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Estado, do Amapá. 

(PODER EXECUTIVO) 

DECRETOS 
l'-J. :;-' .... ; 

DECRETO N° 1463 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são c.onferidas pdo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
:\mapa, cfc a Lei n° 0637, de 14 de dezembro de 2001, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 0020/2011-GAB/SEJUSP, 

RESOLVE: 

f\omear os servidores abaixo reiadonados para exercerem as 
funções comissionadas da Delegacia Gtral de Polícia Civil, a contar de 03 de 
janeiro de 2011: 

[ . SERVIDOR _ FUNÇÃO CÓDIGO: 

I 
Clodoaldo · Barbosa de 'Almeida - · . 
Agente de Policia Civil, Classe Motorista do Delegado Geral CDI-2 I 

-------+--· . I I Especial, Padrão VI, Quadro: Esta5f_o 
'Maria V a Ideei de Lima - Agente 
Administrativo, Cla~sc S, Padrão lll, Secretario AdministralivoíCPL 
~Quadro: ex-TFA 

CDI-1 I 
Osvaldo ,B~rb~sa Calado -.Agente ~e Responsavel por Grupo de 
Pohc1a Civil. Classe Espec1al, Padrao Atividade 11/DAA (finanças) 
V, Quadro: Estado ·-----L' -------

--~ 

CDI-2 1 

João Carlos Lins Corte - Agente de. Responsiwd por Grupo de I 
cia Civil, . Clusse F:spwal, 'Atividade 11/DAA (Transportes) ' CDI-Z ' 
adr~: cx-TFA ___ I ' . . _ __j 

Macapá, 22 de fevereiro de 2011 

~,~i~ TA'f~ Goin~~~r7~ 
DECRETO N° 1464 DE Ú 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° 0637, de 14 de dezembro de 2001, e tendo em vista o• 
contido no Ofício n• 0266/2011-GAB/SEJUSP, 

RESOLVE: 

Nomear Woston Artognan .de Souza Leite, ocupante do cargo de 
... j:':~crivão pç. Policia .CiviJ. Classe A, Padrão lll, perte7cente ao Quadro· de 

Pessoal do ex-Terrüório Federal do Amapá, para exercer' a função comissionada 
de Responsável pelas Atividades de Inquérito AdministrativofCORREGEPOL, 
Gn1po li, Código CDI-2, da Delegacia Geral de Policia Ch~L 

Macapá, 22 de fevereiro de 2011 

DECRETO N° 1465 DE 22 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, c/c a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o contido 
no Memo n• 001/2011, . . · 

RESOLVE: 

Exonerar os servidores abaixo relacionados dos cargos em 
comissão e das funções comissionadas da Secretari.a de Estado da Educação: 

-
ESCOLA SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO CÓD. 

Carlos Guilherme Corrêa Diretor C!;)I-3. 
E E. DUQUE DE C(\XIAS -

Carlos Alberto Barbosa do Secretário 
CDI-2 ! 

Couto .tscolar 
' 

!':. I::. ,JOAQUIM Katiucia Montoril dos 
Diretor CDS-1 CAETANO DA SILVA Santos 

Kelly Cristina dos Santos 
Diretor CDS-2 

E. E. JOAQUIM NABUCO Santana .. 
. ' I Secretário Albino Martins 

Escolar CDI-3 
-

Macapá, ·22 de · fevereiro· de 2011 

~~-,~---~--' CAMILO ' S CA RrBE . ~ 

Gov nador 
- -~. ~""'4>~ • ,. I' 
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Carlos Camilo Góes Capiberibe 
~ . , · ,Governador · 
Doralice NasCimento' de ·souza 

·:vice-Governadóra: · 

Secretarias Extraordinárias 
L·.·-, .. 

Secretaria Extraordinária em Brasília: Janete Maria Góes Capiberibe 
Secretaria Extraordinária dos Povos lndigenas:Co~raci Mncial Gabriel 
Secretaria Extraord. de Pol .. para a Juve1i.: Alex,Sandro Sil~a Nazaré 
Secretaria Extraord: de Políticas para M.ulheres:. Teima Adriana ~C I)' Pniva 
Secretaria Extraord. de Políticas Afro-Descendentçs: Mao;ilda Leite ~ereira 

,. . . '.. . 4 ... 

Órgãos Estratégicos de Execução 

Gabinete do Govemador: Kelson de Freitas Vaz . 
Gabinete de Seguranç~ lnstit\1cional: Cel. PM. ,Jorge Furtado Correa 

·Auditoria Geral: José Maurício Coutinhd Vianna 
Procuradoria Geral:. Márcio Alves Figueira 
Defensoria Pública: ivanci Magno 'de Oliveira 
·Policia Militar: Cel. PM Pedro·Paulo da Silva Rezende 
Policia Civil: Tito GuimaÍiies Neto · · 
Corpo c!e Bombeiros; Cel.. BM Rai.mundo Américo Furtado de Miranda 
Polícia Téci1ico..Cientilícá: Odair Percirá Monteiro / 
Ouvidoria-Geral: ~ivadavia Miguel c!e Souza França 

