a Semana Universiténa 

Art. 3° As Coordenações de Cursos 
responsabilizarão os docentes que. sem justa causa, 
de1xarem de cumpnr em sua totalidade os planos de ensino e 
a carga horária das disciplinas-sob sua responsabilidade. nos 
termos do art. 168 do Regimento Geral da Universidade do 
Estado do Amapa, devendo assegurar. em qualquer caso. a 
tntegralização do ensino de cada disciplina de acordo com o 
programa e plano correspondente. 

Parágrafo único - As Coordenações de Cursos 
não pem1itrrão. quaisquer que sejam os motivos, a 
antecipação dos exames finais, responsabilizando os 
docentes que agirem em desacordo a esta determinação. 

Art. 4° • O Calendário Acadêmico dos Cursos de 
Pós-Graduação será estabelecido pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação, em conformidade com seu 
reg1mento 



Macapá, 14.02.2011 

Art. 3' ·Revoguem-se as disposições em contrário. 

Árt. 4 •· • Esta ResoluçAo entra em vigor na data de 
sua expedi<;Ao. 

Publique-se e Cumpra-se. 

Sala do Conselho Universitário da UEAP. em 1.6 de 
dezembro de 2010. 

-~ Prol. Dr. Admllson ~~ 
Presidente d ONSU 

ANEXO DA RESOLUÇÃO N'012." DE 16 DE DEZiiMBRO DE 2010 

QUADRO RESUMO 

Final 

! : ! 

I. ~ fn(cio 

Seman 

••. 
Letiva 

· Dias Letivos 

:\'Ih" OTAL 

' ~I 
~---- --+---t---:-+-:::---:--+--,,-..,.,.---J 

1

2 I Fevereiro 19 dias 

O l Março 24 dias 
1! 710212011 111061201 Abril 24 dia< 

·fi ; i I Maio 26 dias 
1 

; Junho I O dias 

~-b-TOTAL 18- 103 dias 
A~osto 27 dias 

2 ! Setembr 24 dias 

' 1101110812011 711212011 4 Out~bro 24 dia; 
1 4 Novemb 23 dias 
j I I • ro i 2 i Dezemb ·r; dios-

~õ'=T~A~L-+------L1~8~~--L-~n~~--1~04-~ 
TOTAL 36 207 uius 

Perí 
odo 

Per i 
o do 
Esp 
e ela 
Ide 
A ui 

j 3· 

I PAR 

f-Bl-~ 
i Per( 

I 

odo 
Esp 
eda 
Ide 
A ui 
a-

PAR 
FOR 

Inicio 

OJ/01/201 
1 

1107/2011 

TOTAL 

Período F.spedal de Aula 
PARFOR 

Final 

31/0:1201 I 
I 

30/07/201 
I 

Semanas 
Letivas 

Dias Letivos~ 
M& TOT 

Janei 
r o 

Al 

25 
dias 

26 
dias 

SI dias .. 

l--·--------~--'------'---·-·-----..J 
Obs.: 
• A semana ·letiva para o ano de 2011 será de 
segunda a sábado. Entretanto, a definição do 
·sábailo letivo caberá as Coordenações de Curso 
junto a Pró-Reitoria de Graduação. 

)\>.1.11(0 

O S T Q Q S S 

PIS 
"4 6 

10 11 12 1.1 14 15 

16 17 I R I Q 20 21 22 3 

23 .24 25 26 27 28 29 

.10 Ji 
3-7 

10-11 

17 

17-ll 

29-31 

Conli"atcrnit.ação . 
Universal · 
Recesso (Férias 
do· Corpo 
Docente - Art 
169(RU). 
Inicio do Perlodo 
F.sp. de Aula I 

PARFOR - An 
!OO(RGI 
Confirmação c 
Reabertura de 
Matricula 
Entr.ula de 
requerimento 
devidamente 
justificado 
·solicitando 
confinnaç.àv de 
matricula • Art. 
13. § l:nico 1 RA) 
lniciu do r~rif~IJ 
lntcrvalar • PLI 
Matricula dos 

·Aprovados 
PSi2011 
Matricula de 2' 
Chamada 
'PS/20Í I (Art 9" 
do Regimento 
Acadêmico). 

·u 

13 

20 

27 

D 

13 

20 

27 

I) 

10 

17 

24 

O 

15 

22 

29 
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s T Q Q s 

9 iO li 

14 15. 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28 

M:\l{(,f.l 
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14 IS 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28 29 30 31 

·,\llRII 

T Q Q 

li 12 13 14 15 

IR 19 20 21 ll 

25 26 27 28 

\J.\)(1 

S T Q Q s 

9 10 li 12 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

.lO. 31 

24-28 

1-
s J 

12 

19 

26 7 

s 

12 

26 

16 

23 

30 

s 

i4 

21 

28 

7-
8 

14 

14 

18 

8 
9 
18 

19 
23 

21 
22 

25-
29 

11 

Ajuste de 
Matricula 

· Ocpendéncia 
(Coord. Dos 
Cursos) 

Oiu)i LetiVos -
PEAIPA 
HFOK: 
25 

Confirmaçao de 
Matrícula .para u 
Perio~o l::spec1al 
de Aula I 
PAR FOR 
Encerramento do 
Período Letivo 
lntervalar - PLI 
Aniversário da 
Cidade de • 
Ma rapá 
Inicio do 1° 
Semestret20 I 1 
Ajuste de 
matricula para 
acadêmico do Pl.l 
(ORCA) 
Inicio do Período 
para solicitação 
de Crédito nas 
Coonlena~ões de 
Cui-so c 
Solicitação de 
Trancamento de 
matrícula. 
f:ntn:g• du 
Comprovante 
Final de Matri~ula 

Oia!õ Ltti\·ns: t 9 

Encerrnmento dÓ 
Período para 
Solicilação de 
Credito 
(C oordennçi!o de · 
Curso) 
Carnaval 
Cinzas 
Colação de Grau 
para os 
C oncl uintes do 2° 
semestre de 2010 
São Jos< 
Último dia rara a.;; 
Coordenações dos 
Cursos 
encaminharem a 
ORCA Parecer 
subie solicitação 
de Credito. 
Uios Leri>·os: 24 

Tiradentes 
Sexta-feira da 
PaixAo 
Período para 
~o·adaslramcnto da 
oferta de 
disciplinas dos 
cun.u\ de 
Graduaçâo. pelas 
Coordenadorias 
via DAUDRCA. 
para o 2" 
Semestre 

Dias lrH,·os: 24 

Dia do Trabalho 
Encerr.uneillo do 
Periodo para 
solicilaçilo de 
trancamento de 
matricula Total c 
parcial 
Prazo final para 
homologação do 
TCC 11 {Coord. 
Curso) 

Dias lech·os: 26 

.11 'NI-10 

Q Q 

. 2 

9 lO 

12 13 14 15 16 17 

19 -20 21 22 l3 24 

26 27 28 29 30 

11!111<.> 

[) l Q Q s 

10 11 12 13 14 15 

17 18 _19 20 21 22 

24 25 26 27 28 29 

31 

.\(i(lSfO 

D T Q Q s 

9 lO 11 12 

14 15 16 17 18 19 

21 22 23 24 25 26 

28 29 30 31 

O T Q Q s 

6 10 li 

tJ 14 !5 16 17 .IR 

20 21 22 23 24 25 

27 28 .29 30 

<tliTiillRt> 

O s T Q Q s 

4 

6 9 10 li 

13 i4 15 16 17 IH 

_20 21 22 23 24 -25 

27 29 30 . 

li 

IR 

25 

s 

9 

16 

23 

30 

s 

13 

20 

27 

s 

12 

19 

26 

s 

19 

26 

12 

lJ 

lS 
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li Encc:rrnmento do 
1° Semestre 
Avaliação F•nal 
Homologação de 
Oiárius {Ctxrrd. 
de Cursos) 
Confirmação de 
Matricula para o 
2°S.emestrc: 

1J 
-18 
20 

21· 
.14 

23 
30 

Corpus Christí 
Ajuste de 

1-
2 

·r 

Matricula 
Oc:pemlêm:ia 
(Coordenação de 
Cursos) 

Dias lrtivos: 10 

Ajuste de 
Matricula I 
l..lependencia 
(Coordenação d< 
Cursos) 
Inicio do Periodo 
Especial de Aula/ 
PAR FOR 

Dia.~ l..tti\"OS -
PEAIPARFOR: 
26 

Inicio do 2° 
Semestre/20 li 

1- F.ntrega do 

8 

Comprovante 
F in ai de \1arricula 
Início do Pcriodo 
para solicitação de 
Crédito nas 
Coordenações de 
Curso e 
Solicitaçno de 

24 

Trancamento de 
matric4-la 
Encerramento do 
Período para 
Solicitação de 
Crédito 
(Coordenação de 
Cun;o) 

Oi as 1eti>os: 27 

lndept"ndência do 
llrasil 
f:Jrimo dia para as 
Coordenações · dos 
Cursos 
c:ncnminharem a 
DRCA Parecer sobre 
sol icitaçào u~ 
Crédito 
CrlaçAo Território 
do Amapá 
Colação ·de Urau 
Ordinflrin para os 
cuncluintes do I 0 

Semestre de 20 li 

Dias Letivos: 24 

12 :1/ossa Senhora 

21 

li 

Aporeeida 
Encerramcmo do 
Periodo para 
Solicitação de 
Tráncamcnto de 
Matricula Total c 
Parcial. 
Inicio para oferta de 
dem•nd• de PLI para 
o I o scmeslrc de 
2012 pelas 
coordenações de 
curso. 
Periodo para 
cadastramento da 

25 oferta de disciplinas 
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RESOLUÇÃO N" 013, de 16 de dezembro de 2010. 

Aprova o Regulamento de Colação de Grau da 
Universidade do Estado do Amapá - UEAP. 

o Presidente do Conselho Universitário da 
Universidade do Estado do Amapã, no uso de suas 
atribuições legais que lhe sao conferidas pelo Decreto 
Estadual n• 2346 de 15 de junho de 2010, bem como pelo 
Estatuto da Universidade; 

Considerando as oeliberações do Conselho 
Universitário em sessão realizada no dia 16 de dezembro de 
201 O. promulga a presente 

RESOLUÇÃO: 

Art. 1" - Fica aprovado o Regulamento de Colação 
de Grau da Universidade do Estado do· Amapá - UEAP, 
conforme anexo desta Resolução. 

- Art. 2"- Revoguem-se as disposições em contrário. 

Art. 3" - Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua expedu;ão. 

Publique-se e Cumpra-se. 

Sala do Conselho Universitário da UEAP. em 16 de 
dezembro de 2010. 

Prol. Or. Admilson ~ 
Presidente CONSU 

REGULAMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ- UEAP 

Art. 1•. A colação de grau é ato ofic1al realizado em sessão 

solene e pública sob ·a presidência do Reitor ou de seu 

representante. obrigatória a discentes que tenham concluído 

integralmente um curso de graduação. 

§ 1• t facultada ao Reitor a designação de representante, a 

ser escolhido entre os Pró·Rertores da instituição. para 

presidir a sessão. 

§ 2" Por conclusão integral de curso de graduação entende· 

se: 
1. A aprovação em todas as disciplinas da estrutura 

curricular; 

11. o cumprimento da carga horária total destinada às 

atividades acadêmicas complementares. 

til. O cumprimento de outros·componentes curriculares 
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prev1stos na legislação em vigor. 

§ 3° E vedada a colação de grau de discentes que não 

atendam a todas as exigências estabelecidas r.c parágrafo 
anteríor. 

Art. 2". A cerimônia de colação de grau é realizada, r.uma 
única sessão. 

Art. 3". O periodo das sessões solenes são estabelecidas em 

calendário acadêmico. 

Parágrafo único. A colação de grau solene ocorrerá nos 

meses de rêvereiro ou março para os conctuinles de 

dezembro e nos meses de agosto ou setembro para os 

concluintes de junho. A colação de grau extemporânea 

podera ocorrer uma vez por semestre, reunindo lodos os 

·cursos. nos meses de março ou abril e setembro ou outubro. 

conforme o art. 7'. 

Art. 4°. Caberá a Comissão Institucional de Formatura, a 

responsabilidade pela organização da solenidade de colação 

de grau. 

§ 1' A Comissão Institucional de Formatura será composta 

por: 

I. 1 (um) representante da Divisão de Registro e 

Controle Acadêmico · ORCA; 

111. 

IV. 

1 (um) representante da DiviSão de Apoio ao Ensino 

-DAE; 

1 (um) representante docente de cada curso; 

1 (um) representante discente de cada curso. 

§ 2" A Assessoria de Comunicação Social, ficará encarregada 

de prestar assessoramento a Comissão Institucional de 

Formatura. 

§ 3° Compete à Comissão Institucional de Formatura: 

I Eleger, dentre os seus integrantes, um presidente para 

conduzir os trabalhos e reuniões até a finalização da 

solenidade de colação de grau; 

11. Estabelecer. juntamente com cada turma de formandos, 

critérios e definir a escolha do orador geral dos 

formandos e do representante que, dentre os 

homenageados, fará uso da palavra na solenidade; 

111. Sugerir horãrio e local para a sessao solene. 

Art. 5°. A cotação de grau extemportmea é 
aquela em que o Reitor. procede à imposição de grau a 

discente que não possa recebê-la ou não a tenha recebido 

em solenidade coletiVa. 

Art. 6°. A cotação de grau extemporânea sera realizada, 

preferencialmente. no Gabinete do Reitor ou, quando for o 

caso de designação de representante. no Gabinete do Pró

Reitor de Graduação. 

Art. 7". A antecipação da cotação de grau será solicitada 

em requerimento protocolado, via protocolo geral, dirigido a 

CoordenaçãO do Curso, contendo a justificativa e os 

documentos comprobatórios. 

§ 1• São aceitos como just~icativas apenas as seguintes 

srtuações: 

1. Aprovação em concurso público; 

11. Aprovação em curso de pós-graduação stricto 

sensu 
.111. Transferência ex officio 
IV. Viagem ao exterior para estudos ou trabalho. 

§ 2" Na hipótese da justificativa ser aceita, compete ao 

Gabinete do Rertor estipular a data e o horário da cerimônia e 

a Pró-Reitoria de Graduação convocar o interessado. 

§ 3• Do ato lavra-se ata subscr~a pelo Rertor ·ou por seu 

representante. petas testemunhas e pelo 9!aduado. 

§ 4° A colação de grau extemporânea é publica e tem 

cerimonial próprio. 

Art.B". O roteiro da solenidade de cotação de grau é de 

responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação e sua 

realização fica a cargo da Assessoria de Comunicação 

Social. 

Parágrafo único . O roteiro de que trata o caput deste 

artigo estabelece os procedimentos para realização da 

cerimônia, devendo conter: 

I. Composição da mesa de honra, presidida pelo 

Reitor ou por seu representante; 

11. Chamada dos coordenadores de cada curso, conforme 

estabelecido no roteiro da solenidade; 

111. Chamada dos homenageados. previstos no art. 12 

deste regulamento; 

IV. Chamada dos formandos; 

v. Abertura da sessão solene pelo Reitor ou por seu 

representante; 

VI. Juramento; 

VIl. Imposição de grau pelo Reitor ou por seu 

representante; 

VIII. Discurso do orador geral; 

IX Discurso do representante dos homenage~dos; 
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X. Encerramento da solenidade pelo Reitor ou por seu 

representante. 

Art. 9'. Na cerimônia de outorga de grau, todos os 

formandos devem trajar beca na cor preta. faixa na cintura na 

cor do curso e capelo. 

Parágrafo único. Essa exigência não se aplica quando se 

tratar de colação de grau extemporânea. 

Art. 1 O. A imposição de grau é coletiva por curso, com a 

escolha de um representante de cada turma que a recebe em 

nome dos demais formandos. 

Art. 11. Após a imposição de grau os formandos sao 

chamados, individualmente, para receberem o Certificado de 

conclusão do curso. 

Art. 12. Os formandos de cada turma escolhem um 

paraninfo, um patrono e um nome de turma, como 

homenageados, e um representante para prestar o 

juramento. 

Art. 13. Têm direito ao uso da palavra os representantes 

escolhidos pela Comissão instttucional de Formatura, nos 

termos deste regulamento. 

Art. 14. Compete a Assessoria de Comunicação Social 

registrar o evento para uso instttucional. 

Art. 15. A colação de grau é obrigatória, quer seja coletiva, 

quer seja extemporânea. 

Art. 16. A realização da solenidade de colação de grau é de 

responsabilidade da universidade e, desde que realizada nas 

dependências da instttuição ou .em tocai determinado pelo 

Reitor, não há a cobrança de nenhum tipo de preço publico 

ao discente. 

Art. 17. Compete à Coordenação de cada curso encaminhar 

à Comissão lnstttucional de Formatura, com no mínimo 5 

(cinco) dias Oteis de antecedência. a listagem dos formandos 

que vão participar da sessão solene de colação de grau 

coletiva. 

Art. 18. A ata da sessão de colação de grau será lavrada pela 

Secretária do Rettor. 

Art. 19. Durante a cerimOnta é vedada a utilização de 

aparelhos sonoros que prejudique o andamento da 

solenidade. 

Art. 20. Os casos omissos são resolvidos pela Pró-Rertoria 

de Graduação, ouvido o Reitor e, em grau de recurso. pelo 

Conselho Universitário. 