',·.I ', 

Secretários de Estado 

Administração: Sebastião Cristovam Fortes Magalhães (interino) 
Desenvolvimento Rural: José Roberto Afonso, Pljntoja . 
Cultura: José Migüel de Souz~ Cyrilo .. , .' : 
Comunicação: Jacinta Ma da Rodrigues de Carvalho GonÇJIIves 
Çiência e Tecnologia: .Antônio Cláudio Almeida de Can·al~o· 
Desporto e Lazer: José Luiz Amaral)"igarilho 
Educação: Mirinm Alves Corrêa Si]va ; , . , , : , .,,. , 
Receita Estadual: Cláudio Pinho de S.antana 
Indústria e Comércio: José,Rein~ldo·Aivcs Picanço 
lnti·aestrutum: Jocl Banha Pi~nço , .... 
Meio Ambiente: Paulo Sérgio Sampaio Figueira 
Planejamento, Orçamento e Tesouro: J11liano Del Castilo Silva 
Saúde: Evandro.Costa Gama . . • 
Segurança: Marcos. Roberto Marques da Silva 
Setrap: Sérgio R.oberto Rodrigues. de La~-R~cque 
Trabalho e Empreendedqris'llo: S!valdo da Silva Brito 
Turismo: .Helena Pereirà Colares, . · · '· '-' 
Mobilizaçã!JSÓCi:ÍI;· Ely da ~ilvaAimcida 

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinçulados 
. . ' -

::/;·~~ :1, ·1.·.' ~.-~ "!.' , .... ·:.,, 

Adap: Ivana Maria Antunes Moreira 
Amprev: Elcio José de.Souza .Ferreira 
SIAC- Súper.Fãcjl:l)árlo de Je5us Nascimento de Souza 
EAP: Maria Izabcl de Aliulquerque Cambraia 
lapcn:Nixon Kencdy Monteiro · · 
Detran: Sgt. Alex João Costa Gomes 
Diagro: Rosí~al Gonçalves de Albuquerque 
Feri~: Dínete Regina Pantoja 
Hemoap: Jvan'.Daniel l!a Silva Amanajás 
IEPA: Augu~to .. de Oliyeíra Júnior 
IPEM: Aline P.aran!Jos Var.onil Gurgel 
Jucap: Jean Ai ex de' Sousa !'I unes '· . 
Lacen: Fernando Antônio de Medeiros 
Pescap: Jo~o ·.!Íóséo i\Ífaia Dias 
Procon: Maria Nilzav\'llaral de Araújo 
Prodap: José Alípio Diniz de Moraes Jú~ior 
RDM: Juliana AlvesCoulinhoAiexopulos 
Rurap: Max Atalib!l. Ferreira Pires · ... ·· 
IMAP: Maurício Oliveira ile ~ouza 
ARSAP:c. . . . 
lEF: Ana Margarida Castro c liluler 
UEAP: Maria ·Lúcia '(eixeír.o Borges , . 
Fundação Tuinucumaque: Jadson luis R~belo Porto 

Sociedades de Economia Mista 

AFAP: Sávio José Peres Fernandes 
Caesa: Ruy Guilherme Smitb Neves 
CEA: José Ramalho de Oli••eír.a 
Gasap: . 
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DECRETO N° 1466 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011 

. O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usan.do das atribuições 
que lhe são conferid.as· pelo. an. I 19, inciso XXII, da Constituiçijo do Estado do 
.'\mapa, cjc a Lei no 1.230·, de 29 de maio de .;WOB, e tendo em ,~sta o conl.idn 
no Memo n° 001/2011, 

RESOLVE: 

Nomear os servidores abaixo relacionados para exercerem os 
cargos em comissão e as funções conússionadas da Secretaria de Estado da 
Educação: 

-
ESCOLA SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO CÓD. 

Eliel Clebson .Silva Nery - .. 
Professo.r, Cla.sse A', Padrão ·Diretor CDI-3 

E. E. UUQUE DE CAXIAS 
O 1 . Quadro: Estad~ · · 

·'--Lu'cimara de Souzó Walde-
i mar ~ Professor, Classe A, 

Secretàrio 
CDI-2 I Padrão O I, Quadro·: Estado 

.Escolar 

F:. E. JOAQUIM 
Pedro da Silva Xavier Diretor CDS-1 CAETANO D,\ SILVA 

: 
n Lidia dos Santos da Silva - Diretor CDS-2 

·-· 
r.:. ~. JOAQUJ:.t (';ABUCO Maria Eunice da Silva Ceci-

Secretftrio 
' 

lia-· Professor, Clas~e S, F:scolar CDI-3 
Padrão 03, Quadro: <:x-TF'A 

Macapá, 22 de fevereiro de 2011 

DECRETO N° 1467 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTACO DO AMAP~. usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 1l9, inciso XXII. da Constituição do Estado do 
Amapã, cjc a Lei n" 1.230, de 29 de maio de .2008, e tendo em vista o contido 
no Ofício S/N-2011. 

R E SOL V. E: 

' 

Exonerar Ronianne Dias dos Santos do cargo em comissão de 
Diretor da E. E. Dr. Hermelino Herbster Gusmão, Código CDS-1, da Secretaria · 
de Estado da Educação. 

Macapá, 22 de fevereiro de 2011 

&[6~· C S 'CAMILO S CAP .ERIBE 
· Gove ador -. 

DECRETO N° 1468 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso )91:11, ,da Constituição do Estado du 
Amapá, cjc a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em '~sta o contido 
no Ofício S/N-2011, 

RESOLVE: 

Nomear Elem Cardoso Oliveira Correo para exercer o cargo em 
comissão de Diretor da E. E. Dr. Hermclino.Herbster Gusmão, Código CDS-1, 
da Secretaria de Estado da Educação. 

Macapá, 22 de fevereiro de 2011 

1/J/_~~~ ~ S CAP ·. ERIBE. 
. Gover aâor ·. ' .. 
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DECRETO No 1469 DE 22 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 
Amapa, cjc a Lei no 1.230, ·de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o contido 
no Ofício S/N-2011. 

RESOLVE: 

Exonerar Tony Nelson Leite Tourinho do cargo em comissão de 
Diretor da E. E. Colônia de Água Branca, Código CDS-1, dn Secretaria de 
Estado da Educação. 

Macapá, 22 de fevereirO de 2011 

d?~1,A~I~ cA'1; Gover~:r c. ~f 

DECRETO N" 1470 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO· AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conf~ridas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
1\mapá, c/c a Lei no 1.230. de 29 de maio de 2008, e tendo em \'ista o contido 
no Ofício S/N-2011, 

RESOLVE: 

Nomear Maria de Fatima de Souza Vieira para exercer o cargo 
em comissão de Diretor da E. E. Colõnia de Agua Branca, Código CDS-1, da 
Secretaria de Estado da Educação. 

Macopá, 2? de fevereiro de 2011 

ctfo~fc~# :Ã; ( GoverZ:r CAPiiÍ 

DECRETO N° 1471 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art.ll9, inciso XXIJ, da Constituição do Estado do 
Amapá. r/c a Lei n• 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o contido 
no Ofíci~ S/N-?.011, 

RESOLVE: 

. Exonerar Solange Maciel Tavares da função comissionada de 

Diretor da E. E. Santa Maria do Capivara, Código CDI-3, da Secretaria de 
Estado da Educação. 

Mocapá, 22 de fevereiro de 2011 

DECRETO No 1472 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO 1>0 AMAPÁ, usando das atribt.riçôes 
que lhe são conferidas pelo ru'!. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapà, cfc a Lei n° 1.230, de 29 de maio de 2008, e tendo em vista o contido 
no Ofício S/'l!"2011, 

RESOLVE: 

Nomear Creusa Maria Alcantara de Oliveira, ocupante do cargo 
de Professor, Classe A, Padrão 07, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, para exercer a função comissionada de Diretor da E. E. 
Santa Maria do Capivara. Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Educação. 

Macopá, 22 de fevereiro de 2011 

'~~./j.f:!/! ~?~ Go::ta!::í'~E 

DECRETO N" 1473 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR ()O ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo rut. 119, inciso XXI!, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 1.290, de OS de janeiro de 2009, e tendo em vista o 
contido no Ofício n° 058/2011-GAB/EAP, 

RESOLVE: 

Nomear Sheylla Klouber de Souza Freitas para exercer o • .ar.~c 
em comissão de Chefe de Gabinete/Gabinete, Código FGS-3, da Escok de 
Administração Pública do Amapá, a contar de O 1 de março de 2011. 

Macapá, 22 de fevereiro de 2011 

ih.4i;,1,!:,/i érs Gai~!fiPI 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

REMESSA DE MATÉRIA 

Fábio da Silva Fonsecá 
Diretor 

Eurivaldo José Pantoja Soeiro 
Chefe da Divisão Administrativa 

Leila Lima deAlmeida 
Chefe da Divisão de Comercialização 
Raimundo Nazaré Tavares Ferreira 

Chefe da Divisão Industrial · 
Membro da ABIO- Associação Brasileira de 

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

Bairro São Lázaro Macapá-AP 
CEP: 68.908-470 

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

AS MATÉRIAS A SEREM PUBLICADAS 

NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 

ACEITAS SE APRESENTADAS NAS 

SEGUINTES MEDIDAS: Bem DE 

LARGURA PARA TRÊS COLUNAS, 

12cm DE LARGURA PARA DUAS 

COLUNAS OU 26cm DE LARGURA 

NO CASO DE BALANÇO, TABELAS 

E QUADROS. 

PREÇOS DE ASSINATURAS 

ORDEM ASSINATURA 3MESES 6 MESES 12 MESES 

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

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

PREÇOS DE VENDAS AVULSAS E PUBLICAÇÕES 

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

Ao DIO reserva-se o direito de recusar a 
publicação de matérias apresentadas em 
· desacordo com suas normas. 

Acesso ao Diário: www.sead.ap.gov.br 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
DAS 07:30 às 12:00 horas 
DAS 14:30 às 18:00 horas 
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DECRETO W 1474 DE 22 DE FEVEREI~o·., DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usa11do das atrib:.~içõcs 
que lhe são conferidas pelo art. 119. inciso XXJI, da Constituição do Estad~ do 
Amapá, c/c o art. 46, da Lei n" 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com o 
Decreto n" 0967, de 07/02/1 I, e tendo em vista 'o contido no Ofício n° 
218/2011-GAB/SIMS, 

RESOLVE: 

Nomear Mary Assunção Isacsson para exercer o cargo em 
comissão de Gerente Operacional- Ferreira Gomes do Projeto "Defesa Social e 

Institucional", Código CDS-2, da Sçcretaria de Estado da Inclusão e 
Mobilização Social. 