Sala do Conselho Universrtário da UEAP, em 16 de dezembro 

de2010 ~ 

Prof. Dr. Admilson ~~ 
Presidente d ONSU 

~~an ) 

Sgt. Alex João Costa Gomes 
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PORTARIA N. 315/2010- DETRAN/AP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÀNSITO DO AMAP À, no uso de suas 
atrbuições legais que lhe são conferidas por força do Decreto 
n. 338, de 19 de fevereiro de 201 O: 

CONSIDERANDO, que o serviço de despachante é 
relevante para o desembaraço de documentos e;oncernenles a 
pessoas jurídicas, concessionárras. revendedoras, enttdades 
ftnanceiras, f1otistas. entidade governamental; 

CONSIDERANDO. a necessidade de disciplinar a 
attvidade de despachantes junto ao DETRAN/AP: 

CONSIDERANDO, as normas da Lei n. 1 O.G02. de 12 
de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Conselho Federal e 
os Conselhos Regionais de Despachantes Documentais: 

CONSIDERANDO, os termos da Portaria n. 042/20.1 O 
- DETRAN/AP. de 31 de março de 20t0, publtcada no Diário 
Oficial do Estado do Amapa n. 4711, 06/04!2010, a qual 
regulamenta o rsgistro. credencian1ento de entid~dc jurídica 
para a prestação de serviços de despachantes. junto ao 
ClETilANiAP: 

CONSIDERANDO, por derradeho. que 
docume~tacao apresentada ·peta Empresa LAGOA 
AUTOMOVEIS LTDA. protocolada neste Departamento em 
08/07/2010, atende as exigências conlidas na Portaria 
epigrafada, conforme o contido no processo n. 10.000.5632/10; 

RESOLVE: 

1\rt. 1• - CREDENCIAR a Empresa LAGOA 
AUTOMÓVEIS L TOA, CNPJ!SRF!MF n. 05.766.067!0001-94, 
com endereço comerctal situado na Rodovia Duque de Caxias. 
Km 03 S/N, Bairro Cabralztnho, Macap;i-AP, no exercicto de 
suas atividades no iimbito do Departamento de Transito do 
Estado do Amapà. 

Parágrafo Único - Ftcará resguardado o diretto ao 
credenciamento do Despachante indicado pela referida 
empresa. desde que atendtdos os requisitos exigidos pela 
Portaria n° 042/2010. 

Art. 2• • O credenctamento do Despachante 
Documentaltsta indicado pela empresa LAGOA AUTOMÓVEIS 
LHJA. para atuaçáo tunto ao DETRAN/AP. efeltvar·se-á 
med1ante formalização de processo d11igido ao Diretor· 
Presidente. desde que preenchidos os •equistlos contidos na 
Portaria referendada no Artigo anlenor. 

Art. 3c - O presente credef"!Ciamento terá vigênc1a pelo 
periodo de 12 idoze) meses._a contar de 04 de abril de 2010: 

Art. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, corn efeito retroativo à data do credenciamento, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Dê ciência. Publique-se e cumpra-se. 

MACAPÀ!AP. 14 de dezembro de 2010. 

.. , ,. ""' ~., .. ,, "" 
Diretor- Pre~e~ETRAN/AP 

PORTARIA N. 316/2010- DETRANIAP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atrbuições legais que lhe são conferidas por força do Decreto 
n. 338, de 19 de fevereiro de 2010: 

CONSIDERANDO, que o serviço de despachante é 
relevante para o desembaraço de documentos concernentes a 
pessoas jurídicas. concessionárias, 1evendedoras. entidades 
financeiras, frotislas, entidade governamental: 

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar a 
atividade de despachantes junto ao DETRAN/AP 
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CONSIDERANDO, as normas da Lei n 10.602, de 12 revogando-se as disposiçiles em contráno . 
de <fezernbro de 2002 .. que dispõe sobre o Conselho Federal e" 
os Conselhos Reg1onais de Despachantes Dor.umentais·. Dé ciência. Publique-se e cumpra-se. 

CONSIDERANDO, os termos da Portaria n. 04~/2010 
- DETRAN/AP. de 31 de março de 2010, publicada no Diário 
Oficial do Estado do Amapá n. 4711, 06/04/2010. a qual 
regulamenta o reg1siro, credenciamento de entidade jur1dica 
para a prestação de serviços de despachantes. junto ao 
DETRANIAP; 

CONSIDERANDO, por derradeiro, que a 
documen.taçao apresentHda pela Empresa TRILHA NORTE 
AUTOMOVEIS L TOA. protocolada neste Departamento em 
08/07!2010, atende às exigências contidas na Ponana 
epigralada conforme o contido no processo n. 10.000.583!'>/10; 

RESOLVE: 

Art.' 1• • CREDENCIAR a Empresa TRILHA NORTE 
AUTOMÓVEIS L TOA, CNP.I/SRF/MF n. 05.768.041/0001-46. 
com endereÇo càriú)rcial situado na Rodovia Duque de Caxias: 
Km 03 S/N, Bairro Cabralzfnho. Macapâ·AP. no exercício cte 
suas atividades no âmbito do Departamento de Trânsito do 
Estado do Amapá. 

Paragrafo Único - Ficará resguardado o direito ao 
credenciamento do Despachante indicado pela referida 
empresa. desde que atendidos os requisitos exigidos pela 
Portana n" 042/2010. 

Art. 2• • O credenciamento do Despachante 
Documentalista indtcado peta Empresa TRILHA NORTE 
AUTOMOVEIS LTDA, para atuação junto ao DETRANIAP, 
efet1var·se-á med1ante formalização de processo dirigido ao 
Diretor-Presidente. desde que preenchirlos os requisitos 
conltdos na Portari8 referendada no Artigo anteriór. 

Art. 3° ~O presenie credenciamento terá vigéncifJ pelo 
periodo de 12 (doze) meses. a contar de 04 de abril de 201 O; 

Art. 4°,- Esta Portaria entrará ern vtgor na data de sua 
publicaçao. corn efetto retroativo à data do credenciamento. 
revogando-se as disposições em contráno. 

Dê ciência. Ptlblique-se e cumpra·se. 

PORTARIA N. 317/2010- DETRAN/AP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÀNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atrbuições IP,gais que lhe sao conferidas por força do Decreto 
n. 338, de 19 de fevereiro de 2010: 

CONSIDERANDO, que o serviço de despachante é 
relevante pam o desembaraço de documentos concernentes a 
pessotls juridicas. concesstonélrias, revendedoras. entidades 
financeiras. frot1stas. entidade governamental: 

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar a 
atividade de despachantes junto ao DETRAN/AP: 

CONSIDERANDO, as normas da Lei n. 10.602, de 12 
de dezembro -de 2002, que dispõe sobre o Conselho Federal e 
os Conselhos Regionais de Despachantes Documentais: 

CONSIDERANDO, os termos da Portaria n. 042/2010 
- DETRANiAP, de 31 de-março de 2010, publicada no Diário · 
Oficial do Estado do Amapá n. 4711, 06í04i2010, a qual 
regulamenta o registro. credenciamento de entidade jurídica 
para a prestação de serviços de despachantes. junto ao 
DETRAN!AP: 

CONSIDERANDO, por derradeiro, que a 
documentação apresentada pela Empresa MOSELLI 
VEjCULOS L TOA, protocolada neste Departamento em 
08i071201 O. atende às exigéncias contidas na Portaria 
epigrafada, conforme o contido no pmcesso n. 10.000.5836/10: 

RESOLVE: 

Art. 1° - CREDENCIAR a Empresa MOSELLI 
VEÍCULOS L TOA, CNPJiSRF/MF n. 02.000.309!0001-07, com 
endereço comercial situado na Rodovia Duque de Caxias. Km 
03 SiN. Bairro Cabralz.tnho, Macapá-AP, no exercício de suas 
atividades no âmbito do Departamento de Trânsito no Estado 
do Amapa 

Parágrafo Único - F'carü resguardado o direttO ao 
credenc1.:1mento do Despachante mdicado pela referida 
empresa, rtesde que atendidos os requisitos exigidos pela 
PMaria n" 042/2010. 

Art. 2• • O credenciamento do Despachante 
Documentaltsta indicado pela Empresa MOSELLI VEÍCULOS 
L TOA, para atuação JChto ao DETRAN/AP, efetivar-se-á 
mediante formalizacão de processo dirigido ao Diretor
Presidente. desde que preenchidos os requisitos contidos na 
Portaria referendada no Artigo anterior. 

Art. 3' • O pr<:ser'e rre,jenctamento terá VIgência pelo 
períOdo de 12 (doze: t'•·'·'•'·; ~ •:N•t<lf de 04 de abnl de 2010; 

Art. 4' • Esta Portaria entra(~ ~'" V'90t na data de sua 
publicação. com efeho retroativo a data do credenciamento. 

MACAPÀ!AP. t4 de dezembro de 2010. 

f~··.·'. 
Maj. PM Jones Jk!l ereira da Slva 
Diretor- Pre~i~~~~ __ DETRAN/AP 

PORTARIA N. 318/2010- DETRAN/AP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMEiNTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atrbuições legais que lhe são conferidas por força do Decreto 
n. 330, de 19 de fevereiro de 2010; 

CONSIDERANDO, que o serviço de despachante é 
relevante para o desembaraç'o de documentos concernentes a 
pessoas jurídicas. concessionârias, revendedoras. llntidades 
financeiras, frotistas, entidade governamental; 

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar a 
atividade de despachantes junto ao DETRANIAP: 

CONSIDERANDO, as normas da Lei n. 10.602. de 12 
de dezembro de 2002, que .dispõe sobre o Conselho Federal e 
os Conselhos Regionais de Despachantes Documentais: 

CONSIDERANDO, os te'rmos da Portaria n. 042/2010 
- DETRAN/AP, de 31 de março de 2010. publicada no Diário 
Oficial do Estado do Amapá n.' 4711, 06104/2010, a qual 
regulamenta o registro, credenciamento de entidade jurídica 

·para a prestação de serviços de despachantes. junto ao 
DETRAN/AP: 

CONSIDERANDO, por derradeiro. que a 
documentação apresentada pela Empresa BETRAL VEÍCULOS 
L TOA. protocolada neste :Jepartamento em 08/07/2010, atende 
às exigências contidas na Portaria epigrafada, conforme o 
contido no processo 11. 10.000.5B34i10; 

RESOLVE: 

Art. 1 • - CREDENCIAR a Empresa BETRAL 
VEjCULOS L TOA', CN?.I/SRFIMF n. 34.862 979/0001-29, com 
endereço ccc-,r··ciat s:•uado na Rua Almtrante Barroso. n. 2200. 
Bairro San:a n :d. Mncaoá-AP. no exercíc10 de suas atiVIdades 
no âmbito do l)eoartamemo de Trânsito do Estado do Arm-Jpá 

Parágrafo Único - Ficará resguardado o diretto ao 
credenciamento do Despachante indicarto peta · referida 
empresa, desde que atendidos os requisitos exiyiJos pela 
Portaria n" 042/201 O 

Art. 2• -. O credenciamento do Despachante 
Documentalista indicado pela Empresa BETRAL VEjCULOS 
LTDA. para atuação junto ao DETRAN/AP. efetivar-se·á 
mediante formalização _de processa dingtdo ao Diretor 
Presidente. desde que preenchidos os requisrtos contidos nR 
Portaria referendada no Artigo anterior. 

Art. 3° -O presente credenciamento tera vigência pelo 
período cJe 12 (doze) meses. a contar de 04 de abril de 201 O: 

Art. 4° - Esta Portaria entrará em viaor na data :le sua 
publicação, com efeito retroativo à data dÕ creÇjenciamento. 
revogando-se as 'disposições em contráno. 

Dê ciência. Publique-se e cumpra-se. 

MACAPÀ!AP. t4 de dezembro de 2010. 

.. , '" '""" ~;,."' "" 
Diretor- PresiE~TRAN/AP 

PORTARIA N. 319/2010- DETRAN/AP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÀNSITO DO AMAPÁ. no uso de suas 
atrbuições legais que lhe são conferidas por força do Decreto 
n. 338, de 19 de fevereiro de 2010: 

CONSIDERANDO, que o seriliço de despachante é 
, 3levante para o desembaraço de documentos concernentes a 
pessoas jurídicas, concessionátias. revendedoras. entidades 
financeiras, frotistas, entidade governamental; 

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar à 
atividade de despachantes junto ao DETRAN/AP; 

CONSIDERANDO, as normas da Lei n. 10.602, de 12 
de dezembro de 2002. que dispõe sobre o Conselho Federal e 
os Conselhos Regionais de Despachantes Documentais: 

. CONSIDERANDO, os termos da Portaria n. 042/2010 
- DETRAN/AP, de 31 de março de 2010, publicada no Otário' 
Oficial do Estado do Amapà n. 4711, 06/04/2011), a qual 
regulamenta o registto, credenciamento ·de entidade jurídica 
para a prestação de serviços de despachantes. junto ao 
DETRAN/AP; 

CONSIDERANDO, por derradeiro, que a 
documentação apresentada pela Empresa SAFIRA MOTORS 
LTDA. protocotad'l neste Departamento em 08107/201 O. atende 
às exigências contidas na Portaria epigrafada, conformE' o 
contido no processo n. 10.000.5833/10; 
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Macapá, 14.02.2011 

RESOLVE;. 

Art. 1'- CREDENCIAR a Em prosa SAFIRA MOTORS 
L TOA, CNPJ/SRFiMF n. 08.863.965/0001·10. com endereço 
comercial situado na Rodovia Duque de Cax1as. S/N . Beirro 
Cabralz1nho. Macapã-AP, no exercicio de suas ativ1dad~s no 
âmbito do Departamento de Trânsito do Estado do Amapá. 

Parágrafo Único - Ficará resguardado o direito ao 
credenciamento· do Despachante mdicado pela reierida 
empresa. desde que atendidos os requisitos exigtdos pela 
Portarta n' 042!2010. · 

Art. 2• - O credenciamento do Despachante 
Documentalista ind1cado pela Empresa SAFIRA MOTORS 
LTDA. para atuação junto ao OETRANIAP. efet1var-se-á 
med1ante lormalização de processo dirigidÓ ao Diretor
Prestdente. desde que preenchidos os requisitos contidos na 
Portaria referendada no Artigo anterior. 

. . Art. 3° • O presente credenciamento terá vigência pelo ' 
pertodo de 12 (doze) meses. a contar de 04 de abril de 201 O; 

Art. 4n - E!;ta Portana entrará em vioor na data de sua 
publicação. com <!feito retroativo à data dÕ credenciamento. 
revogando-se as disposições em contrário. 

Dê ciência. Publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N. 32212010-0ETRAN/AP. 

Concede Recredenciamento a 
Psicóloga ANA DO SOCORRO MENDES 
TR•NOADE junto ao DETRAN/AP 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO 00 ESTADO DO AMAPÁ. no uso 
de suas atribuições legais e considerando os preceitos 
cstabeleôdos pelo M. 147, da Lei n°9.503. de 23 de setP-mbro 
de 1 D97 (Códiyo de Tránsilo Brasileiro). hem como a 
Hesolcçáo n° 80/98. alterada pela Resoluçáo n°267/08 elo 
Conselho Nac,onal de Transito- CONTRAN; 

·cONSIDERANDO o disposto na Portaria n° 03512007-
DETRAN.'AP, publicada no DOE n" 40:03. ce 23 de julho de 
2007. qt rc estabelece FlOrmns gera1s e requisitos para 
Credenciamento e Recredenciamento de Psicólogos junto ao 
DETRNJIAP; 

RESOLVE: 

Artigo 1' - RECREDENCIAR ANA DO SOCORRO 
~ENDES TRINDADE Psicóloga devida11·ente inscnta junto ao 
Conselho Regional de Psicologia sob o n°·4023/10, Juri~~d1cflo 
Par,1/Amapá, para execução dos serviços Ue Psrcólogo Pef~to 
Exam~tradur, referente 8os exarnes psicolôgicos parâ o!Jtenção 
da Cartmra Nac1onal de Habilitação. pelo periodo de 12 (doze) 
meses. a contar da data de 03 de Outubro de 201 O. 

Artigo .2' - Esta Portaria entrará em vjgor na da la de 
sua publicação. com efeito retroativo à data do 
credenciamento. revogando·se as disposições em contrãrio 

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

Macap~-AP. 22 de dezembro de 2010 

-~ 
MAJ PM JONE L PEREIRA DA SILVA 

D"etor-Prcsidente do ente Estadual de Trônsito do 
apá . 

PORTARIA N.323/2010-DETRAN/AP. 

Concede Recredenciamento a 
Psicóloga EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 
junto ao DETRANIAP. • 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL.DE TRÂNSITO DO ESTADO 
DC" AMAPÁ, no uso da suas atribuições legais e constderando 
os j)receitos estabelecidos pelo art. 147, da Lei n" 9.503, de 23 
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), bem 
como a Resolução n" 80/98. alterada peta Resoluçiw n"267/08 
do Conselho Nacional de Tr~nsito- CONTRAN: 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria n° 
035!2007-DETRAN/AP, publicada no DOE n° 4053, de 23 de 
julho Je 2007. qué estabelece normas gerais e requisitos pma 
CrecJenciamento e Recredenciamenio de Psicólogos JUnto ao 
DETRAI\IAP; 

RESOLVE: 

Artigo 1' • RECREDEN•~IAR EDN"A MARIA DA 
SILVA OLIVEIRA Psiéóloga devidamente inscrita junto ao 
Conselho Regional de Ps•cologta sob o n" 777.-2i1 O, Jurisdiçáo 
·Pará!Amapá, pora execução dos serviços de Psicólogo Perito 
Examrnador, reter ente aos exan1es psicológicos para obtenção 
da Carteira Nacional de Habilitação, pelo periodo de 12 (toze) 
meses, a contar da data de 03 de Outubro de 2010. 

(DIÁRIO ·oFICIAL) 

Artigo 2' - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, .com eleito retroativo à data do 
credenciain~ntb. revogando-se as disposições em contrãrio. 

Registre-se. publique-se e cumpra-se. 

Maca pá-AP. 22 de dezembro. de 201 O. 

MAJ PM JONES M/ 
O~tetor -Presidente do Depa ' 

PORTARIA N.32512010-DETRAN/AP. 

Concede Recredenclamento do Psiéóiogo GILSON 
ANAICE SILVA ROCHA junto ao OETRANÍÁP. 

O DIRETOR-PRESIDENTE 00 DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ. no uso 
de suas atribuições legais e considerando os preceitos 
estabelecidos pelo art. 147, da Lei n° 9.503. de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). bem como a 
Resoluçáo n" 80/98. alterarJa pela Resolução n"267;08 do 
Conselho Nacional de Tránsito- CONTRAN; 

CONS"IDERANDO o disposto nõ Portariil n° 03512007-
DETRAN/AP, publicada no DOE n" 4053, de 23 de julho de 
20C7. que estabelece normas gerais e requisitos para 
Credenciamento e Recredenciamento de Psicülogos junto ec 
DETRAN/AP. 