Macapá, 22 de fevereiro de 2011 

~1/JL~~~:ij 
CAR 't-0.~ ÓES C PI~~ 

Go ernado 

DECRETO No 1475 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das attibuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX!l, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc o art. 46 da Lei n" 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com os 
Decretos n"s 1441, de 15/05/08; 1706 de 20/0S/10 e 0367 de 07/0 I /11, e 
tendo em vista o contido no Ofício n° 172/11-GAB/PRODAP, 

RESOLVE: 

Éxoncrar, a pedido, Carla· Andréa Coelho da Rocha do cargo em 

conussao de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Sistema de 
Consignações", Código CDS-2, do Centro de Gestão da Tecnologia da 
lnform:lçào, a contar de 21 de fevereiro de 20 I I. 

Macapó, 22 de fevereiro de 2011 

~//,.~. c7s Go7::r 1BERIB'E . 

DECRETO N° 1476 DE 22 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 F:stado do 
Amapá, c/ c o art. 46 da Lei n° 0338, de 16 de abril de 1997, de acordo com os 
Decretos n°s 1441, de 15/05/08; 1706 de 20/05/lO.e 0367 de 07/01/ll, e 
tendo em vista o contido no Ofício n° 172/11-GAB/PRODAP, 

RESOLVE: 

Nomear Andreá Cristina Tourinho Maia para exercer o cargo em 

comissão de Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Sistema de 

Consignações". Código CD$-2, do Centro de Gestão da Tecnologia da 
Informação, a contar de 21 de fevereiro de 2011. 

Macapá, 22 de fevereiro de 2011 

ff?41:i :z CAP. BERIBE êÃys -( Gov~~~r 

DECRETO N° 1477 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confenáas pelo art. 119, it1ciso XXV. da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 0321/2011-GAB/SEJUSP, 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto n° 1033, de 09 ele levemro de ?.0 11. 

publicndo no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 4918, de 09 de fe"erciro 
de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lh" são conferidas pelo art. 119, inciso XXJI, da Constituição do Estado do 
Am~pá, c/c a Lei n' 1.335, de 18 de maio de 2009, e tendo em vista o contido 
nos Ofícios n°S 0048 e 0217/2011-GAB/SEJUSP. 

RESOLVE 

Nomear os servidores nbaixo relacionados para exercerem os 
cmgos em comissão e as funções comissionadas da Secretaria de Estado do 
Justiça e Segurança Pública, a contar de 17 de japciro de 201 i: 

f SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO ! _______________________ _ I~ÓDI~I 
I ' 

Nádio Mendes Gonçalves - Oficial 
de Policia Ci,·il. Classe 2", Padrão 

; 
Secre tú rio Executivo f Gabinete 

I. Quad~s.~ta~,d:"o'---~-----·1-:------,;;;-:--:--:-:-:--,--;-;-:;:--,--
Regina Santos Gonçalves Assessor Têcnico Nível 1/Comis-

CDI-2 I 

_j 

CDS-1 1----- s<lo Permémcnt~ ct_:-__ !..j~i-~~ÇãC? 
Genivoldo do Silva Sanses- Responsável por t\lividadc N,...i,-,e-7171,,...1----
! Agente d~ PoHc:ia Ci\'il, Classe 2~. Comissfio Permanente de 
i Padrão I, Quadro: I:.:st<Jdn 1 Licila\:ãn 

CDI-1 
i 

. --~ CDS-2 Lucilene Gomes Souto 
Assessor Técnico Nivelll/ 

· Ouvidoria da Defesa Social 

xsanqro de Oliveira .da Silva J1Institucional/Assessoria de 
·Desenvolvimento Institucional 

CDS-2 

E
.- ·· ·· ! Assessor de Dcscn,·olvimento 

ia Augusta Pereira Cardoso I/ Assessoria de Desenvolvimento CDS-1 I 
· ---·-- ·-- ·- - -- ----~Assessor Técnico Nivel 

InslitucionaJ 
-·-.. Assessor Técnico Nivel I/Núcleo 

Daniela Monteiro da Silva 

Eriko Marceli Alves de Oliveira 
I 

·Maria Cleonice Neves Trindade 

1 

Regina Lúcia Rangei Andrade 

Izione dos Santos Madureira Leal 

de Execução e Acompanhamento/ CDS- 1 
Coordenadoria de Programas c 
Projetos 
Assessor Técnico Nivcl 1/NÜc!eo 
de Execução e Acompanhamento/ CDS- 1 
Coordenadoria de Programas e · ' 
Proietos 
Gerente de Núcleo/Núcleo de 
Atendimento de Ocorrências/ CDS-2 
Centro Integrado de Operações de I 
Defesa Social . 1 

Gerente de Núcleo/Núcleo de , --
Operações Integradas Preventi- :

1 

CDS- 2 
vasjCcnt~o Integrado de 
Ooeracões de Defesa Social 
Gerente de Núcleo/Núcleo de 
Projetos Comunitários/Coorde
nadoria de Segurança 

CDS-2 

----~----~C~o~m~u~n~i~tâ~n~·a~~~~~~~---t·------
Chefe de Unidade/Unidade de 
Adm-inistração/Coordenadoria CDS-1 i 
Administrativo-Financeir~ _ ·--J_____ I 
Chefe de Unidade/Unidade de ,I ~l 