RESOLVE: 

Artigo 1°- RECREOENCIAR GILSON ANAICE SILVA 
ROCHA Psicólogo devidamente inscrito junto ao Consellro 
Regional de Psicologia sob o n° 2644 /1 O, Jurisdição 
Pará/Amapá. para execução dos serviços de Psicólogo Perito 
Examinador. referente aos exames psicológicos para obtenção 
da Carteira Nacional de Habililaçáo. pelo periodo de 12 (doze) 
meses, a contar da data de 18 de Outubro de 2010. 

Artigo 2' - Esta Portarta entrará em vigor na data de 
sua publicação, · com efeito retroativo à data do 
credenciamento. revogando-se as disposições em contrãrio. 

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

Macapá-AP. 22 de dezembro de 201 O. 

MAJPMJONES 

PORTARIA N.328/2010-DETRANIAP. 

Concede Recredenciamento a 
Psicóloga JOSOELMA NÁDIA SILVA 
CARVALHO FEIO junto ao 
DETRAN/AP. 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 
DO AMAPÁ. no uso tie srms õtrihuiçõos lcgn's c con~irJornndo 
os preceitos estabelecidos pelo art. 147, da Lei n" 9.503. de 23 
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brastleiro). hem 
como a Resolução n° 80/98. alterada pela Resolução n°267/08 
do Conselho Nacional de Trionsito ·CONTRAN: 

CONSIDERANDO o disposto rta PMaria n" 
O:l5i2007·fJETRAN/AP. publiCada no DOE n° 4053, de 23 de 
julho de 2007. que estabelece normas gerais e requisitos para 
Credenciamento e Recredenciamento de Ps1cólogos junto ao 
DETRANiAP; 

RESOLVE: 

Artigo 1' - RECREDENCIAR JOSOELMA NÁDIA 
SILVA CARVALHO FEIO Psicóloya devidamente in"critn Jun1o 
no Conselho Regional de Psicologia sob o n"01554i10. 
Jurisdição ParãtAmapà para execução dos servic,:os de· 
Pstcologo Perito Examinador. referente aos e>.ames 
psicológicos para obtenção da Carteira Nacional de 
Habilitaçao. pelo periodo de t 2 (doze) meses. a contar da data 
de 21 de Outubro de 2010. 

Artigo 2• - Esta Portaria entrara em vigor na data de 
sua publicação. com efeito retroativo a data do 
credenciamento. revogando· se as dis~osições ern contrârio 

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

Macapá-AP, 22 de dezembro de 20t0. 

MAJ PM JONES Ml IRA DA SILVA 
Direto~ f'rcsidonte do Dep adual da Tráns1to do 

" 
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PORTARIA N.329/2010-DETRAN/AP. 

Concedo Recredenciamcnto a 
Psicóloga ANA CECiLIA CORRÊA 
RODRIGUES DE FREITAS junto ao 
DEmAN/~P. 

O DIRETOR-PRESID~NTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ. nn uso 
d€' suas atribuições leg?-IIS e considorando os pn~ce1tw; 
eslabt~lecidos pelo art. 1<17 dfl Lei n° 9.503, de 23 rle se1emoro 
de 1997 (Código de 1 rânsito Bro' 'letro). nem como a 
Resoluçiio n" 80/98. alterada peta F.esoluçãc n"2<37!08 do 
Conselho Nacional de Trànsito- CONTRAN; 

CONSIDERANDO o disposto na PMaria n° 035!2007. 
DETRANiAP. publicada no DOE n" 4053. de 23 de julho de 
2007, que eslabelece normas gerais e requisitos para 
C1edenc1amento e .Recredenciamento de PSICÓlogos junto ao 
DETRANiAf.'; 

RESOLVE: 

Artigo 1" - RECREDENCIAR ANA CECiLIA CORRt'.A 
RODRIGUES DE FREITAS Psicóloga devidat<'ento Inscrita 
junto ao Conselho Regional tle Ps,cologia sob o n1154G-4!l0, 
.,lurisdiçáo Pará/1\m<:~fJ.i. para execução dos serviços de 
Psicólogo Perito Examinador, referente aos exames 
ps~colof11COS para obtenç<io da Carteir;~ Naoonal de 
Habilitação. pelo período de i 2 (Joze) meses, a contar da déHn 
de 18 de Outubro 2010. 

Artigo 2° - Esta Portaria entrará em viuor na data de 
sua publicaçao. com eleito retroativo a d·;ta rJc 
crcdenciamt-nto. revogando-se as disposições em contráno 

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

~~acapá-AP. 22 de delemi,ro de 201 o 

Oiret.or-Presidente d 

PORTARIA N.33012010-0ETRANIAP 

Concede Recredenciamento a 
Psicólogo IRMI SIDNEY 
MEDEIROS LOBATO junto ao 
OETRAN/AP. 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, Hu usa 
de suas atribuições leQais e constderamk: os preêe:tos 
estabeleCidos pelo art. 147. da LP.1 n° 9.503. de 23 de ::.etervt:'"c 
de 1997 (Código rlc Trfms110 Brasileiro). bem r'Om0 a 
nesoluçfm n'' S0/98. al:eradc:! pP.l,1 Reso1UÇBIJ n'267,()!3 1;,__, 
conse111o Nacional de Trilnstlo. CONTRAN. 

CONSIDERANDO o rliSfl<•Sto na Portaria 11° 035.'20il.'
DETRAN!AP. puhlicada no DOC n' 40:i3. de 23 de ju"hn dr, 
2007. que estabelece normas gerais e requisilo~ parrt 
Credenciarmmto e Recredenciamento de Ps•t:ó·OQúS 1un!o ao 
OETRAN/AP 

RESOLVE: 

Artigo 1' RECREDENCIAR IRAN SIDNEY 
MEDE .ROS LO BATO Psicólogo devidamente inscnto junte ao 
Conselho Regional de Psicologia sob o n"Ot215'10, JurisdrciJo 
Pará.'Amapã, para execução dos serviços de Psicólogo Pefll.fl 
Examinador. referente aos exames pSICOIOgJcos para obt~riçr·,f' 
da Carteira Nêcional de Habilitação, pelo pcriarlo rle 1? {doze i 
nu~scs. n contar da data de 11 rlo Novembro 201(' 

Artigo 2° • Esla Portann entrará em vigor na tia:a de 
sua publicação, com efeito retroativo ã data ao 
credenciAmento, revogando-'3e as disposições em con:rã1 '0 

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

Macapa-AP. 22 de tiezemhro ele 2010 

MAJ PM JONES MIG 
Lliretor-Presidenle do Oepar 

PORTARIA N.331/2010-DETRAN/AP. 

Concede Recredenciamento a Psicóloga IVONE 
MARLETH SILVA DE SOUZA MAXIMIN junto ao 
DETRAN/AP. 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ. nc uso 
de suas atribuições legais e considerando· os preceitos 
estabelecidos pelo art. 147, da Lei nu 9.503, de 23 de selcrnhrr1 
de t997 (Código de Trilnsito Brasileiro). bem como a 
Resolução n° 80/98, nlterada pe•a flesoluçâo n°2S7!08 do 
Conselho Nac1onal de Trânsito- CONTRAN; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria n° n~fi;?007· 
DETRAN A.r. publicada nc DOF. o0 4053. de 23 de tlliho úe 
2007. quo estabelece normas gerais P. rP.:"JWSito.~ pD~a 
Cr·::denciamento ~ Recredencinmt)nto de Psicologos junto fiO 
lJt.; RAN/AP; 



Macapá, 14.02.2011 

RESOLVE: 

Artigo 1' - RECREDENCIAR IVONE MARLETH 
SILVA DE SOUZA MAXIMIN Psicóloga devidHmcnte inscrita 
junto ao Conselho Regional de Psicologia sob o n°1 794!10, 
Jurisdição Pará!Arnapa, para execução dos serviços de 
Psicólc·go Ponto Examinador, referente ·aos exames 
psicológicos · para oblencáo da Carteira Nacional de 
Habilitação, pelo periodo de 12 (doze) mesês, a contar da data 
de 26 de Novembro 2010. 

Artigo 2°- Esla Portnria entrará em vigor nt1 déUa de 
~:1. •• 1 r· riJhcaçâo. ~:om eferlo retroativo à cJa!a der 
.::r'".!Lieru:r;imento. revogando.sc ns disposições ern cont1arr!J 

Registre-se, publique-se e cumpra-se 

Mncapá-Af'. 22 de dezembro de 2010. 

Arn 

PORTARIA N.332/2010-DETRAN/AP. 

Concede Rccredenclamento a 
Psicóloga SÔNIA GORETI 
TAVARES MATOS FERNANDES 
junto ao DETRAN/AP. 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ. no uso 
de suas atribuições legais e considerando os precertos 
estabelecidos pelo art. 147, da Lei n" 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Trâns'llo Brasileiro), bem como a 
Resolução n• 80198, alterada pela Resolução n"267/0B do 
Conselho Nacional de Trânsito. CONTRAN: 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria n° ·o35i2007-
DETRAN/AP, publicada no DOE n° 4053, de 23 de julho de 
2007, que estabelece normas gerais e requisitos para 
Credenciamento e Recredenciamenlo de Psicólogos junto ao 
GE'TRIINiAP; 

RESOLVE: 

Artigo 1' • RECREDENCIAR SÔNIA GORETI 
TAVARES MATOS FERNANDES Psicóloga devidamente 
inscrita junto ao Conselho Regional de Psicologia sob o 
n'0535/t0. Jurisdição Pará/Amapa, pma execução dos 
serviços de Psicólogo Perito Examinador, referente aos 
exames psicológicos para obtenção da Carteira Nacional de 
Habilitação. pelo periOdo de 12 (doze) meses, a contar da data 
de 28 de Outubro 2010. 

Artigo 2" • Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, com efeito retroativo à data do 
credenciamento, revogando-se as disposições em contrário 

Registre-se, publique-se e cumpra-se: 

Macapá-1\P, 22 de dezembro de 2010. 

MAJ PM JONES MIG 
D:retor-Presidcnte do Depart Estadual de Trânsito do 
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Ruy Guilherme Smith Neves 

EXTRA TO DO CONTRA TO 026/201 O 

Instrumento Principal: Contrato n• 026/201 O CPUCAESA. 
Partes lntegranles: 

. Contratante: CAESA 

. Contratada: EMPRESA S.R.G. COMERCIAL L TOA. 
CNPJ N' 08,673.697/0001-73. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS: O 

presente Contrato fundamenta-se nos dispositivos legais da 
Constituição Federal de 1988, da Constituição do Estado do 
Amapá de 1991. as Leis n's 4.320/64, 8.666193 e suas alterações 
posteriores e na CONCORR~NCIA n' Ot1/2010-CPL, com fulcro 
no art. 23. inciso 11, alinea ·c· da Lei n• 8.666/93, constante do 

Processo Administrativo MEMO n' 064/2010. 

CLÁUSULÀ SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Contrato tem 
por objeto, a· contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de suspensão (corte), e rellgação do 
fornecimento de água, serviços de manutenção corretiva, 
preventiva e emergencial em redes e ramais de água e esgoto 
e serviços de Implantação de ramais prediais de égua e esgoto 
sanitário nas áreas abrangidas pela CAESA em Macapá e 
Santana, na fonma definida no Edital. 

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA: O presente Contrato. cujo 
objeto tem a natureza de serviço de prestação continuada, terá o 
prazo de duração de 12 (doze) meses. a contar da data de 
assinatura do termo contratual, podendo ser prorrogado por iguais 
e sucessivos periodos a critério exclusivo da CAESA. por até 48 
(quarenta e oito) meses, conforme Lei n• 8.883/94, Art. 57 Inciso 11 
e alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei n' 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO E DO VALOR: As 
despesas decorrentes desle Contrato. no valor estimado de R$ 
4.188.035,05 (quatro milhOes cento e oHenta e oito mil. trinta e · 
cinco reais e cinco centavos), devendo ter a cobertura da Fonte de 
Recursos: 1.1.2. t - Recursos a Receber de Usuários. O dispêndio 
mensal está estimado em R$ 349.002,92 (trezenlos e quarenta e 
nove mil dois reais e noventa e dois centavos). 

CLÁUSULA SEXTA - DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS: Os serviços decorrentes da execução deste Contrato 
serão aferidos mensalmente, com base nos executados e acettos 
no perlodo compreendido entre o primeiro e último dia do mês, de 
acordo com os preços unitários previamente definidos na proposta 
apresentada .pela Contratada, componente desteJnstrumento. 

CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO: A publicaçao resumida 
do presente Contrato na Imprensa Oficial, que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela 
Contratante. nos tennos do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei n• 
8.666/93 e suas aHerações posteriores. 



Macapá, 14.02.2011 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FÓRUM: Fica eleito o Fórum da 
Comarca de Macapá/Ap, como competenle para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente Contrato, com exclusão de qualquer 
outro. por mais privilegiado~eja.}1 

Macapá-AP. r~e 2010 · . . . I . 

Odival Monterrozo Leite 
Preskjente/CAESA 

EXTRAIO DO CONTRATO n• 39/2010 

Instrumento Principal: Contrato n• 39/2010 CPUCAESA. 
Partes Integrantes: 

. Contratante: CAESA 

. Contratada SERVI..SAN VIGILÃNCIA E TRANSPORTE 
DE VALORES L TOA. 
CNPJ N°12.066.015/0013·75 

ÇLÁU~!!!U\ ~RiMÉIR/•- DOS FUNDAMENTOS LEGAIS: O 
presente Contraio fundamenta-se nos <ii;;;;8~~!~os le9ais da 
Constittiiçao· Federal de 1988, da Conslituição do Estado do 
Amapá. de 1991, as Leis n•s 4.320/64, · 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e no TERMO DE JUSTIFICAÇÃO- N° 
017/2010, com fulcro no art. 24, inciso IV da Le< n• 8.666/93, 
constante do Processo Administrativo M. I. N° 1791201 O -
GERLbG. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Contrato 
tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial, 
de fonna continua, com efetiva cobertura das flreas e 
edificações administrativas e operacionais da CAESA, 
loéalizadas em Macapfl e Santana, com pagamento mensal, 
de acordo com as especificações constantes. da Tabela a 
seguir e em outras especificações técnicas apresentadas nas 
demais cláusulas contratuais. 

Ouantid 
fiem Dtsa1m1nação Localiza adede Turnos Espac1f1caç 

dos Postos Ç/lo Vigilanl •• .. 
01 

Escritório 
Ma.capá 04 Duna 6'aHT13 Cenlrat 

02 
Escntórto 

02 
·c~ntrat N01llffl0 e/arma 

Captação/ S: 02 Diurno e/arma 
03 inés 

04 Captação/ St 
02 Noturno clarma 

Ioth 

os ETA 02 Oturno cJarma 

06 ETA 02 Notumo cJarma 
Baoal 02 Oturno cJarma 07 Pednnhas 

08 Bacia.' 02 Noturno cJarma 
Padnnhas 

09 ESO'llório Santana 02 Diurno e/arma 
10 Escritório 02 Noturno c/anna 
11 Ca t ão 02 O turno c/anna 

12 v.~ 02 Noturno e/arma 
Amazonas 

TOTAL 26 

CLÁUSULA QUARTA - VIG~NCIA: O presente Contrato terá 
o prazo de duração de 180 (cento e oitenta) dras. a contar da 
data de assinatura do termo contratual, não podendo. ser 
prorrogado e permitida sua alteração nos casos previstos no 
Art. 65 da Lei n' 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO E DO VALOR As 
despesas decorrentes deste Contrato. no valor estimado de 
R$451.915,92 (quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos 
e quinze reais e noventa e dois centavos). devendo ter a 
cobertura da Fonte de Recursos: 1.1.2.1 - Recursos a 
Receber de Usuários. O dispêndio mensal está estimado em 
R$ 75.31g,32 (setenta e cinco mil trezentos e dezenove reais e 
trinta e dois centavos). 

CLÁUSULA SEXTA- DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE: A 
fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços 
serão exercidos pela Gerência Administrativa, devendo esta 
fazer anotações e registros de todas as ocorrências e 
determinar o que for necessário à regularização das falhas ou 
defeitos observados, podendo ainda: 

CLÁUSULA SETIMA- DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS: Os serviços decorrentes da execução deste 
Contrato serão aferidos mensalmente, com base nos 
executados e acertos no período compreendido entre o 
primeiro e último dia do mês, de acordo com os preços 
unitários previamente definidos na proposta apresentada pela 
CONTRATADA. compónenle deste Instrumento. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO: A publicação 
resumida do presente Contrato na Imprensa Oficial, que é 

. condição indispensável para sua eficécia, sera providenciada. 
pela CONTRATANTE, nos termos do Parágrafo Unico do 
Artigo 61 da Lei n• 8.666193 e suas atteraçoes posteriores. 

CLÁUSULA VINTE - DO FÓRUM: Fica eleito o Fórum da 
Comarca de Macapá/Ap, como competente para dirimir 
quaisquer questões oriundas do. presente Contrato, com 
exclusão de qualquer outro. por mais pnvilegiado que seja. 

Macapá-AP, 01 de dezembro de 2010 

Presidente/CAESA- em eiercic1o 

ANEXO 01 • PARECER AUDITORIA EXTERNA 

PERÍODO DE 01/01/2009 á 26/11/2009 

DIRETOR PRESIDENTE: José Roberto Galvão 

(DIÂRIO OFICIAL) 

limos. Srs. 
Diretores e Acionistas da Companhia de Água 
e Esgoto do Amapá- CAESA/Macapá/AP. 

Nossos exames realizados na CAESA -
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ, 
levantados no período de 01/0112009 a 
26/11/2009. findando-se em 31 de dezembro de 
2009, nos possibilitam a APROVAÇÃO COM 
RESSALVA DAS CONTAS E GERENCIAMENTO 
desta companhia, apontando ressalvas ·a serem 
observadas e realizadas, conforme constam 
abaixo. 

1. Examinamos o Balanço Patrimonial da 
Empresa CAESA • COMPANHIA DE AGUA E 
ESGOTO DO AMAPÁ, levantados em 31 de 
dezembro de 2009 e as respectivas 
demonstrações de resultado, das mutações do 
Patrimônio Liquido e das origens e Aplicações de 
Recursos correspondentes aos exercícios findos 

·naquelas datas, elaborados sob a 
responsabilidade de sua administração. A nossa 
Responsabilidade é a de expressar uma opinião 
sobre essas Demonstrações Contábeis. 