Flávia Eduardo Rolin de Souza 

Ubirajara 

Silvia Ester Costa Milhomens Contratos e ConvêniosfCoorde- CDS-l 
nadaria Administrativo-Financeira 

Macopá, 22 de fevereiro de 2011 

ih~~~/; CA~( Gove~r c API~~ 

DECRETO 'No 1478 DE 22 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 contidono Ofício n° 0319/2011-GAB/SEJUSP, 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto nq 1244, de 11 de fevereiro de 2011, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Ámapó n° 4920, de 11 de fevereiro 
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 XX!l, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n' !.335, de 18 de maio de 2009, e tendo em vista o contido 
do Ofício n° 0023/2011-GAB/SEJUSP, 

RESOLVE: 

;-JÓmear Camila Rodriaues Ilário para exercer o cargo em ' 



Máca · á; 22.02.2iH1 . (DIÁRIO OFJCIAt:J 

comissão de Corregedor-Geral .da Defe,a ::>ocialfGabinete. Código CDS-3, da 
Secretaria de Estado da .Justiça e Segurança Pública, a contar de 07 de janeiro 
de 2011." ' 

Macapá, 22 de fevereiro de 2011 

DECRETO N° 1479 DÊ · 22 DE FEVEREIRO DE 2011 

• ~ I I • , 

O GOVERNADOR DO ESTADO 1>0 AMAPA, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, indso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapa, e tendo em vista o contido ~ó' Oficio n• On /201Í -GAB/SETEC. 

. ~- t 

REsolvE: 

.Homologar a designação de Àntônio Carlos Brito de Limo Júnior, 
Chefe de Gabinete, pe!ÇI exercício, em supstituiçã~, do cargo de Secretário de 
Estado da Ciéncia e Tecnologia, duranté o irnpedirnento do titular, no periodo 
de 14 a 16 de fevereiro de 2011. 

Macopd, 22 de f~veréiro de 2o1i 

DECRETO N" 
l ')' 

1480 bE 22 bE FÉvERi:IRó DE 2011 

.,. = ..... ' t . . • :. ; 
O G(lVERNADOR 1>0 ESTADO 1>0 AMAPA, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, i~ciso XXV.' da, Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 0139/11-GAB/SEMA, 

RESOLVE:~,, 

Autorizar Paulo ~rgio son;p~io Figueira, Secretário de Estado do 
Meio Ambiente, 'para viajar da sede de suas atribuições, Mocopá-AP, até a 
cidade de SrosOio~DF, a Íini de partidpJlr do Seminário' de implementação do 
Sistr.ma Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH, no dia 
1" de março de 2011. 

Macopá, 22 d~ fevereiro de 2Ô11 

' I~~ ' 

1481 o é 22 DE FEvEREIRO DE 2011 DECRETO N° 

. ~ - ' . . ~ 

O GOVERNADOR 1>0 ESTADO DO AMAPA, 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° 100/2011-GAB/SETEC. 

< , t ..i~ ~ ,t " ' _ ~ , I . 

Autorizai- Jadson Luís Rebelo Porto, Diretor-Presidente da 
Fundação de Amparo à Pesq;,ls~ do Estado do Amapá, para viajar da sede de 

- -. ~r-' ' , " \ . \ 

suas atribuiçfles, Macopá-AP, até~ ddapé,de Y,itórla-ES, a fim de participar da 
reunião da Confederação !'lacíorial das Fundações de Amparo à Pesquisa, no 
periodn de 2'1 a 26/02/2011. 

M~~~pci. 22 &; f;~ereire de 2011 

I• 
1482 

\~.·~~~ . .. .· 

'-'-\ .. ' .. 
CA~f!.-0 .s C 9 E 

Gov odor · 

22 DE 2011 
' . ' .. 

O GQ.VERNADOI! OÓ EST.AD,O DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lh'e são conferidas pelo~~~-. ll~,}r;t~iso XXV, da Con~~tl!iç~o do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contidó ~o Ofício n° 0229/2011-GAS/SEED, 

RESOLVE: 

Autorizar Miriom Alves Corrêa Silva, Secretilria de Estado da 
&lu cação, para viajar da sede de :mas atribuições, Macopá-AP,· até a cidade de 
Brosóid-DF, a fun de participar da I Reunião do Comitê de Governanço do 
Exame Nacional de Ingresso no Carreira Docente, nos dias 22 e 23/02/2011, 
sem ônus para o Estado. - · 

Mocopá, 22 d'e fevereiro de 2011 

Jt :· .. - ; • 

DECRETO N° DÉ 22 DE FEVEREIRO ()E 2011 

, O ,GOV~~NADOR DO ESTAI>O 1>0 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° 0229/2011-GAB/SEEO, 

~~sôL\té, 

Designar Êunice Beierro de Paulo, Coordenadora de Educação 
Básica , e Educação Profissional, para exen;~r. ;:~cumulativamente e em 
substituição, o cargo de ~cretilrio de Estado da Educação, durante o 
impedimento da titular, nos dias 22 e 23/02/2011. 

Mocopá, 22- d~ fevereiro de 2011 

&&f.~ vé~s GoZ!!'é'"fs~ 

DECRETO N° 
. ·. 