2. Nossos exames foram conduzidos de 
acordo com as Normas de Auditoria e 
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos 
considerando a relevância dos. saldos, o volume 
de transações e o sistema contébil e de controle 
interno da entidade; (b) a Constatação, com base 
em testes. das evidencias e dos registros que 
suportam os valores e as informações contébeis 
divulgados; e (c) avaliação das praticas e das 
estimativas contábeis mais representativas 
adotadas pela administração da entidade, bem 
como da apresentação das demonstrações 
contábeis tomadas em co~junto 

3. Não examinados. nesta auditoria, as 
demonstrações contábeis do exercício findo em 31 
de dezembro de 2008. cujos valores são 
apresentados para fins comparativos e. 
conseqüentemente, não emitimos opinião sobre 
elas. 

4. A provisão para créditos de liquidação 
duvidosa constituída pela sociedade em 31 de 
dezembro de 2009 é de R$ 54.764.813,30 
Todavia, nossos exames mdicaram que tal 
provisão não é suficiente para cobrir as perdas 
prováveis na realização de tais créditos, sendo 
necessários o aporte de aproximadamente R$ 
70.000.000.00 para cobertura dos débitos 
contraídos. Conseqüentemente. em 31 de 
dezembro de 2009. o resullado do exerclcio e o 
património líquido estão comprometidos com o 
prejuizo acumulado de aproximadamente 
R$172.227.324.05. . 

5. Em nossa· opinião, exceto quanto aos 
efeitos da insuficiência de provisão para créditos 
de liqt!idação duvidosa comentada no item 4, as 

·demonstrações contábeis acima referidas, 
representam adequadamente em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da CAESA · COMPANHIA DE AGUA E 
ESGOTO DO AMAPA. em 31 de dezembro de 
2009, o resultado de súas operações. as 
mutações de seu património liquido e as ongens e 
aplicações de seus recursos referentes aos 
exercícios findos naquelas datas. elaboradas de 
acordo com os Principies Fundamentais da 
Contabilidade 

6. O quadro funcional da companhia 
encontra-se desinotivado e desestruturado para 
atender às necessidades da companhia, onde, 
alguns funcionários da CAESA encontram-se 
cedidos a outros órgãos. A companhia ainda não 
possui o Plano de Cargos. Carreiras e Salários, 
assunto este. já amplamente d1scut1do em 
relatónos anteriores. Ainda quanto a gestão de 
Recursos Humanos da CAESA, entendemos que o 
mesmo encontra-se desestruturado, com o Selar 
de Folha, possuindo somente uma pessoa 
responsável, sendo os demais setores carentes de 
estrutura para desenvolvimento dos seus 
trabalhos. 

7. A CAESA padece de distorções 
funcionais. desvios de função. Existem vários 
funcionários concursados como Auxiliar 
Opemc:ional oue exerce a funcão de Ooerador de 
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Estação, isso além de prejudicar a funcionalidade 
. da Diretoria Operacional. oneram os cofres da 

companhia em razão de inúmeros processos 
trabalhista. 

8. Na Admtnistração de Materiais, 
Patrimônio e Inventário as fichas não estão 
atualizadas. haja vista os registros de entrada e 
saída serem feitos em períodos intercalados. a 
espera de entrega de notas fiscais de entrada no 
que se refere a produtos adquiridos através de · 
ljcitação. Não há uma agilidade nos lançamentos 
das requisições ocasionando um saldo físico 
divergente do registro no programa de estoque. 

9. A CAESA possui um caríssimo 
software RM Sistemas. no entanto, não é 
interligado com o setor de contabilidade, servindo 
apenas de livro de lançamento eletrônico. 

10. Apesar do Setor de Patrimônio 
possuir Solftware denominado RM BORUM 
1020 O, o lançamento no, sistema ainda não foi 
concluido. Não há a emissão de "Termos de 
Responsabilidade" ou outro documento. 
equivalente; Nêo é utilizado formulário próprio para 
transferência de bens móveis. No ato da aquisição 
do bem não são imediatamente repassadas ao 
setor competente, cópia da Nota Fiscal de compra 
para incorporação do mesmo. 

11 Inexistência de 1\JlANUAL DE . 
GESTÃO PATRIMONIAL com regras e 
procedimentos para todos os aspectos do 
CONTROLE INTERNO OE BENS. Ausência. de 
processos' periódicos de instrução e disseminação 
das regras de GESTÃO PATRIMONIAL de reparos 
periódicos exislentes e aplicáveis a todas as 
unidades internas da Companhia. Movimentação 
indisCriminada dos bens. sem o devido registro e 
controle pelo Setor responsável. tornando os bens 
vulneráveis a perdas. Os bens que mais sofrem 
com a falta de identificação adequada, são as 
bombas de um modo geral, pois as mesmas 
necessitam de reparos periódicos e quando são 
retiradas, logo são substituídas por outras e na 
maioria das vezes, não retornam ao local de 
origem. 

12. Os bens imóveis da Companhia não 
estão incorporados ao patrimônio da CAESA. 

13. Com relação ao Patrimônio físico, 
não esta apresentando condições adequadas de 
funcionamento e trabalho, seus prédios estão 
deteriorados, por falta de manutenção adequada. 
por intempéries do tempo e também pela ma 
utilização dos bens físicos. 

14. A CAESA não possui nenhuma 
forma de padronização ambiental, devendo a 
mesma seguir as orientações da norma ABNT 
NBR ISO 14000 e ABNT NBR ISO 14001. 

15. Descumprimento da Resolução CFC 
n° 1.004/04 (NBCT 19.06). que trata da 
Reavaliação dos Ativos. e determina que a reserva 
de reavaliação é considerada realizada na 
proporção em que se realizar..:m os . bens 
reavaliados (em função da depreciação. 
amortização, exaustão ou baixa), devendo ser 
transferida para lucros ou prejuízos acumulados, 
sem transitar pelas contas do resultado. 

Macapá(AP), 20 de julho de 2010. 

2c4m Adm. Cons. Serv. Emp. ltda 
José Célio Santos Lima 

Auditor Coordenador 
CRAIPA 914- OAB/PA 6258 

ANEXO 02. PARECER AUDITORIA EXTERNA 

PERÍODO DE 27/1112009 á 31/12/2009 

DIRETOR PRESIDENTE: Odival Monterrozo Leite 

limos. Srs. Á 
Diretores e Acionistas da Companhia de gua 
e Esgoto do Amapá- CAESA/Macapá/AP 



Macapá, 14.02.2011 

Nossos exames realizados na CAESA -
COMPANHiA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ. 
levantados no periodo de 27/11/2009 á 
31/12/2009, nos po'ssibilita a APROVAÇÃO DA 
GESTÃO desta companhia, haja vista várias 
ações implementadas pela atual gestão. que estão 
possibilitando a r.ecuperação financeira. 
administrativa e patrimonial da empresa. 

Atualmente, a Companhia vem sendo 
administrada sob a responsabilidade do 
Engenheiro Odival Monterrozo. Após um 
diagnóstico e a integração das diretorias. dos 
conselhos e funcionários. esta gestão vem 
implementando diversas mudanças nas áreas da 
administração, da comercialização, da.engenharia. 
juridica, da auditoria, etc. As atitudes já tomadas 
e em planeJamento demonstram melhoria no 
desempenho da CAESA. 

Nos exames realizados. concluimos: 
1. Examinamos o Balanço Patnmonial da 

Empresa CAESA • COMPANHIA DE AGUA E 
ESGOTO DO AMAPÁ, /levantados em 31 de 
dezembro de 2009 e as respectivas 
demonstrações de resultado. das mutações do 
Património Liquido e das· origens e Aplicações de 
Recursos correspondentes aos exercícios findos 
naquelas datas, elaborados sob a 
responsabilidade de sua administração A nossa 
Responsabilidade é a de expressar uma opiniao 
sobre essas Demonstrações Contábeis. 

2. Nossos exames foram conduzidos de 
acordo com as Normas de Auditoria e 
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos 
considerando a relevância dos saldos. o volume 
de transações e o sistema contábil e de controle 
interno da entidade; (b) a Constatação. com base 
em testes, das evidencias e dos registros que 
suportam os valores .e as informações contábeis 
divulgados e (c) avaliaçM das praticas e das 
estimativas contábeis mais representativas 
adotadas pela administração da entidade. bem 
como da apresentação das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. 

3. A provisão para créditos de liqUidação 
duvidosa constitulda pela sociedade em 31 de 
d_ezembro de 2009 é de R$ 54 764.813.30 
Todavia. nossos exames 1nd1caram que tai 
prov1são não é sufic1ente para cobrir as perdas 
prováveis na feal1zação de ta1s créditos. sendo 
necessario o apor1e de aproximadamente RS 
70.000 000,00 para cobertura dos débitos 
contra1dos. Conseqüentemente, em 31 de 

dezembro de 2009, o resultado do exercício e o 
patrimõnio liquido estão comprometidos com o 

··.·l!'' 
' 'I 
rd 

,-.i-·· 

i;_ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

preJuízo acumulado de aproximadamente 
R$172.227.324,05, sendo que, a atual gestão já 
está empenhando-se no sentido de diminuir 
este prejuizo acumulado. nas gestões 
anteriores. 

4 Exceto quanto aos efeitos da 
insuficiência de provisão para cr~d i tos de 
liquidação duvidosa comentada no item 4. · 
preJudicadas por ant1gas gestões, que na o 
atentaram pelas recomendações das auditorias 
antenores, as demonstrações contábeis ac1ma 
referidas, representam adequadamente em todos 
os aspectos relevantes. a posição patrimonial e 
financeira da CAESA - COMPANHIA DE AGUA E 
ESGOTO DO AMAPA, em 31 de dezembro de 
2009, o resultado de suas operações, as 
mutações de seu patrimônio liquido e as origens e 
aplicações de seus recursos referentes aos 
exerclc1os findos naquelas datas, elaboradas de 
acordo com os Princípios Fundamentais da 
Contabilidade 

5. A atual gestão empenha-se 
fervorosamente para a reestruturação do quadro 
de recursos humanos da CAESA, como: o retorno 
dos func1onarios cedidos a outros ôrgãos, a 
recondução dos funcionários em desvio de função 
e a reciclagem mediante realização de programas 
de treinamento e reciclagem. 

6. Nesta Administração já está. sendo 
discutida junto aos sindicatos a implantação 
urgente do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, 
assunto este, já amplamente discutido em 
relatórios anteriores, que nenhum interesse foi 
demonstrado nas antigas administrações. 

7. Também, observou-se, o estudo da 
viabilidade da elaboração de um novo 
Planejamento Estratégico, direcionando a 
Companhia para um futuro de comprometimento 
com seus funcionários e clientes. 

8. A administração esforça-se para que 
seu sistema patrimonial seja interligado com a 
contabilidade. fazendo com que reduza custos, 
tempo e viabilize um melhor atendimento 
profissional interno da CAESA. 

9. Percebeu-se tambem uma 
preocupação e esforço no sentido da 
regularização e mapeamento de todos os bens 
imóveis da companhia, onde, o setor de 
patrimônio. já está realizando este mapeamento e 
JUntamente com o setor jurídico está buscando sua 
regularização. 

10. Identificou-se ainda que a 
administração atual está substituindo os contratos 
de emergência e está abrindo Licitações fazendo 

. :-.~ 

jus ao PrincipiO 
Proporcionalidade, 
reduzindo custos. 

da Igualdade 
inclusive. dessa 
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e da 
forma. 

11 A atual gestão já está providenciando 
a compra de novos equipamentos de proteção 
IndiVIdual - EPI's de aéordõ com as normas de 
segurança do trabalho. 

12. O Conselho Adm1n1strativo/Fiscal 
vem desempenhando um papel fundamental na 
atual gestão, sendo 1mparc1al. estando sempre 
presente, buscando a verdade, onentando 
funcionários, buscando a solução de problemas 
existentes. implantando métodos de trabalhos que 
não existiam na Companhia 

13. Com todo otimismo. a gestão atual, 
busca incansavelmente recursos financeiros paril 
a reestruturação geral da Companhia. 

14. A administração atual Ja está 
providenciando a Reestruturação da Auditoria 
Interna da Companhia, que por sua vez. irá atuar 
juntamente com a Auditoria Externa Fíxa no ano 
mteiro, onde. a mesma. irá apresentar relatórios 
trimestrais do desenvolvimento da CAESA. 
apontar soluções para os problemas existentes. 
onentar seus funcionários. ministrar treinamentos. 
m1nistrar palestras nas diversas áreas. ·1nclus1ve 
motivac1onal, dar parecer em conjunto com o setor 
jurídico, indicar falhas e apontar soluções sempre 
que identificá-las, mesmo antes do relatório 
trimestral. 

15. Os administradores desta 
Companhia demonstram expressamente· e 
tacitamente que pretendem deixar a CAESA com a 
missao de atender toda a população urbana do 
Estado do Amapá com serviços de água e 
esgotamento sanitário de alta qualidade. 

Atualmente, a Companh1a atende os 16 
municípios do Estado, com os serviços de água 
tratada. be~ficiando aproximadamente 48% da 
população com base na população est1mada pelo 
IBGE em 2009 de 626.609 habitantes. Desses 
municípios, somente Amapá, Macapá, Mazagão, 
Oiapoque e Santana são atendidos com os 
serviços de coleta de esgoto sanitário, de forma 
precária 

A operacionalização abrange 74 (setenta 
e quatro) Sistemas de Abastecimento de Agua em 
todo o Estado. Sistema de Abastecimentc de Água 
é o "conJunto de obras. equipamentos e serviços 
destinados ao abastecimento de água potavel de 
uma comunidade para fins de consumo doméstico. 
serviços públicos, consumo industrial e outros 
usos". sendo composto pelas seguintes unidades. 
Mananc1al, Captação, Adução. Tratamento. 
Reservaçào e Rede de Distribuição 

Figura: Representação do sistema de 
O muncfpio de Macapá, espeficamente 

a capital, possui 07 (sete) Sistemas de 
Abastecimento de Água, quais sejam: Congós. 
Cuba de Asfalto, Perpétuo Socorro, Cabralzinho, 
Brasil Novo, Fazendinha e Sistema Central, 
sendo que este compreende Captação de Água 
Bruta. Estação de Tramento e quatro 
reservatórios elevados . 

abastecimento de água. 
Fonte: Agência Nacional de Águas- ANA 

... 
.PROJETADO 

L_~ESC!OÇÁO ATUAL 
(APÓS OBRAS DO 

NOMINAL I OPERAÇÃO PAÇ) 

rCAPT~ÇAO 1.20CI/s I 1.300 1/s 2.200 1/s 

'+ I ADUÇAO 2.200 Vs 1.300 1/s 2.200 1/s 

I TRATAMENTO 
------·--

1 200 1/s 

\ 
1.300 lls 

' 
1.650 1/s =r------· , • ERVAÇAO 

. ": ~ l';i', .,.,, l 8.250 m• 38.750 m• .... 
I 

-· ------· .. Tabela: DemonstratiVO da Capac1dade Op .. ra•.lllnal do S1stema de Abastecimento de 

• Áaua de Macapá. 
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Fonte: Diretoria Operacional e Diretoria Tecnica 

Os serviços públicos de água e 
esgotamento sanitário disponiblizados pela 
Companhia a população do Estado vêm sendo 
conduzidos com ·observáncia aos ditames da Lei 
11.445, 05 de janeiro de 2007, que estebelece as 
diretrizes nacionais para o seneamento basico e 
da Portaria n• 518, de 25 de março de 2004, do 
Ministério da Saúde, que estebelece as normas de 
controle da qualidade da água para consumo 
humano. 

Constatando que os Cadastros de 
C!ie.ntes e Técnico da companhia encontram-se 
desatualizados. a gestão atual constituiu por 
Portaria n•. 17412010, uma comissão para 
elaborar estudos visando à atualização desses 
cadastros. Os . resultados oriundos dessa 
pesqUisa serv1rão de base para tomada de 
decisão quando a contratação de empresa 
éspecia:izada para esse f1m. 

Macapã(AP). 20 de julho de 2010. 