1484 OE 22 DE FEVEREIRO DE 2011 

Disp& sobre a transferência do Serviço 
Ativo do Polícia Militar do Amapá, poro o 
Reserva Remunerado, "A PEDII:l()", do CEL 
QOC VALÉRIO ANTENOR PELIZZA. 

O GOVERNADOR 1>0 ESTADO bO AMAPÁ, usando das atribuiçõ~s 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV. da Constituição do Estado d·' 
Amapá, c/c a Lei n" 10.489, de 04 de julho de 2002, e tendo em vista o teor d0 
Processo n• 28740.000104/i i -OIP, 

OECRETÀ: 

Art. 1° Fica transferido para a Inatividade, mediante Reserva 
Remunerada, "A PEDIDO", o CEL QOC Valéria Antenor Pelizza, pertencente á 
Policia Militar do Estado do Ámapá, nos termos do art. 42, da Constituição 
Federal; art. 31, § 1", da Emenda Constitucional n• 19, de 04 de junho de· 
1998 e os ans. 50, incisos I, 11 e lll, alinea "I"; inciso I, do art. 104; art. 105, da 
Lei n• 065, de 21 de setembro de 2010. 

Art. 2° Os proventos devidos terão como b~se o que determinam 
os arts. 19; 20, incisos I, !1, lll, IV, V e VI;§ I", inciso 1, § 4°; 21, incisos I c VI, 
Parágrafo único, da Lei n• 10.486, de 04 de julho de 2002, calculados sobre o 
soldo de CEL PM. 

Art. 3° A Diretoria de Pessoal da Policia Militar do Amapá 
efetivará o presente desligamento do serviço ativo, de acordo com o disposto 
no art. 102, inciso I, Parágrafo único e art. 103, da Lei n" 065, de 21 de 
setembro de 2010. 

Art. 4° Este Decreto entra em ;igor na data de sua publicação. 

Mac~p6, 22 de f~vmir~ de 2011 

. 

tM~~IJ CAMILO , S CA 8ERI8E 
Go odor 

DECRETO N• 1485 DÉ 22 OE FEVEREIRO OE 2011 

o GOVERNÃDOR DO ESTAI>O DO AMAPÁ, úsando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XV, dà Constituição do Éstado 
do Amapá e o previsto no art. 18, da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de. 1979 
(Lei de Promoção de Oficiais da PMAP), art. 138, .c/c o art. 51, aa Lei 
Complementar n• 065, de 21 de setembro de 2010 (Estatuto dos Militares do 

-.. ...;..- ... 

< .. .L. .J 



1\/!acapá,, 22.02.2011 (OJÁRIO:OFICIAIJ. 
cOe 

Estado do Amapá), e tendo em vista o teor do Processo n• 28740.000105/ 
11-DP: , 

R E SOL V ,E :' 

Art. 1" Nomear ao Po'sto de 2" TEN QOA, pelo critério de Tempo 
de Serviço, o SVB TEN QEP José Maria Santana Gurjão, o qual passa a 
pertencer ao Quadro de Oficiais da Administração (QOA), da Policia Militar do 
Amap;l. 

Art. 2° Agregar ·o citado Gficial, confonne prtconiza o art. 51, da 
Lei Complementar n" 065, de 21 de setembro de 2010 (Estatuto dos Militares 
do Estado do Amapá). . · 

Art. 3° Este Decret~ entraem vigor na data de sua publicação. 

Macapá, 2 2 de fevereiro de 2011 

d?(:JJ::({f;# 
CARf~ Gove!Z:r c 

DECRETO N" 1486 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2010 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XV, da Constituição do Estado 
do Amapá, e o previsto no art. 18, da Lei n• 6.752, de 17 de dezembro de 1979 
(Lei de Promoção de Oficiais da PMAP); art. 51,§ 2°, da Lei Complementar n• 
065, de 21 de setembro de 2010 (Estatuto dos Militares do Estado do 1\mapá). 
e tendo em vista o teor do Processo n•, 28740.000159/11-DP. 

RESOLVE:: 

Art. 1" Promover ao Posto dé CEL QOC, pelo critério de Tempo 
de Serviço, ·a TEN CEL QOC Maria Vere Lúcia dos Santos Souza, pertencente 
ao Quadro de Oficiais Combatentes (QOC),·da Policia Militar do Amapá. 

Art. 2° Agregar a citada Oficial, conforme preconiza o art. SI, da 
Lei Cnmple"'entar n• 065, de 21 de sete"}bro de 2010 (Estatuto dos Militares 
do Estado dQ Amapá). I 

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

Mccopá, 22 de fevereiro de 2011 

&~1,4/f CA7 ' Gover~:r :ttRrat' 

DECRETO N" 1487 

r 
DE 22 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, de acordo com o art. 44, da Lei n• 0066, de 03/05/93, e tendo em · 
vista o contido no Processo - Protocolo Geral n• 2010/60909, · 

RESOLVE: 

t::xonerar, a pedido, Annick Simone Lemos de Matos do cargo de 
Provimento Efetivo de Agente Penitenciário, Classe "3"", Padrão ll, Grupo 
Penitenciário- NM, Cadastro n• 842036, do Quadro de Pessoal Civil do Estado 
do Amapá, a contar de 14 d"e fevereiro de 2010. 

Moccpá, 22 de feveréiro de 2011 

DECRETO N° 1488 DE · 22 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo ·art. "J f9; inciso XXll;, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.073, de 02.04.07, e tendo em vista o contido no Ofício 

n• 060/2011-GAB/SEINF, · ,•. ·, '1 '· · • · . " .. 

RESOLVE: 

, Exonerar Charles Seno Santos do cargo em comissã:o de 
Chefe/Unidáde de Contratos/Núcleo Administrativo-Financeiro, Código 
CDS-1, da Secretaria de Estado da Infraestrutura, a contar de OI de fevereiro 
de 2011. 

Maccpó, 22 de fevereiro de 2011 

-~ 9:~ 
CAMILí:i CAP BERIBE · Gov~~:r . --

DECRETO Na 1489 DE 22 DE FEVEREIRO D.E 2011 

O GOVERNADOR DO ESTADO, DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. I 19, inciso XXH, da Constituição do Estado do 
Amapã, cfc a Lei n• 1.073, de 02.04.07, e tendo em ''ista o contido no Ofício 
n• 060/2011-GAB/SEINF, 

RESOLVE: 

Nomear Jecne Limo de Jesus Pcntojc para exercer o cargo em 
comissão de Chefe f Unidade de Contratos/Núcleo Administrativo-Financeiro, 
Código CDS-1. da Secretaria de Est<.1do da Infraestrutura, a contar de 01 de 
fevereiro de 20 11. · 

Macopá, 2 2 de fevereiro de 2011 

&~~,q,p;. ~'Yf' Gov ad}fBERM 
-- . ~ 

DECRETO N" 1490 DE 22 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 
Amapa, e tendo em vi5ta o contido no Processo - Protocolo Geral 13.~«C' ,IJ2>iO:J .3<J·a, 

2010/59932. 

RESOL-VE: 

Declarar vago o cargo de Provimento Efetivo de Educador 
Penitenciário . NS, Classe 3', Padrão I, Gntpo Penitenciário · NS, Cadastro n• 
577014, ocupado pelo servidor Sidney do Silvo Lobato, integrante do ·Quadro 
de Pessoal Civil .do Estado do Amapá, lotado no IAPEN. a contar de 09 de 
dezembro de 20 J o,· na forma estabelecida no artigo 43, inciso IX, da Lei n• 
0066, de 03 de maio de 1993. · 

Mccapá, 22 de fevereiro de 2011 

~~1{?_/f 
_ Gover~=r éAf 

DECRETO No 1491 DE ,22 DE FEVEREIRO DE 2011 

O GOVERNADOR DO ESTAOO 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 Processo - Protocolo Geral n• 
2011/1001, 

RESOLVE: 

Conceder licença sem vencimento, para tratar de interesses 
particulares, pelo período de 02 (doi"s) anos. a contar de 28 de fevereiro de 
2011. ã servidora Renato de Silve Leite Nascimento, ocupante do cargo de 
Pro•imentó Efetivo de Éducador Social, Classe "3'", Padrão I, Cadas'tro n°. 
85 J 086, Qr.upo Sócio Educativo e. de Proteção; integrante do Quadro de 
Pessoal Civil.do Estado do Amapá, lqtada na FCRIA, na formlf estabelecida no 
artigo ·I Ó7 e· parágrafos, da L<:i n• 00.66, de 03 d!; maio de 1993 .. 



• j,. •• • :· • - . ~ • 

Maca· á, 22.02.2011 

MàcápÓ, 2.2· cie ' fevereiro de 2011 RESOLVE: ' ' ~ . 

Exonerar, a pedido. SuaÍtnyd~ Socoi-ro Se~blono Viana do cargo 
de Provimento Efetivo de Professor de Ensino·dc r• e 2' Graus, Classe "C", 
Padrão 11, CacJ.astro n• 833789, Grupo Magisterio, do Quadro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapá, a contar de 12 de novembro de 2010. 

DECRETO N" 1492 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011 · Macapá, 22 de fevereiro de 2011 

O GOVERNADOR I>Ó ESTADO 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas-pelo art. IJg, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, de acordo coq~ o art. 44, tia Lei n" 0066, de 03/0S/g3, c tendo em 
vista o contido no Processo- Protocolo Geral n• 2010/56094, 

Órgãos Estratégicos de Execução 

José Mauricio Coutinho Vianna 

PORTA RIA 1\" 007/20 11-A UliTORIA 

O AUDITOR GEML DO ESTADO DO AMAI' Á. 
nomeado pelo Dccr<lo n• 0075, de 03 ~e janeiro de' 201 L usan~o 
dos atribuições que lhe •ão conferidas pelo An. 23. Inciso IX. 
opm\'ftdo pelo Decreto J:o-1) n' 5223 de 29 de Outubro ~c 1997 -
que aprova o Regulamento~~~ Auditoria Geral do Estado. 

RESOI.Vt::: 

ART. I" - Conceder nd~nnlnmcnto em nome de 
~IARLI PI::REIRA DA SILVA, Analista de FinnnçllS e Contrule. 
pertencente ao Quadro de Pessoal ~o F.stodo do Amapá. nos 
termos ~a Lei n' 0624 de 31 de Outubro de 2001 e Decreto n" 
3547 ~e 14.11.01, no valor de R$ 4 000.~0 (Quatro Mil ReaiS) 
destinados o custear despesa.c: miüdns de pronto pagamento com 
Material de Consumo e wviços ~e Terceiros Pessoft Jurídica. 
'·isando a manutenção ndmimstrativa e ttcn1cn éta Auditoria Geral 
do Estado .. 