·"· n rY..,..__--
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2c4m Adm. Cons. Serv. Emp .. Ltda 
José Célio Santos Lima 

Auditor Coordenador 
CRAIPA 914- OAB/PA 6258 

(CEA 

José Ramalho de Oliveira 

CO\IPAI'HIA DE EI.I::TIUCID.\DE 00 ,\MAPÁ·-
CEA/AI' 

EDITAL OF. CO:-IVOCAÇÃO N"OIJ/10 

O I'RESIDEI\TF. OA COMPANHIA DE EIFTRICIDADE DO 
AMAP.-\ CEAlt\P. sociedade de economia rni5ta. concessionária 
de ser\·i~·o pUblii.:'' de distribuição de cncreia t:!c:lrica. com sede tlJ 

cidade dC' \1alC~pã -1\P, nn Avenida Padrç Jôlin Mario Lom!.3erd. 
I 900. Santa R1ta. com inscrição no CNPJ ~ob no 
05.965.54(i:OOUI·09. tendo em vi<ta n realização ue Concur<o 
Públko dcstinndn [I sclc.cionar candidatos para provimt.:llto de 
,·;.~ga.:; ern Cargos de "Nivel Superior. Nível MC~io t: de Nível 
funJamental, conforme EDITAL N' 00112006, Cl:A/AI'. de 25 de 
agosto Jc 200~. publicado no Düirio Oficial do Estado do Amapa. 
f\."3S4! de 01,'09/2006. e. em cumprimento ã Ata de Audiência 
rea!i:z-ada no Ministério PUblico dn Trabalho datada de 
:r!tUS:20U7. CONVOCA OS APROVADOS do referido concurso 
con~Hmtc Ja li~·õt<.~g.em ahaixo para: 

nJ No praz0 d..:: até I 51 quinze) dia~ contados da data de pubhcayào 
. submctt·rt'm á inspeção de saUde c psicoiOgico que serã realizado 
pela junta médica da Cumpanh.ia Com hase nns atritnuçõcs 
inerl."nlt"~ <lO cargo ao que c.om.:orn:m. devendo apresentar ft Junta 
Médica. de segunda à se-xta~ !C-tra das 08;00 às 11.00 horas com os 
~eguintco;; exames: J. Hemograma; 2- Glicenna em Jejum; 3-
Colcstorol Total c Frações; 4- Trigliceridcs: VDRL: li· PSA (sexo 
ma~Kulirw acima de 40 anos); 7~PCCU ( SC:\O feminino); S
l:.xamc de L'rina Rotina: 9.Parasitoscopia de Feze-s: I O - Raio X 
I órax com laudo: li - 1\ vali ação Cardiológica. 

blA p:utir da aYaliaçào médica e psicológica. o candidato será 
considerado apto ou inapto para o exercício do cargo 

c\(;s candidatos. após· aprovados. na inspeção de saúde c 
pskológicn. deverão apresentar-se junto ã Divio;;áo de Recursos 
Humanos - Seção de Pessoal da Companhia. de segunda a sextn 
das 08: DO ils 11:00 e das 14:00 ãs 17:00. munido dos seguintes 
d,1cumentos pAra contratação ao exer~o;kio do cargo: 1· C' arteira de 
id"ntidade: 2- r.PF: 3- CTPS; 4. PIS/PASEP: 5- Titulo do Ei<itor: 
6- C<•mprovante da última votação; 7- 02 fotos h4-: 8- Ccrtilicadu 
de Rc~Cr\"isla; 9· CNH para motoristai eletricista: I 0-
Compro\··.mte de Endereço: l J. Certidão de Nascimento ou 
Casamcn!l). 12- Certidão do:: Dependentes; IJ. Tipo Sanguíneo: 
14- Número de ·t cJ.ofono: 15- Numero de Celular: \6. E-t.IAIL: 
17- Comprovante t1e Escolaridade; 18· Diploma ou Certificado de 
Concur$0 Supenor: (para novd supt:riur)l9· Con:tprovante d~! 
Registro e Quitnç~o no Órg~o de Claso;c: 20- Certidão Negativa 
Civil c Cnminal: 21· Conta'Corrente. 

d)O çandidato c.;ue n:"fo att:nder n esla convocação. ou dda tenha 
dedinndo no pr8.l.O constante na letra ·"a .. deste edital. 1erá 
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l!sgotado !-itus direitos no concurso. 

I - ltEI.AÇ.i.O DOS CA:-IUIIJATOS APROVADOS POR 
C.-\lt(;O/FORMAÇÃÔ. PÓLO, :'<l'MERO m:: 11\'SCRI('ÀO, 
NO\IE., TOTAL OF, PONTOS OlllmOS E 
C.I.ASSIFIC\Ç,\0 OBTIDA: 

C.ARGO-FORMA(:AO·POLO: 
. .-\DMINISTRATIV0-1\'Í\'EL 
•JARI: 

12.06.ASSISTENTF: 
JI.I•:DIO-LARANJ..\1. DO 

075Rio. Sl'Z.Y D,\ SJJ.V,\ PII'HEtRO. 6.SIJ 
Cbssilicnçih1 9: 

Pontos 

C.-\RGO-FORMAÇ,\0-POLO: 12.08..-\5SISTENTE 
A DMI r'> ISTRATIVO-N!Vt:L "ÉiliO.~IACAP.~ 

147n .JAIR FRANCISCO SILVESTRE, 7 20 Pontos. Ponto'. 
Cla~slih:açào 122: 

CAJU;O-FOR\IAÇÃO-POLO: 13.01 .ASSISTE:\TE 
T~:C:-<ICO EI.ETROTÍ'.C'IICO-CliRSO T[CNICO UE 
E:\'SI:\0 \1ÉUIO C.OMPLETO 1\,\ . .Í.RF:A DE 
t:l.F.TROTtCN!Ci\, ELETR0.\1EC.\NICA Oli 
[LF.TRICIDAUE-.\~IAP.-\: 

078~5. CL1\l1DJO DA .ROCHA E SILVA. 6:40 Pontos . 
Clas~ilkação J. 

CARGO-FOHM.\ -- 0-POLO: 19.09.,\L\ILIAR TÉ:CI'KO

EI.ETRICISTA'Ef\. NO ~ní~·oAMEYf'i\1. COMPLETO, 
CO\ I CO\'IIECIM • TO M I.ETRICIDAOI'-:O.IACAP.\: 

16S77. DJOGO ROGER~ ll ll Si\ FONSECA. 6.00 Ponto'. 
Clnssiticaç~o I Rl. \ \ 

Macap~á ( 
1

P 22 de ;;~."fnbro de 20 tO. 
' ' . . ' 

JOS"I R Pt: XOTO ui~ SOI.'ZA 

RESID ,NT~~':._ ___ _ 

TERMO DE PARALISACÃO 

Pelo presenle TERMO DE PARALISAÇÃO DE 
SERVIÇO. de um lado a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA. denominada neste 
ato como Primeira Acordante, e de outro lado a firma 
ELECTRA ENGENHARIA, representada por seu SóciO· 
Administrador Jofre Santos Costa, neste ato 
denominada de Segunda Acordante, resolvem, na 
melhor forma do direito. paralisar os serv1ços baixo 
discriminados. lendo em vista o interesse tanJo da 
administraçao pública (CEA). como da Contratada 
acima citada. a partir d? dia 31 de Agosto de 2010. 

CONTRATO N': 

CONTRATADA: 

SERVIÇOS 
CONTRATADOS: 

066/10- ASJURICEA 

ELECTRA ENGENHARIA 
LTDA 

Ampliação da Rede de 
Distribuição Rural Macapá. 

Santana, e Mazagão
Projetos n' 057,077. OBO. 

082, 083. 084, 085, 086, 087, 
089/tO e 090/10-DEN/DT. 

R$ 181.300,87 

J~B.MO Df' :"N'!AL!S?.ÇÃQ 

Pelo presente TERMO JE PAR.~LISAÇÃO DE 
SERVIÇO, de um l;;oo a COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE 00 AM;\PÁ- CEA. denominada n·este 
alo como Pril"'1e1ra Acordar~te. e de outro lado a firma 
ELECl RA ENGENHARIA representeda por seu Sócio
Administrado:- Jofre ~:c:Ptos Costa. nes-te ato 
denominada ce Segund::3 Acordar.:e. resolvem, na 
melhor fonr~~ \.-lo direito paralisar c~ serviços baixo 
dtSCiiminados. tendo e1~~ VIS I:~ o ir ~eres·se tanto da 
administraç~o c·ública {~fA) cor11o da Con~raladr~ 
acín~a citada .a rnrt1r do ~~i:~ 15 de se12rnbro de 2010 

joo~:::~~~ ; ~,~::::~::,~?~,. j! ~ ,.,GA 
...... _____ ··---i·- .... ·--·-·---··-·-

SFRV!COS 
CmtTR~Tt>.ê·DS. 

·' m_pliaçi~'' e Ref.~rma 
da Hedt dt 

llistribuicão Rural-

1 
I 
l 
I 

,n)R .. 8:' ntana - Vila 1 . 

llil Carmo llo 
Maruanum 

.. 
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r--·· , 
VALOR RS 149.644,13 

EXTRI'.TO DO-TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
-------- N' 06312009- ASJURICEA 

f'ARTES COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CCA E A f:tJ,PRêSA F I DA SilVA L TOA 

Pelo presente TeRMO ADITIVO. as partes identificadas no 
p6r1ico do mesmo. consubstanc:1adas na !e1 8 66F/93. declaram 
aceitam e ajustc.m que o instrumento acima identificado passa 
a VIgorar com as seguintes alterações. manticlas as demai~ 
condições aqui ·não iP.fendas. na forma como se acham # 

red;g1da~. oue neste ato e ocasiao são lotalmel]te ratificadas 
LlCtfa todas as conseqUências de direito. 

C~ iiUSUJ..I\ OUINTA- DO PRAZO· 

O prazo contratual fk.; prorrogado por mais 60 (sessenta) d1as 
a contnr de 05/11120'10 a 0310112011. confom1e art. 57 da lei 
·: :J~EHr~ e se .... ; ccn-1)12mertor 

~XTRA TO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N' 076/2_Q0_9_- ASJUR/CEA 

PARTES COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA -
CEA f. A R & G CONSTRUÇÕES 

Pelo presente TERMO ADITIVO. ns partes identificadas no 
pórtico do mesmo. consubstanciadas na lei 8.666/93, dedaram 
aceitam e ajustam que o instrumento acima Identificado passa 
a vigora; com as seguintes alteraç6es. mantidas as demais 
condições aQui nao retertôas, na forma como se acham 
redigidas. que neste alo e ocasiao são totalmente ratil;cadas 
para todas as conseqtJéncias de direilo. 

ClÁUSULA PRIMEIRA- DA VJGi:NCIA E PRORROGAÇÃO 

O prazo contratuàl fica prorrogado por um per iodo de 
até 90 (noventa) dias, conforme an. 57 da lei 8.665193 e seus 
.:::omp1er.1entos. • 

CLÁUSULA S~GUNOA- DO PREÇO. 

O va!c.~ deste contrato sofrera um acréscimo de 47.73%. 
corresoonde;,~e a R$ 37.811,50 (trinta e sete md, oitocentos E-" 

t.::nle r"eais e c1nqJenta centavos} nos termos do art. 65 da ·el 

e 6?6í93. passando o valor glo~al de RS 79.219,27 (selemo e 
rove rnil. duzentos e dezenove reais e vinte e se:e centavos} 
~ara R$ 117 030,77 (cento e dt!zessete mit. :rinta rei::l:S e 
Setenta e sete centaVos). 

Por estarem assim ajus~adas P.m relação ao conleUdo destP. 
TERMO . .O.DIT!VO. as ·nam o rr-,e mo em quatro vtas de 1gual 
~eor. devendr.. este ins menta se publicado' no Dtârio oficial do estado do Amapa, nc\ ra~iax o de (20) dias. 

l~acapa- AP 
1

8 d~out bro de 2010. 

!OXTRATO DO PRIMEIRO TERMO. ADITIVO DO CONTRATO 
N° 66/2010 ASJUR/CEA 

P.A.RTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA E t, EMPRESA ELECTRA ENGENHARIA LTDA 

Pelo presente TERMO ADITIVO, as partes identificadas no 
pórtir.o do mesmo, consubstanciadas na lei B.666/93, declaram 
aceitam e ajustam que o rnstrumenlo acima identificado passa 
a vigorar com as seguintes alte.rações. mantidas as demais 
condições aqui não referidas, na forma como se acham 
re.jigldas. que neste alo e ocasiao sao tolalmente ratificadas 
~a~ a todas as conseqüências de direito. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO PRAZO 

O prazo contratual fica prorrogado por mais 30 (trinla) 
dias a oontar de 12i[l.li12010 á 10/0912010. conforme art. 57 da 

~; 8.666/93 e ""'" r:\>~pleme'!.IQ_s. 



Macapá, 14.02.2011 

Por estarem assim a · a~s relaçao ao conteúdo deste 
T.:H.tJ~O .I'\OI7"iVO. ass o m smo em qliatro vias de igual 
~·: Y. \1e·~.~0ndc t:ste im.~ e to s r publicado no Diário oficial 
<..u e:.t2dw do ;~r;1ap~. 11 pr z má ·mo de (20) dias. . 

Uacapa-A .~deAg ."t~do 2010 

,;c;S,tA('R EIJ<.Oio O SOUZA 
rresi ente ~ç 
' '\ 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
N" 78/2010- ASJUR/CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CF .li E A EMPRESA ELECTRA ENGENHARIA L TOA. 

Pelo presente TERMO ADITIVO. as partes identificadas no 
pórtico do mesmo. consubstanciadas na lei 8.666/93. declaram 
ar-Eilam e ajustam que o inslrumento acima tdenlificado passa 
a vigorar com as seguintes alterações, mantidas as demais 
condições aqw não referidas. na forma como se acham 
redigidas. que neste alo e ocasião sao totalmente ratificadas 
para todas as conseqüências de direito. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO PRAZO 

O prazo con1ratual fic3 prorrogado por mais 30 (trinta) dias a 
contar de 02109120t0, a 01110/2010. conforme art. 57 da lei 
e.G513!93·e seus compl entes. 

r~or estarem assim aju da em relação ao conteUdo deste 
TC:R'v:O AD,TIVO. asSin r{ o es o em quatro vias de igual 
:~Jr. ue\·endo este in5tu ento se publicado no Diário oficial 
c.: eslêdc do f.rnap~. na P, ·xr o de (20) dias. 

r.tacapa- "f· de gfi to 'de 2010. 

JOSIIAAh PEIXOTc/oE - OUZA 
·rfeside~te da~Pl 

I - "" 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 

N' 911201 O ASJUR/CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA E A EMPRESA ELECTRA ENGENHARIA L TOA 

Pelo presente TERMO ADITIVO. as partes identificadas no 
pórtico do mesmo, consubstanciadas na lei 8.666/93. dedaram 
aceitam e ajustam que o instrumento acima identificado passa 
a vigorar com as seguintes alterações, mantidas as demais 
condições aqui não referidas. na forma como se acham 
redigidas. que neste ato e ocasião são totalmente ratificadas 
para todas as conseqüências de direito. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO PRAZO: 

O prazo contratual fi prorrogado por mais 70 (setenta) dias a 
contar de 12/10/2010 ;I,· 20/12/20t0. conforme art. 57 da lei 

8.666/93 e seus compl _ent~ . • 

Por estarem assim aju ~as em retaçao ao conteúdo deste 
TERMO ADITIVO, assin o es o em quatro vias de igual 
teor. devendo este insl nt se publicado no Diário oficial 
do estada do Amapá, na a a áxi o de (20) dias. 

Macapá- . 8 de Olj ubro 20t0. 

EXTRA TO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
N' 79/2010- ASJUR/CEA 

PARTES COMPANHIA OE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA E A EMPRESA ELECTRA ENGENHARIA L TOA, 

Pelo presente TERMO ADITIVO. as partes identificadas no 
pórtico do mesmo. cansubstanciadas na lei 8.666/93. declaram 

. aceitam e ajustam que o instrumento acima identificado passa 
a vigorar com as seguintes alterações. mantidas as demaiS 
condições aqui não referidas. na forma como se acham 
redigidas. que neste ato e acasiao sao totalmente ratificadas 
para todas as conseqüências de direito. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO PRAZO 

O prazc coniratual fica prorrogado por mais Hi (dez) dias a 
contar de 04/12/2010 é 13112/2010. conforme art. 57 da lei 
P-.666.193 e seus complementos. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO: 

O valor deste contrato sofrerá um acréscimo de 24,94% 
::orrespcmdente a R$ 31 60~.89 (trinta e um mil. seiscentos e 
•Jm reais e o~tenta e nove centavos) ncs termos do art. 65 da lei 
8.66f:./93 passando o valer global de R$ 126.683.30 (cento e 
vir.te e 'leis mil. ~iscentos e oitenta e três reais e trinta 
centavos) para R$ '198 285 t9 (cento e cinqüenta e oito mil, 
àuzen:os e cii~nta e ~co rea!s .e dezenove centavos) .. 

·~ Fc.r estarem assim aj s as e retaçao ao conteúdo deste 
TERMC ADI1rVO. assi ' o m smo em quatro vias de igual 
teor, devendo este inst e to r publicado na Diário oficial 
do est9do do A mapa, no r z má imo de (20) dias. 

f.Aacapá -,AP 

JOSI.'Ir(IR P~Xo/O SOUZA 
rr~s;dà,nt~a c 

' .... ...., ... \ 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
N" 66/2010 - ASJUR/CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA E A EMPRESA ELECTRA ENGENHARI ... L TOA 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Pelo presente- TERMO ADITIVO.' as partes identificadas no 
pórtico do mesmo. consubstanciadas na lei 8.666/93, dedaram 
aceitam e ajustam que o instrumento acima identificado passa 
a vigorar com as seguintes .alterações, mantidas as demaiS 
condições aqui nao refendas. na forma como se acham 
redigidas. que neste ato e ocasião são totalmente ratificadas 
para todas as conseqüências de direito. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO PREÇO 

O valor deste contrato sofrerá um acréscimo de 21.80% 
correspondente a R$ 39.532.31 (trinta e nove mil. qurnhentos e 
trinta e dois mrl e trinta e um centavos) nos termos do art. 65 da 
lei 8.666/93. passando o valor global de R$ t81.300.87 (centos 
e oitenta e um mil, trezentos reais e oitenta e sete centavos) 
para R$ 220.833,1 '(duzentos e vinte mil, oitocentos e trinta e 
três reais e dezoiló · tavos). 

' Por estarem assim 'u~~s ~ relação ao conteúdo deste 
TERMO ADITIVO. as i o esmo em quatro vias de igual 
teor. devendo este ins · nto er publicado no Diário oficial 
do estado do Amapá, , o XJmo de (20) dias. 

Macapá /AP~1D de ;embr~ de 2010. 

J0$1MAR EIXJJT DE SOUZA 
·\ Pre de~ CE'A 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
N" 80/2010- ASJURICEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA E A EMPRESA ELECTRA ENGENHARIA LTDA 

Pelo presente TERMO ADITIVO, as partes identificadas no 
pónico do mesmo, consubstanciadas na lei 8.666/93. declaram 
aceitam e ajustam que o instrumento acima identificado passa 
a vigorar com as seguintes alterações, mantidas as demais 
condições aqui não referidas. na forma como se acham 
redigidas, que neste ato e ocasião são totalmente ratificadas 
para todas as conseqüências de direito. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO PREÇO:. 

O valor deste contrato sofrerá um acréscimo de 28,80% 
correspondente a R$ 176.079.59 (cento e setenta e seis mil. 
setenta e nove reais e cinqüenta e nove centavos) nos termos 
do art. 65 da lei 8.666/93, passando o valor global de R$ 
611.218,97 (seiscentos e onze mil. duzentos e dezoito reais e 
noventa e sete centavos) para RS 787.298.56 (setecentos e 
oitenta e sete mil. duzentos e noventa e oito reais e cinqüenta c 
seis centavos). 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO: 
O prazo contratual fica prorrogado por um período de 20 (vinte) 
dias a contar do dia 03 12/2010 á 22/12/2010, conforme art. 57 
da lei 8 666/93 e seus plemenl s 

laçao ao conteúdo deste 
em quatro vias de ig'ual 
blicado no Diário oficial 
de (20) dias. 

UZA 

EXTRATO DO .s.!;GUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
N' 91120~0- ASJUR/CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ 
CEA E A EMPRESA ELECTRA ENGENHARIA L TOA. 

Pelo presente TERMO ADITIVO. as partes identificadas no 
pórtico do mesmo, consubstanciadas na lei 8.665/93, declaram 
aceitam e ajustam que o instrumento acima identificado passa 
a vigorar com as seguintes alteraçoes, mantidas as demais 
condições aqui nao referidas. na forma como se acham 
redigidas, que neste ato e ocasião são totalmente ratificadas 
para todas as conseqüências de direito. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO PREÇO: 

O valor deste contrato sofrerá um acréscimo de 31,73% 
correspondente a R$ 179.580.38 (cento e ·setenta e nove mil. 
quinhentos e oitenta reais e trinta e oito centavos) nos lermos 
do art. 65 da lei 8.666/93. passando o valor global de RS 
565.866.41 (quinhentos e sessenta e cinto mil, oitocentos e 
sessenta e seis reais e quarenta e um centavos) para R$ 
745.446,79 (setecen se quarenta e cinco mil, quatrocentos e 
t:Juarenta e seis reais setenta e ve centavos). 

JOSIMAR.PEI TO Df1'S UZA 
Prysident da C~ 

I ·-...... ....,' 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
N' 7<!/2010 -ASJURICEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA E A EMPRESA ELECTRA ENGENHARIA L TOA. 

Pelo presente TERMO ADITIVO, as partes identificadas no· 
pórtico do mesmo. consubstanciadas na lei 8.666193, declaram 
aceitam e ajustam que o instrumento acima identificado passa 
a vigorar com as seguintes alterações. mantidas as demais 
condições aqui não referidas. na forma como se acham 
redigidas. que neste ato e ocasião são totalmente ratificadas 
para todas as conseqüências de direito. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO PREÇO: 

- Pág. 35 

O valor deste contrato·. sofrerá um acréscimo de 37.55% 
correspondente a R$ 56,206,06 (cinqüenta e seis mil. duzentos 
e seis reais e seis centavos) nos termos do art. 65 da lei 
8.666193. passandp o valor global de R$ t49.644,t3 (cento e 
quarenta e nove ~1, seiscentos e quarenta e quatro reais e 
treze centavos) p a R$ 205.850,19 (duzentos e cinco mil. 
oitocentos e cinqüe ~ais e dezenove centavos). 

Por estarem assim a1 í)_S \ m relaçao ao con;eúdo deste 
TERMO ADITIVO. ass1 m m smo em quatro vias de igual 
teor, devendo este insir e to r publicado no Diário oficial 
do estado do Amapà, no az má imo de (20) dias. 

EXTRATODOCmr;-RÁTO N' t08/2010-ASJUR/CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA E A EMPRESA HLB AUDil.INK & CIA AUDITORES 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL 
O presente Contraio tem respaldo legal no art. 37. XXI. 
parágrafo t" da CF de 1988. arts 22. 11 e 23. 1. "b" da Lei N' 
8.666. de 21 de junho de t993 e legislaçao complementar bem 
como na Tornada de Preço n' 29/20t O - CUCEA e Processa 
n• 52112010- CL!CEA 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO· 

O presente contrato tem por seu objeto a Contrataçao de 
Empres:t -:'<:pecia!izadz e~";', 3uditorb externa, com experiências 
na execução desses serviços em empresas do setor elétrico. 
para ·~x1rr.P. ~as demonstraçJP.s contábeis e financeiras do 
3;:ercido .i~'10, er.1 cur.1pir.1~n1c a: ex1gênc1as da Agência 
Nacional de Energ1a Elétrica ... ANEEL. 

1 -· Ev~me d2:s demonstrações contábeis correspondente ao 
P-xe~r::irjrJ que se '3ncermrá em 3111212010. em conformidade 
':'OP' MS ~,.,armas de Auditona Independentes das 
Ocmor.<trnçi\P.s Contabeís aprovada pelo Conselho Federal de 
Ccntah'~'c3de·· 

2 - Diagoósttco sobre as contas de Obrigações Tributárias e 
?mvideiic.:lár~as refeien:es ao st.~rdo base de 31/1212010. 

.:::LA_;~.Jf.,, 1 C:R.:::EIRII- JO PRcÇC· .. 
IJ preo:-r tmat l')ara conse~·1çã-:~ do ob,teto deste Contrato·serà· 
rJP. ~~ 7q 20n ~O (selenla A qov~ mil e du7.en10~ reais) sendo 
')300 e01 2 (duas; parcele' IQ>:ais d.e RS 39.600.00 (trinta e 
'1ove r.r:r e st-~i~centos reais) 

:: .i.us• .··_A ct:cr'>~.~- Dt• ao·; .;:~/lo 
1 11!: d::2P·?S:IS c!e:-nr~,::pt~'i :i~ste Contra!G correrão pm 
c0n~:t n~~ Co:·tação Orçamentána prev1sta no Orçamento da 
CEA: 
2 ~J!(lfrtan'.e do dis~.anúio a se:- efetuado por conta deste 
Co.·,rraio 11ãu pc." l.á exc;eder o iimne previsto para essa 
modaiJdade; ' 
3. :;c;&o naja pr oqa~d ste Contrato por mais de um 
exercido. a despesa erà :o~ ·a à dotação orçamentána 
ye•:is~~ r:? ·E! ~ .at~ndim 1:~':1 .s-:a fn1a!!dade a ser co11signada 
_,r:.:;,('.( :,r;;;-~\:";NTt ~n, .1a rr:P. :)rç<:-n::mtària 

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N" t07/2010 
ASJUR/CEA 

PARTES: CÕMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA 
E FIRMA ECAO ENGENHARIA L TOA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL. 
O presente Contrato tem tespaldo legel no ert. 37. XXI 
parágrafo 1' da CF de t988, Artigo 24. inciso IV. da Lei 8.666/93 
e complementos. bem como no Inexigibilidade 028/2010 -
CUCEA e e Processo n•. 5t9/2010- CLICEA 

CLAUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 
O presente contrato tem por ObJeto a rocaçao temporárra. pela 
LOCADORA ao LOCATÁRIO, do(s) veiculo(s) automolor(es) 
Trator Esteira Tipo D-6, para utilizaçao nas serviços de limpeza 
da faixa de servidão da L T .{;9 KV. no trecho entre Porto Grande 
e Pedra Branca do Amapan, pelo per iodo de 35 dias, 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO: 
O preço global .para consecuçao do objeto deste Contrato será 
de R$ 80.000.00 (oitenta mil reais). pagos conforme mediçao do 
serv•ço. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO· 
Este Contrato deverá ser publicado no prazo máximo de 20 
(vinte) dias. a contar de sua assinatura. em resumo. no Diário 
Oficial do Estado do Amapá. art. 61. §único. da Lei 8.666/93 

CLÁUSULA DÉCIMA QU(;RTA- DO FORO 
Fica eleito o Foro da marca de Maca pá (AP) para. dirimir 
quaisquer dúvidas resulta s deste Contrato com a exdusão de 
qualquer outro por mais pr 'le~iad que.seja. 

I 

1 Por estarem assim j e onlralados, assinam esle 
instrumento em 04 (quatr i s d igual teor e forma. na 
presenç~ de duas testemun . fin assinadas. 

Macapá(AP). 1.~ n vem ra de 2010 . 

JoJi/lb~. · '[~lí11P. . ~ 
p~~ ~~~ 



Macapá, 14.02.2011 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N' 01312011 

1 • RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS POR 
CARGO/FORMAÇÃO, P0LO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO, 
NOME, TOTAL DE PONTOS OBTIDOS E CLASSIACAÇÃO 
OBTIDA: 

CARGO-FORMACÃO-PQLO· 19 09 AUXILIAR TECNICO
ELETRICISTA - MACAPA. 

16471, AURILENE MARQUES DE VASCONCELOS. 6.00 
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Pontos, Classificaçao 183; 17553. GLAILSON BELARMINO 
GUEDES PEREIRA. 6.00 Pontos, Classificaçao 184; 12833, 
GEINYSSON CALVO DA SILVA, 6.00 Pontos, Classificaçao 
185; .10494. ALESSANDER CARVALHO DOS SANTOS. 6.00 
Pontos. Classificação 186; 9935, ARLAN CARVALHO 
MOREIRA, 6.00 Pontos, Classificação 187; 10324, EDLENO 
MARQUES DA SILVA,-6.00 Pontos. Classificaçao 188; 12147, 
SANOALA MARTI ALMEIDA PENHA. 6.00 Pontos 
Classificação 189: 18540, FABIO EMANUEL PAES COELHO: 
6.00 Pontos, Classificação 190; 19693. GABRIELA FERREIRA 
SANCHES. 6.00 Pontos. Classificaçao 191; 13792. 
DOMINGOS MARIANO DA SILVA NETO, 6.00 Ponlos. 
Classificaçao 192; 22002. JOÃO MAURICIO DUARTE DA 
SILVA FILHO, 6.00 Ponlos, Classificaçao 193, 7041, 
RUDENILSON DE SOUZA PANTOJA, 6.00 Pontos, 
Classificaçao 194; 5432, GLAUBER JULIO DA SILVA 
FERREIRA, 6.00 Pontos, Classificação 195; 14580, ENISIO 
DAS NEVES REIS, 6.00 Pontos. Classificação 196; 20783, 
MACKSON ANDRE FIGUEIREDO VIANA, 6.00 Ponlos. 
Classificação 197; 21489, RANIERE RODRIGUES LEITE, 6.00 
Pontos, Classificaçao 198; 4383, ALUANA DOS ANJOS 
VILHENA, 6.00 Pontos, Classificação 199 : 13789, JOAO 
PAULO BELO DA COSTA, 6.00 Pontos, Classificação 200; 
16983, EVERALDO DA COSTA FURTADO, 6.00 Pontos, 
Classificaçao 201: 15325, UELINTON OSCAR SILVA ROBLES 
~,00 Pontos. Classificaçao 202; 15702. MADSON SARGES 
RODRIGUES. 6.00 Pontos. Clas;ificação 203; 14174. 
CLADMIR AMERICA DA SILVA. 5.00 Pontos. Classificação 
204. 

Leia-se:· 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N" 01412011 

1 - RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS POR 
CARGO/FORMAÇÃO, P0LO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO, 
NOME, TOTAL DE PONTOS OBTIDOS E CLASSIFICAÇÃO 
OBTIDA: 

CARGO-FORMACÃO-PQLO: 19.09. AUXILIAR TéCNICO
ELETRICISTA- MACAPA. 

16471. AURILENE MARQUES DE VASCONCELOS. 6.00 
Pontos. Classificação 183; 17553. GLAILSON BELARMINO 
GUEDES PEREIRA. 6.00 Pontos. Classificação 184: 12833. 
GEINYSSON CALVO DA SILVA, 6.00 Pontos, Classificação 
185; 10494, ALESSANDER CARVALHO DOS SANTOS, 6.00 
Pontos. Classificação 186; 9935, ARLAN CARVALHO 
MOREIRA. 6.00 Pontos, Classificação Jll7; 10324, EDLENO 
MARQUES DA SILVA, 6.00 Ponlos, Classificação 188; 12147, 
SANOALA MARTI ALMEIDA PENHA, 6.00 Pontos, 
Classificação 189; 18540. FABIO EMANUEL PAES COELHO, 
6.00 Pontos. Classificaçao 190; 19693, GABRIELA FERREIRA 
SANCHES. 6.00 Ponlos. Classificaçáo 191; 13792. 
DOMINGOS MARIANO DA SILVA NETO. 6.00 Ponlos. 
Classificação 192; 22002, JOÃO. MAURICIO DUARTE DA 
SILVA FILHO. 6.00 Ponlos, Classificação 193, 7041, 

RUDENILSON DE SOUZA PANTOJA. S.OO Pontos, 
Classificação 194: 5432, GLAUBER JULIO DA SILVA 
FERREIRA, 6.00 Pontos, Classificàçao 195; 14580, ENISIO 
DAS NEVES REIS,. 6.00 Pontos, Classificação 196; 20783, 
MACKSON ANDRE FIGUEIREDO VIANA. 6.00 Pontos, 
Classificação 197; 21489, RANIERE RODRIGUES LEITE, 6.00 
Pontos, Classificação 198; 4383, ALUANA DOS ANJOS 
VILHENA. 6.00 Ponlos. Classificaçao 199 : 13789, JOAO 
PAULO BELO DA COSTA, 6.00 Ponlos, Classificação 200: 
16983, EVERALDO DA COSTA FURTADO, 6.00 Pontos. 
Classificação 201; 15325, UELINTON OSCAR SILVA ROBLES, 
6.00 Pontos. Classificação 202; J 5702, MADSON SARGES 
RODRIGUES. 6.00 Pontos. Classificação 203. 

.., 
Macapá, 21 de janeiro 2011 

-~ "' JOSÉ RA E OLIVEIRA 

Presidenle da Campa 
1 

e Elelncidacl_e do Amapá- CENAP 

(AFAP 

Sávio José Peres Fernandes 

PORTA R I A N"00212011 -AFAP· 

A Diretora Presidente da Agência de 

Fomento do Amapá SIA - AFAP. usando 

das allibuiçOes que lhe sao conferidas pelo 

Decreto Governamental n•. 0027. de 03 de 

janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Estalulo da Empresa. 

. RESOLVE: 

Exonerar GERSON MACIEL MARTINS, do 

cargo comissionado de Secretário 

Administrativo FGI-1 desta Agência de 

Fomento do Amapá SIA- AFAP, a contar 

de 03 de Janero de 2011. 
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PORTA R I A N"OOJ/2011 -AFAP 

A Diretora· Presidente da Agência de 

Fomento do Amapá S/A - AFAP. usando 

das alribuiçoes que lhe sao conferidas pelo 

Decreto Governamental n•. 0027, de 03 de 

janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Esla!ulo da Empresa. 

RESOLVE: 

Exonerar HEBERT DAMIÃO NUNES 

PARAFIT A, do cargo comissionado de 

Secretário Administrali110 FGI-1 desta 

Agência de Fomento do Amapá S/A -

AFM>. a conlar de 03 de Janeiro de 2011. 

PORTA R I A N" 00412011- AFAP 

A Diretora Presidente da Agência de 

Fomento do Amapá S/A - AFAP. usando 

das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Decreto Governamental n•. 0027. de 03 de 

Janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Eslatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Exonerar JOSÉ ARIOSVALDO PEREIRA 

GÓES, do cargo comissionado de 

Secretario Administrativo FGI-1 desta 

Agência de Fomento do Amapá S/A -

AF AP, a contar de 03 de Janeiro de 2011. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

P O R TA R I A N" 00512011 - AFAP 

A Diretora Presidente da Agência de 

Fomento do Amapá SIA - AFAP. usando 

das atribuições que lhe sao conferidas pelo 

Decreto Governamental n•. 0027, de 03 de 

janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Exonerar MAIZA VILHENA DE SOUZA. do 

cargo comissionado de Secretária 

AdminisllaUva FGI-1 desta Agência de 

Fomento do Amapá SIA - AFAP. a conlar 

de 03 de Janeiro de 2011. 

P O R T A R I A N• 00712011 - AFAP 

A Diretora Presidente da Agência de 

Fomento do Amapá SIA - AFAP. usando 

·das atribuições que lhe sao conferidas pelo 

Decreto Governamental n•. 0027, de 03 de 

janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Exonerar RINALDO JOSE FARIAS DE 

MENDONÇA , do cargo comissionado de 

Secretário Administrativo FGI-1 desta 

Agência de Fomenlo do Amapá SIA -

AFAP. a contar de 03 de Janeiro de 2011. 



,,. 

j 
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IViacapá, 14.02.2011 

PORTA R I A N' 012/2011-AFAP 

A Diretora Presidente ·da Agência de 

Fomento do Amapá S/A - AFAP, usando 

das atribuiçOes que lhe são conferidas pelo 

Decreto Governamental n•.- 0027. de 03 de. 

janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Exonerar JOSÉ REINALDO SOARES, do 

cargo ccimi~sionado de Auditor Interno 

desta Agência de Fomento do Amapá S/A 

- AFAP, a contar de 03 de Janeiro de 

2011. 

PORTA R I A N" 01312011- AFAP 

A Diretora Presidente da Agência de 
' Fomento do Amapá SIA - AFAP,. usando 

das alribuiçOes que lhe são conferidas pelo 

Decreto Governamental n'. 0027, de 03 de 

janalro de 2011 e tendo em ·vista o ' 

Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Exonerar JOSINEI MOREIRA 

AMANAJÁS, do cargo comissionado 

Assessor Jurldico desta Agência de 

Fomento do Amapá SIA- AFf!oJ>, a contar 

de 04 de janeiro de 2011. 

' poRTA R I A N'01412011 -AFAP 

A Diretora Presidente da Agência de 

Fomento do Amapá SIA - AFAP, usando 

das atribuições que lhe sao conferidas pelo 

Decreto Governamental n•. 0027, de 03 de 

janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Exonerar LUCIANA DE LIMA FERREIRA 

PINHEIRO, do cargo comissionado Chefe 

do Setor de Crédito Rura! desta Agência de 

Fomento do Amapá SIA ·- AFAP, a contar 

de 02 de fevereiro de 2011. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra.:se. 

Macapá-AP, 01 de Fevereiro de 2011. 

P O R_TA R I A N' 015/2011- AFAP 

A Diretora Presidente da Agência de 

Fomento do Amapá SIA - AFAP, usando 

das atribuiçOes que lhe são conferidas pelo 

Decreto Governamental n•. 0027, de 03 de 

jane.lro de 2011 e tendo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Designar Cláudio Bahia da Silva - Diretor 

Técnico·. para 

administrativos, 

assinar 

oficios 

cheques 

outros 

documentos relacionad_os à Admlnistraçao 

finançelra desta Agência de Fomento do 

- Amapá S/A - AFAP, a contar de 01 de 

Fevereiro de 2011. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

PORTA R I A N' 016/2011 -AFAP 

A Diretora Presidente da Agência de 

Fomento do Amapá_ S/A - AFAP, usando 

das atribulçOes que lhe são conferidas pelo 

Decreto Governamental n•. 0027. de 03 de 

janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Exonerar LIDIANE DE ~EVEDO 

FERREIRA, do cargo comissionado Chefe 

âo Setor de Suporte Operacional desta 

Agência de Fomento do Amapá SIA -

AF f!oJ>. a contar de 02 de fevereiro de 2011. 

P O R T A R I A N' 017/2011 ,.. AFAP 

_ A Diretora Presidente da Agência dé 

Fomento do Amapá SIA - AF ÁP, usando 

das atribuições que lhe sao conferidas pelo 

Decreto Governamental n'. 0027. de 03 de 

janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Exoner.;r NIVIA FERREIRA DA SILVA, do 

cargo comissionado Gerente de Crédito 

Rural desta Agência de Fom~nto do Amapá 

SIA- AFAP. a contar de 02 de fevereiro de 

2011. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Macapá-AP 

PORTA R I A N' 01812011 - AFAP 

A Diretora Presidente da Agência de 

Fomento do Amapá SIA - AFAP. us_ando 

das atribuiçOes que lhe sao conferidas pelo 

Decreto Governamental n•. 0027, de '03 de 

janeiro de 2011 e tepdo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Exonerar RAMONA PATRICIA OLIVEIRA 

MOREIRA, do caigo comissionado Chefe 

do Setor Administrativo e Financeiro desta 

Agência de Fomento do Amapá S/A -

AFf!oJ>. a contar de 02 de fevereiro de 2o'11. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Macapá-AP. 01 de Fevereiro de 2011. 

PORTA R I A N' 019/2011- AFAP 

A Diretora Presidente _-da Agência de 

Fomento do Amapá SIA - AFf!oJ>, usando. 

das atrtbuiçOes que lhe sao conferidas _pelo 

Decreto Governamental n•. 0027, de 03 de 

janalro de 2011 e tendo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Exonerar FRANCISCO DAS CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA SANTOS, do cargo 

comissionado Gerente do Suporte 

Operacional desta Agência de Fomento do 

Amapá S/A ·- A.FAP. a contar de 02 de 

Fevereiro de 2011. 
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PORTA R I A N' 020/2011 - AFAP 

A Diretora Presidente da_ Agência de 

Fomento do Amapá SIA - AFf!oJ>, usando 

das atribuiçOes que lhe sao conferidas pelo 

Decreto Governamental n•. 0027, de 03 de 

janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

'RESOLVE: 

Exonerar ARISTÓTELES DE CARVALHO 

FLEXA. do cargo comissionado de Chefe 

do Setor de Crédito geral desta-Agência de 

Fomento do Amapá SIA - AF f!oJ>. a contar 

de 02 de Fevereiro de 2011. 

PORTA R I A N" 021/2011- AFAP 

A Diretora Presidente da Agência de 

Fomento do ·Amapá SIA - AFf!oJ>, ·usando 

das atribuições que lhe sao conferidas pelo 

Decreto Govemam&<~tal n•. 0027, de 03 de 

janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Exonerar TEREZA GABRIELA CHAVES 

NASCIMENTO, dÓ cargo comissionado 

Gerente Administrativa e Financeira desta 

Agência de Fomento do Amapá S/A -

AFAP, a contar de 02 de fevereiro de 2011. 

,gistre-se. Publique-se. ,cumpra-se. 

má..IJSJ~fo<ko-H...e~:eiro de 2011. 

PORTA R I A N-02212011-AFAP 

A Diretora Presidente da Agência de 

Fomento do Amapá S/A - AFAP. usando 

das atribuições que lhe sao conferidas pelo 

Decreto Governamental n•. 0027. de 03 de 

janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Esíatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Exonerar GISELE PAULA BATISTA 

FERREIRA, dd cargo comissionado 

Assessora de Risco e Controle Operacional 

desta Agência de Fomento do Amapá SIA 

- AFAP. a contar de 02 de fevereiro de 

2011. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-~e. 

.PORTA R I A N-02312011-AFAP 

A Direlorã Presidente da Agência de 

Fomento do Amapa S/A - AFAP, usando 

das atribuiçOes que lhe sao conferidas pelo 

Decreto Governamental n•. 0027, de 03 de 

janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Estatuto da Empresá. 

RESOLVE: 

Exonerar VANIA DO SOCORRO 

TAVARES MATOS, do cargo 

comissionado Gerente de Crt!~lito Geral 

' desta Agência de Fomento. do Amapá S/A 

- AFAP, a contar de 01 de fevereiro de 

2011. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Maca,tlâ..AP..el'-4ti..&:Y' 



Macapá, 14.02.2011 

P O RT ARI A N'024/2011 -AF.AP 

A Diretora Presidente da Agência de 

Fomento do Amapá SIA - AFAP, usando 

das atribuições que lhe sao conferidas pelo 

Decréto Governamental n•. 0027, de 03 de 

janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Nomear VANIA DO SOCORRO TAVARES 

MATOS, para o cargo comissionado 

Gerente de Suporte Operacional desta 

Agência de Fomento do Amapá SIA -

AFAP, a contar de 01 de fevereiro de 2011. 

PORTA R I AN' 02512011-AFAP 

A Diretora Presidente da· Agência de 

Fomento do Amapá S/A - AFAP, usando 

das atrlbulçOes queJhe sao conferidas pelo 

Decreto Governamental n•. 0027, de 03 de 

janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Nomear Alex de Souza Lopes, ·para o 

cargo comissionado de Chefe de Gabinete 

desta Agência de Fomento do Amapá S/ A 

- AFAP, a contar de 03 de Janeiro de 

2011. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

PORTA R I A N' 026/2011-AFAP 

A Diretora Presidente da Agência de 

Fomento do Amapá SIA - !'FAP, usando 

das atribuições que lhe sao conferidas pelo 

Decreto Governamental n•. 0027, de 03 de 

Janeiro do 2011 e tendo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Exonerar Alex de Souza lopes, do cargo 

comissionado de Chefe de Gabinete desta 

Agência de Fomento do Amapá SIA. -

AFAP, a cont-. de 01 de Fevereiro de 

2011. 

PORTA R I A N• 027/2011-AFAP 

~. Diretora Presidente da Agência de 

Fomento do Amepé S/A - AFAP, usando 

das atribuições que lhe s§o conferidas pelo 

Decreto Governamental n•. 0027, de i13 de 

janeiro de 2011 à tendo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Nomear AJex de Souza ·Lopes, para o 

cargo comissionado de Gerente de Crédito 

Oeral desta AgênCia de Fomento do 

,\mapá S/A - AFAP, a contar de 01 de 

Fevereiro de 2011. 

(OIÁRiO.OFICIAL) 

PORTA R I A N' 028/2011 - AFAP 
I 

A Diretora Presidente da Agência de 

Fomento do Amapá S/A - AFAP, usando 

das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Decreto Governamental n•. 0027, de 03 de 

janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Exonerar Joao Luis Alves Ribeiro, do 

cargo comissionado de Chefe de 

Contabilidade desta Agência de Fomento 

do Amapá SIA- AFAP, a contar de 01 de 

Fevereiro de 2011. 

A Diret?ra Presidente da Agência de 

Fomento do Amapá SIA - AF AP. usando 

das atribuições que lhe sao conferidas pelo 

Decreto Governaméntal n•. 0027, de 03 de 

janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Nomear João Luis Alves Ribeiro, para o 

cargo comissionado de Gerente 

Administrativo e Financeiro desta Agência 

de Fomento do Amapá SIA - AFAP, a 

contar de 01 de Fevereiro de 2011. 

PORTA R I A N'03012011-AFAP 

A Diretora Presidente da Agência de 

Fomento do Amapá S/A - AFAP, usando 

das atrlbulçOes que lhe sao oonferidas pelo 

Decreto Governàmental n•. 0027, de 03 de 

janeiro de 2011 e tendo em vista o 

Estatuto da Empresa. 

RESôLVE: 

Designar Joao Luis Rlbolro Alves -

· Gerente Administrativo e Financeiro, para 

exercer cumulativamente, o cargo de Chefe 

do Setor de Contabilidade da Agência de 

Fomento do Amapa S/A -I'FAP, por prazo 

Indeterminado, a oontar de 01 de Fevereiro 

de2011. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Macapà-AP, 07 de Fevereiro de 2011. 

P o'l!'r A R I A N' 031/2011-AFAP 

A Diretora Presidente da Agência de 

Fàmento do Amapá SIA - AFAP, usando 

das atrltíuiçOes que lhe ·sao confert~as pêlo 

ÓWeto Governamenfli1 n•. 0027, dê. b~ !te 
Jànàiró ile 2011 e tendo em vista o 

j;statÚto da E:rripresa. 

'RE:SOL VE: 

Nomear Osvaldo de souzà Matos Jiuilôr, 

para o cargo comissionàdo de dhefe de 

Setor Administrativo e Financeiro desia 

Agência de Fomento do Amapá SIA -

AFAP, a oontar de 01 de Fevereiro de 

2011. 

PORTA R I A N'032/2011-AFAP 
O Diretor Presidente· da Agência de 
Fomento do Amapá SIA - AFAP, usando 
das atribuições que lhe sao conferidas pelo 
Decreto Governamental o'. 0027, de 03 de 
janeiro de 2011 e t<·ndo em vista o 
Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 
Exonerar da Comissao Especial 

de Licitação para realização de processos 

licitatórios da Agência de For 1ento do 

Amapá sob a presidência do primeiro 

componente, conforme abaixo. 

A referida Portaria está de acordo 

com a LEI N" 8.666/93 e suas atterações. 

EFETIVOS: 

ARISTÓTELES DE CARVALHO FLEXA 

·- Presidente 

TEREZA GABRIELA 

NASCIMENTO -Membro 

CHAVES 

JASON DA SILVA LEMOS- Membro 

SUPLENTES: 

MARCIO BELO DE SOUSA - Membro 

LEILA DAS GRAÇAS PINHEIRO 

Membro 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

PORTA R I A N-033/2011-AFAP 
O Diretor Presidente da Agência de 
Fomento do Amapá SIA - I'FAP, usando 
das atribuições que lhe sao conferidas pelo 
Decreto Governamental n•. 0027. de 03 de 
janeiro de 2011 e tendo em vista o 
Estatuto da Empresa, e ainda de acordo 
com a Lei N•. 8.666/93 e suas aneraçOes: 

RESOLVE: 
Nomear para a Comlsslo Especial do 

Ltcltaçlo - CEL desta Agência de 

Fomento, a partir desta data, os Servidores 

abaixo relacionados: 

EFETIVOS· 

ANA CONSUELO DE MENDONÇA 

CERQUEIRA- Presidente 

EVANDRO LUIS FREITAS DA SILVA 

Membro 

ODERLEI BARBOSA BRITO- Membro 

SUPLENTES: 

JOELMA TEIXEIRA MENDES NERY -

Membro 

ANTONIO GIRLtNIO GOMES 

RODRIGUES - Membro 

llARCIA REJANE BARBOSA LEAO 

IJRITO- Membro 

A referida Portaria estâ de acordo 

cem que estabelece o Manual de Normas o . 
Procedimentos da AFAP. 

'(Trítrona1 'dé 'Cohtas do 'Es'tàdo 

Cons. Regildó Wanderley Salomão 

~oÍ" ~ESSÃO ORDINÁRIA 
·Data: 23/212011 

PAuTA; DE APRECMàot HOMOLOGAÇÃO 

REG!SiRó·OE 'APOSENTADORIA 
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Relatorla: 'coiis. REGILDOWANOER(EY SALOMÃO 

001) 'PROÇESSÓ 'N•.'o03:Z58/f998-TCE 
ASSUNT.Q;_'Registro de Aoosentadoria 



Macapá, 14,02.2011 

PROCED~NCIA:Secretaria de Estado de 
Administração-SEAD 

INTERESSADA: Sra.lzidia Picanço Ramos. 

02) PROCESSO N°. 004457/:Z001·TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria 
PROCED~NCIA: Amapá Previdência • AMPREV 
INTERESSADA: Sra. Elza Maria da Silva. 

Retatorta: Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
i5EA.Piê:ANÇO 

03) PROCESSO N'. 001978/2005-TCE 
ASSUNTO: Registro de Aposentadoria • 
PROCED~NCIA: Amapá Previdência- AMPREV 
INTERESSADA: Anita Rodrigues' Guimarães. 

REGISTRO DE PENSÃO 

Relataria: Cons. REGILDO WANDERLEY SALOMÃO 

04) PROCESSO N'. 002656/2005-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensao 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência· AMPREV 
INTERESSADA: Emanoel Vitor da Cruz Oliveira. 

Relataria: Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
DE A. PICANÇO 

05) PROCESSO N•. 003952/2003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensão 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência- AMPREV 
INTERESSADA: Elizabeth de Oliveira Soares. 

Relataria: Cons. RICARDO SOARES PEREIRA DE 
SOUZA 

06) PROCESSO N•. 00405612003-TCE 
ASSUNTO: Registro de Pensao 
PROCEDÊNCIA: Amapá Previdência - AMPREV 
INTERESSADA: Jussara Keila Houat de Brito. 

PAUTA DE JULGAMENTO 

Relataria: Cons. REGILDO WANDERLEY SALOMÃO 

·07) PROCESSO. N°. 001837/2006-TCE 
ASSUNTO: Balanço Geral na Prefeitura Municipal 
de Cutias. referente ao exercício de 2005 .• 
RESPONSÁVEL: Sr. Manoel Raimundo de Lima 
Rodrigues. 

~: Cons. AMIRALDO DA SILVA FAVACHO 

08) PROCESSO N'. 001771/1998-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas da Companhia 
de Agua e Esgoto do Amapá - CAESA, referente 
ao exercício de 1997. 
RESPONSÁVEIS: Sr. Sérgio Roberto Rodrigues 

de La-Rocque, Diretor Presidente; no Periodo de 
1•. 1 a 31.12.97; Sr. Nestlerino dos Santos Valente, 
Diretor Administrativo, no Período de 1'.1 a 
31.12.97 e Sr. Demétrio Celestino Pinheiro da 
Costa, Diretor Técnico, no Período de 1'.1 a 
31.12.97. 

09) PROCESSO N'. 00267212001-TCE 
· ASSUNTO: Prestação de Contas da Companhia 

de Agua e Esgoto do Amapá - CAESA. referente 
ao exercício de 2000. 
RESPo"NSÀVEIS: Sr. Sérgio Roberto Rodrigues 

de La-Rocque, Diretor Presidente,. no Período de 
1°.1 a 31.12.00; Sr. Nestlerino dos Santos Valente. 
Diretor Administrativo no Período de' 1' 1 a 
25.10.00; Sr. Augusto Costa Salgado, Diretor 
Administrativo no Período de 30.10 a 31.12.00. 
Sr. Demétrio Celestino Pinheiro da Costa, Diretor 
Técnico no Período de 1• 1 a 31.12.00 e 
Sr. João Carlos Gil Muner, Diretor Operacional no 
Período de 1' à 31.12.2000. 

Relataria: Cons. REGILDO WANDERLEY SALOMÃO 

10) PROCESSO N', 001173/2006-TCE 
ASSUNTO: Tomada de Contas realizada na 
Prefeitura Municipal de Cutias, referen!e ao 
exercício de 2004. 
RESPONSÁVEIS: Sr. José Justo de Moraes 
Barbosa 

Relatorla: Cons. MARIA ELIZABETH CAVALCANTE 
'õfA.PICANÇO 

11) PROCESSO N". 001406/1998-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas da Secretaria de 
Estado da EducaÇão, referente ao exercício de 
1997. 
RESPONSÂVEL: Sr. Ruben Bemerguy. 

12) PROCESSO N°. 001158/2006-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas da Prefeitura 
Municipal de Pedra Branca do Amapari, referente 
ao exercicio de 2005. 

RESPONSÁVEL\ Sr. AntOnio José Siqueifa da Silva 

13) PROCESSO N°. 004271/2006-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Gabinete Civil 
do Governo do Estado do Amapá, referente ao 
exercido de 2003. 
RESPONSÁVEL: Sr. Alberto Pereira Góes. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

14) PROCESSO N'. 000291/2007-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas da Secretaria de 
Estado da Educação, referente ao exerclcio de 
2005. 
RESPONSÁVEL: Sr José Adauto Santos 
Bitencourt. 

Relatorla: Cons. RICARDO SOARES PEREIRA DE 
SOUZA 

15) PROCESSO N'. 002800/2003-TCE 
ASSUNTO: Prestação de Contas do Instituto de 
Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do 
Amapá, referente ao exercido de 2002. 
RESPONSÂVEIS: Sr. Alan Cavalcanti da Cunha,, 
(Periodo de .1•. 1 a 15.4.2002) e 
Sr. Augusto de Oliveira Junior, (Período de 15 4 a 
3112.2002). 

Macapâ, 9 de fevreiro de 2011, 

(PODER JUDICIÁRIO ) 

(Tribunal Regional Eleitoral ) 

Des. Luis Carlos Gomes dos Santos 

.\\'ISO D.: l.tf:JT,\Ç\0 
PREG.\0 I'Rf:SI:!\C I,\ I. n."IHJ3f!OI I ' 

Ohj,·to· Cullllataçàt• 1.h: l'mprl'SiJ ~s~dnlit.ada em prc:-.t~çau de 
.,l·n·içn d~,.· ,·igilihltl<t armada. no prCdim do Jmaiça Hcitoralna caipita 
l' intcrit' dn l·::t.taU\l. 1' . .-\. u" (li>I:20II l'las~ IX. Proroú1Jo. JJ9-
~ol I Ediull. I'Pt.kr:i 'il.'f ohlido Pl'l~' emUII çpl!_~_th.:·;lll.gn\ l~r ou no 
f'lrl'din-st..'dl' dcsh.: TRE. sito :i :\V Mendonça Jr.. I 501 - Centro. H 
pmtn 1.h: (l.l.02.~flll. d;1" 1.1h à~ 14Jh. Aberlura dBs prnpnURs 
:."2 r>~.2CJI!. à.\ 1511 na '\aln ctn CPI .. no citmld cndt:rcço. 

1'.\1 (.( 
Prq~m:iro- TRI: Amapá _ 

ATO AVISO OE LICITAÇÃO 
I'KEGÃO PRESENCIAL n.• 004/2011 

Objeto: Comrmaçüo de empresa cspeciali~<Hia em pr~staç110 de 
sm i\"ll d~ condução de veículos oliciais do TRE Amapá. P.A. 
r( 11115:2011 Classe IX. Pr;l!Ocolo: 381-2011. Edital: f'oder:r 
:-a ohtido pcln cmail q~l·_r~Jfi.'·ilp.g~_l\.,_bf nu no pn:dit.H:iede 
dcsl~ TRE. silo à A 1·, Mendonça· Jr .. 1502 .. Centro. a partir de 
09.02.2011. das 13h as 19h. Abertura das (lrO(IOSins: 
22.02.201 t. :is 15h na Sala da CP I .. no cilado endereço. 

PAUL 
Prcgol'iro 

(tribunal Regional do Trabalho ) 

CO\'Cl:RliO PÚllLJCO I' ARA I'ROVIJ\"lli~'I'O DE 
CARGOS DE J !J1Z DO TRABALHO S!J'BSTITl'TO DA 

8' IU:(;I.\0- C-320 

F: R R!\'! A DO EDITAL 

o D • .:~~mb;ug;H.lor Jlrcsidclll. li<! c~lll1iss~t' \.k (\ll11;Uf.Sl' 

PúhliC<' i'ílfil pr~wimcnltl c.k carg{IS ac Juiz til' Trab,llht) 
~uh:=.titutn da RJ Rcgii'iP tnm;t pública tl presente Errata Ô(\ 

h!it;,l. pubticrd<> çm t ~ de j;w,·iw "" ~O 11. no Diitri<' ülici<t1 
da União, no Diário Oficial <lo Estado do Pará e no Diãrio 
F.lctrônict' dn .lusti~<• do ·1 r:rbalh,,, quanlo ao h'>Cal de 
rc.1li7 ... 1.;à{) das f'Hl\""a:i. ~.:onH' il ~~guir: 
l!0lLllJ.Q: 
Onde s.:1é: 
11.10 - ()uais4u~r altçraçôc> II.IS datas ç hx:.1is de rca1it.1çjo 
das p11.l\·'i1S d~,• cada ~ta)\1 previstos no li1ital serli<.1 
comuni~t\..k1s ill's cnndidah,~. 
LE!A-S!i: 
11.10 - Todas as prova• scnlo realizadas nu cidade de 
Relém-Pa, sede do Tribunal Regional do Trahalho da 8' 
Ht'jZ,iüu. em )O('ol a ser intbrmado po!teriormente. 
Quaisquer altera~õc• nas duras e locais de reali7.a~ão das 
pro''"' de cada etapa prcvbto• no Edital serAo 
comunicado-. •w_, candidatos. 
Os d!i!m,lis k!niH\'i const;n!h:s' tl(l Edital pennanecem 
inaltçmdus. 
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Tlelém. 19 de t.meiro de 2011 

VK"El\"lE .TOS{: MAlliEIRüS DA FO).ISJJ't\ 
J)c~mh;1T!!il~lnr Presidclllv da ('(lJl1issão de c.·,mcurSt.l 

CONCl.'RSO PÚJLJCO 1'!\I<A I'ROVIME:\TO DE 
·CARGOS IJF. Jl'IZ DO TR. \R AI .110 SUBSnn·ro DA 

8' REGIÃO- C-320. . 

ALTEF.AÇ..\D DO t:Dí'I'AL 

O Desembargador Presidente da Ct,missãtl de Concurso 
Público para l"'"imento de ~Mgos de Juiz do Trabalho 
Substituto tia ~·Região toma pública a presente alteração do 
Editnl. publicado em 12 de .iandro de 201 I. no Diário Oficial 
da l lnião, Seçün 3. p. 1 M-171. no Diári<' Oficial d<l Estade> do 
Pará e no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. para 
adoquaçõo ao contido na de.:isão proferida no 
Procedimento de Controle Adminbrrath"O n' 0007631· 
73.2010.2.00.0000, do Con,dho Nacional de Justiça, 
passando os >11bitens 8.4.1. X.4.2 e parte do Anexo IX a 
\igl)rarem. rD~pccliramcntc:. <:t 'ill as seguintes redações: 

"l<.4.l -O lClllJ"<) de durru;fw d.1 pnwilll~jctiva seleth·a scrú de 
!)) {CÍIIW) )l(lr<l.<." 

··x 4.2 - A pn11·a ·ohieti1·;r sckli\'a C<'nstar:i tk IIJO ~uestilcs 
f\hjt.:lh·as. cad<l uma ddas (,un 05 (ciuco) tlltt:mali\ns .. das 
(juai:\ apenas Oi (lÍma) é Ct'IT'-'I.t. Estil provi! serú rc.:tlil~uJn em 
um único dia para todos os candidatos. Ct'rn as qu~tõcs 
distribuídas da ;cguinte tlmn.r f!low I - 10 4ucst0es. fllnc''' 
TI - 50 qucst.'lcs e Bl<>co lU - 20 qu~stões, contonnc 
discriminndn ilt' it~:mlL~. lctril~ .. a ... " 

"ANJ.;xo IX C'ALJ-:NilÁJÚO Dli PROVAS E 
Pl.JH l.ll" AÇÕi'S 
IO:O~'c!.ll,8 (dPmingÓ) - 81i 1' ElAPA · PROVA 
OHJU NA SELETIVA" 

Os demais tçnnos cO!l~la•ote~ do Edital pmuaneccm 
in:tlt~rados. 

Belém. 25 de vm~iro de 20 li 

VICENTE JOSÉ MAl .I !E fiOS I JA FONSECA 
Desembar~ador Presidem~ da Comissão de Concurso 

CO:\ CURSO PllJLICO !'ARA I'R0\'1.\IE:\TO DE 
CARGOS DE Jl'IZ DO TR. \H ALHO Sl"BSTITl"TO DA 

8' REGI.\o- C-320 

Al .TERAÇ..\0 DO EDlTAL 

0 D~.~embarpdor f'resitknk da f'e>miss,'\o de (\1n(.UTSO 
Pt'1bli~o para fll'O\·imt!nh\ J'-· cnrgc~s: ~le Juiz d{l Trabalh() 
Suh~titut<' da }{.1 Rcgi~n !Ontd públiJ.:a a prescnt..: aitera~no d<l 
Edital. pubtk<rd<' em 12 d~ i;u:oirü de 2011 rw Diúrio O lidai 
dn llni:lo, Seyúo 3. p. l (4- I -1. na mesma d1ta Ih.' Diário 
Oticial do f:sttH..Io do P:mi ~ n( · Di[lricl Elclrónic<' i.1.1 Justiça do 
Trabalh<l c em 25 de .inncin• ,je 2011 no Diári,, Oficial dn 
EstadP Lhl 1\.H!.Ipú. ~0111 altcr;~~-.~,c:s publicada~ em !I c ~6 Jc 
janeiro de 2011. pa~sandP ~ \ A.Jlt=Xo IX :1 \i gorar com a 
se1:-'lllntc rect.1ç:'ul: 

"ANEXO IX CALF'<IlÁRIO DE PROVAS f: 
PtJBIJ('AÇÕ)CS 
10!()4/~011 (d<llningo) • l.lh - I' ETAPA - PROVA. 
OBJETIVA SUJ'TIVA"' 

Os demais tmuos const;nrt~s do Edital pcnnanecem 
in.1tteradt>s. 

Behlm. O~ de lhereiro de 2011 

VICEN rE JOSf: MI\LliEIROS DA l'ONSECA 
D=b~rgadnr Presidente da f'0rn iss.'k' de Concurso 

n_ê. 
(Tribunal de Justiça do Estadq 

Des. Dôglas Evangelista Ramos 



Macapá, 14.02.2011 

Ofícios Judiciais 
Varas e Secretarias da Capital 

FÓRUM DA COMARCA DE MACAP~ 
GABINETE DA DIRETORA 

ESCALA DE PLANTÃO- FEVEREIRO DE 2011 

PORTARIA N' 00212011-GAB/DIR/FÓRUM 

A Doutora STELLA SIMON!: RAMOS, Juiza 
de Direito, Diretora do Fórum da Comarca de Macapá, no 
uso de suas atribuiçoes legais, conferidas pelos Arts. 203 e 
218 "in fine" do Provimento Geral da Corregedoria de 
Justiça do Estado do Amapá. 
RESOLVE: . 
1. Elaborar ESCALA MENSAL DE PLANTÃO dos Senhores 
OFICIAIS DE JUSTIÇA-AVALIADORES. lotados no Fórum 
desta Capital; 
2. Determinar que. duranle o Plantão dos Senhores Oficiais. 
estes permaneçam na Central de Mandados. para atender às 
determinações dos Senhores Magistrados. no cumprimento de 
mandados de natureza acautelatória ou urgente, cujo 

· retardamenlo em seu cumprimento poderá trazer prejuízo às 
partes; 
3. No inicio de seu plantão. com tolerância máxima de 10(dez) 
minutos, o Oficial de Justiça deverá se apresentar à Diretoria 
do Fórum. onde assinará o livro, comprovando de que se acha 
ciente da escala e das obrigações do plantão; • 
4. Nos dias úteis. o plantão deverá ser cumprido no Fórum. das 
07:30 horas às 13:30 horas. permanecendo o Oficial escalado 
de sobreaviso durante o restante do dia respectivo. Sempre 
que tiver que se afastar de seu local de permanência, deverá 
comunicar à Diretoria do Fórum, bem comó onde possa ser 
encontrado, inclusive após o horário normal de expediente; 
5. Nos finais de semana e feriados, o Oficial de Justiça devera 
se apresentar .ao Juiz Plantonista no Juizado Central, onde 
assinará seu ponto e tomará ciência das ordens, 
permanecendo de sobreaviso; 
6. Haverá dois Oficiais de Justiça, que responderão pelo 
plantão diário das dezesseis Varas, nas três Criminais e 
Auditoria Mil~ar: nas cinco Cíveis, nas três de Fàmilia, na 
Infância e Juventude, no Tribunal do. Júri. na Execuções 
Penais, Juizados Especiais Central, Sul e Norte; 
7. No caso de afastamento do Oficial por férias ou qualquer 
outro motivo, este será substituído pelo Oficial de Justiça, cujo 
nome conste em primeiro lugar. do dia subsequente da escala. 
comunicada a aheração ao Diretor do Fórum, em prazo não 
inferior a 24 (vinte e quatro) horas, e assim sucessivamente. 

ESCALA DE PLANTÃO- FEVEREIRO DE 2011 
-------, 

01!0211 1 MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVA 

SÔNIA M" NASCIMENTO SOUZA 

02/02/11 GERALDO MAJELA O DE MATOS 

03/02/11 

04/02111 

05/02/11 

06/02/11 

07/02/11 

1 REJANE GODOY DE SOUZA GALAZZI 

ANDREA DINIZ FIGUEIRA 

MARCOS CELSO AMARAL ALVES 

MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA 

NATAL V SAYURI NISHI DIAS 

OSVALDO PINTO P JÚNIOR 

ALINE ARRAES T HENRIQUE 

CLAUDETE SILVA DE ARAUJO 

JOCIVAN DE ALMEIDA COSTA 

PATRICIA DA SILVA A SANTOS 
-------1 

JORGE DE ALMEIDA PINHEIRO 

IRANETE LIMA DE A LACERDA 

10/0211 1 EDUARDO CELANO POSSAS 

l ANTONIO MARCIO DE S PELAES 
-

111/02/11 DIEGO RAFAEL V. DOS SANTOS 

GABRIELA MIRANDA DUARTE 

r---- I PATRICIA DA SILVA A SANTOS 12/02111 
1--

13/02111 PAULA MICHELL V MELO DE BRITO 

14i02/11 DALILA M" F. NERY FERRARO 

RAIMUNDO ANTÔNIO M NETO 

15/02/11 RONALDO FERREIRA DUARTE 

SEBASTIÃO V CORRÊA 

16/02/11 MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA 

SHEILA CARVALHO DE JESUS 

17/02/11 MAC DONALO DE SOUZA MATOS 

ANTONIO CEZAR T. MENEZr:'S ! 

' 
18/02/11 LEOA SIMONE LIMA RODRIGUES 

PAULO LEVI DA SILVA GARCIA 
·-

19/02/11 PAULO COSTA DOS SANTOS 

20/02/11 PAULO GOMES DE ANDRADE 

21/02/11 WELLINGTON GATINHO RIBEIRO 

GESIEL DE SOUZA OLIVEIRA 

22/02/11 RAIMUNDO EDISON DE A CHAVES 

VIVALDO JOSÉ DE S SANTOS 

23/02/11 LUIZ OTAVIO M DE SOUZA 

ALESSANDRA MENDES BENTES 
... 

124/02111 

[25to2111 

26/02/11 

27/02111 

28/02/11 

(DIÁRIO OFICIAL) 

JOSÉ PEDRO NETO 

UBIRACY MAGNO CORDEIRO 

LÍLIAN. FREITAS PEREIRA 

UA 

Macapá-AP. 27 de Janeiro de.201 1. 

c~~MON~ 
Juiza de Direito/ Diretora do Fórum de Macapá 

MARILENE COSTA DE AZEVEDO 
Distribuidora e Coordenadora Central de Mandados 

· Ministerio Público Estadual 

(Procuradoria Geral de Justiça 

Iaei Pelaes do Reis 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL 
PORTARIA N' 0105/2010-PGJ/MP-AP 
TERMO DE JUSTIFICATIVA N'. 073/2010 

Rei. Processo n• 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

VALOR TOTAL 

RECURSO 

3009986/201 0-MP-AP 

RECONHECIMENTO DE 
DIVIDA 
Art. 65, 11, letra "d", 'da Lei 
8.666/93 e alterações 
posteriores. 

TELEMAR NORTE LESTES/A. 

Pagamento de Despesas, 
referentes ao Contrato n' 
01112005. 
R$ 16.566.41 (dezesseis mil 
quinhentos e sessenta e seis 
reais e quarenta e um centavos). 
Programa 02.062.0005.2.004 -
Manutenção e Funcionamento 
do MP-AP, Fonte: 101-RTU 
Elemento de Despesa: 3390.39 -
Outros serviços de terceiros - P J 
consignado no Orçamento 
vigente deste Ministério Público. 

Senhora Diretora:Geral, 

Justifica-se a presente despesa em favor da 
empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, no valor de R$ 
16.566,41 (dezesseis mil quinhentos e sessenta e seis 
reais e quarenta e um centavos). referenle à pagamento 
de despesa referentes ao Con1rato n• 01112005, conforme 
decido no Processo n• 3006986/2010, em que se 
reconheceu as despesas realizadas no perlodo de 
20/11/2010 a 31/12/2010, com serviços de acesso à 
internet, via satélite para as Promotorias do Interior. cujo 
esteio legal cinge-se no Art. 65, 11, letra "d" da tei 
8.666193 e alterações posteriores. Caracterizando 
situação de RECONHECIMENTO DE DIVIDA, · 
objetivando a manutenção do equilibrio econômico 
financeiro inidal do contrato. 

Desta forma, dando-se cumprimenlo ao que 
dispõe o Art. 26 da Lei de Licitações e suas alterações, 
submetemos a presente justificativa a Vossa Excelênda, 
para fins de homologação e posterior publicação. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL 
PORTARIA N° 0105/2010-PGJ/MP-AP 
TERMO DE JUSTIFICATIVA N". 07412010 

Ref. Processo n• 

ASSUNTO 

FUNDAMENTO 

FAVORECIDO 

OBJETO 

VALOR TOTAL 

RECURSO 

3007074/2010-MP-AP 

RECONHECIMENTO DE 
DIVIDA 

: Art. 65, 11, letra "d", da Lei 
8.666/93 e alterações 
posteriores. 

: TIM CELULAR S/A. 

: Pagamenlo de Despesas, 
referentes ao Contrato n' 
002/2010. 

: R$ 44.411.69 (quarenta e quatro 
mil quatrocentos e onze reais e 
sessenta e nove centavos). 

: Programa 02.062.0005.2.004 -
Manutenção e Funcionamento 
do MP-AP. Fonte; 101-RTU 
Elemenlo de Despesa: 3390.39 -
Outros serviços de terceiros - P J 
consignado no Orçamento 
vigente deste Ministério Público. 

Senhora Diretora-Geral, 

Justifica-se a presente despesa em favor da 
empresa TIM CELULAR S/A, no valor de R$ 44.411,69 
(quarenta e quatro mil quatrocentos e onze reais e 
sessenta e nove centavos), referente à pagamento de 
despesa referentes ao Contrato n• 0021201 O, éonforme 
decido no Processo n• 300707 4/201 O, em que se 
reconheceu as despesas realizadas no período de julho a 
novembro do ano de 201 O, com serviços de telefonia 
móvel, cujo esteio legal cinge-se no Art. 65, li, letra "d" 
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Caracterizando 
situação d<t RECONHECIMENTO DE DIVIDA, 
objetivando a manutenção do equillbrio econômico 
financeiro inidal do contrato. 

Desta forma, dando-se cumprimento ao que 
dispõe o Art. 26 da Lei de Licitações e suas alterações, 
submetemos a presente justificativa a Vossa Excelência, 

. para fins de homologação e posterior publicação. 

M•~P··AP. 30 do-. ?10 

Bel. antiago Leite 
nte da CPLIM P-1\P 

Publicações Diversas 

Sindicato dos .Fisioterapeutas e Terapeutas 
Ocupacionais do Estado do Amapá.,. SINDFITOIAP 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO n• 001111 

A Presidente da Comissão Pró-Fundação do 
SINDFITO/AP, convoca todos os Trabalhadores 
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado 
do Amapá para Assembléia Geral a ser realizada em 
primeira chamada às 18:00hs e 1 8:3Dhs em segunda 
e Ultima Chamada do dia 14/03/2011 no auditório do 
CEREST, sito av. Ernestino Borges,380 que irá tratar 
da seguinte pauta: 

1 - Ratificação de Criação do Sindicato 
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do 
Estado do Amapá 

2 - Leitura e Aprovação do Estatuto do 
. SINDFITO/AP; 

3 - Eleição e Posse da Diretoria do 
SINDFITO/AP; 

4 - Filiação a CUT (Central Única dos 
Trabalhadores); 

5 - O Que Ocorrer. 


	