ART. 2' · O adinnuuncnto concedido de,·erá ser 
nplicndo no prazo mã.,imo de 90 (Noventa} dias n contar ~a ~ara 
do r~ccbimento 

ART. J~" .. A referida despesa dc,·,rá ser aplicndn nn 
Fonte de Recursos FPE-001, Prul!l'ama de Trabalho 
04 122.0001.2001, nos elementos ~e despesns 3390-30 Material 
de Consumo, o \'nlor de RS 3.000.00 (Tr!s Mil Reais}. 3390-39-
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, o valor de R$ 1.000.00 
( Hum Mil Reais) . 

ART. 4" - O suprido deverá apresentar a presrnçllo de 
contas. dcvi~amente homologada pelo Auditor Geral do Esta~u. 
dentro· ~e I O ( de>) dias. ""ntados do remuno jlo prazo de 
aplicação con!õtante no .o\rt. 2°. 

:vlacapL:I I S defcvcrciro de 2011. 

' . ' - i I ~ 'WL•VJ'I-
~os~ Mauricio Coutinho \'iunnR 

Auditor Geral do Esta~u 

(Defensoria Pública 

lvancl Magno de Oliveira 

PORTARIA 
N0.006/2011~FENAP 

) 

O DEFENSOR POBUCo.GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, usardo das 
alribui;:Oes CJ19 lhe sao conferidas pelo Artigo 119. Inciso lU, da Lei 
Conlllemen1ilr Estldual n". <ma, d9 20.12.94, e pelo Decn!tl rf' 0022 d9 03 
de j1neiro de 2011, e considetando o contido no Mamo. n• 002/11, aclvindo 
do Cbele de Núdeo, RegOnal da Caman:a de Calçoene/AP. 

RESOLVE: 

Designar o AcMJgado VA1DIR QUEIROZ DOS SANTOS FI.HO, OAB/AP n". 
1164, GetllnlB d9 ProjeiD 'Expansaoe Melhoria doAIEndinenil Julfdbl nos 
Bairros de SMtana·. COS-2. klCado nesllllnstituÇao, para viajar da sede de 
suas alivi:lades - h'.aca!â'AP. al6 o llunlc;lplo de Calçoeni/AP, no 
periodo de 22a W0212011, alin de allal' na SessaodeJu~Janen~. 

Oke cÍênc:ia. regish-se, ~seeQII'CIIllose 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBl~ DO ESTADO DO AMAPA, 
EM 15 DE FeVEREilO DE 2011. 

(Polícia Civil 

Tito Guimarães Neto 

PORTA R I A N.0 0060/2011 -DGF'C 

O DELEGADO GERAL DE PO.JCift, no •llO das 

atribuições que lhe são conferidas pe'o C·ecr~:o ,,o C03::, ce 

01 de Janeiro de 2003, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor SALWI~')F. De~: ·;M 70S 

BAIA (Agente de Polida) 3 :uoçã= 
Responsável pelas 

Santana, vlnculad 

{. ·('!..1 
PORTARIA No 1 · 

1
<. ":..72011-DGPC 

de 

O Delegado-Geral de Policia Civil do Amapá, 
no uso de suas atribuições e, tendo em vista o 
disposto nos arts. 143, 148 e 149 da Lei Federal no 
8.112/90, combinado com o art. 30 da Lei Federal no 
11.490, de 20 de junho de 2007, 

RESOLVE: 

I DESIGNAR Antonio de Oliveira 
Meireles, APC, Matricula S!APE no 1012821, Antonio 
Domingos de Jesus Machado Barreto, APC, 
Matrícula SIAPE no 1012846, e Woston Artagnan de 
Souza Leite, EPC, Matricula SIAPE no 1012828, 
todos, servidores do quadro da União a disposição do 
Governo do Estado do Amapá, lotados e em exercício 
na Corregedoria-Geral de Polfcla Civii/AP, para, sob a 
presrdéncia do primeiro, constituírem Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar, com sede em -
Macapá/AP, incumbida de apurar, no prazo legal, as 
possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos 
que constam da Sindicância Adminrstratrva Disciplinar 
n° 005/2010-DGPC-AP, envolvendo servidor federal a 
disposição do Estado do Amapá, bem como as demais 
infrações conexas que emergirem no decorrer dos 
trabalhos. 

/ 
11 - Deliberar que os membros da Comi ao 

poderão reportar-se dlretamen~ aos demars ãos 
da Adminrstraçl!o Pública, em ditências ne sárias ll 
instrução processual. 

Macapá-AP, 11.! de feve Y,ou. 
Dê-se ciência! _, · 
Publique-se. • ' . 

Trto Gu ~Neto 
Delegad=iPolicra Crvll 

PORTARIA N{,r/;ji2011·DGPC 

O Delegado-Geral de Polícia Civil do A mapa, 
no uso de suas atribuições e, tendo em vista o 
disposto nos arts. 143, 148 e 149 da Lei Federal no 
8.112/90, combinado com o art..30 da Lei Federal no 
11.490, de 20 de junho de 2007, 

RESOLVE: 

I DESIGNAR Antonio de Oliveira 
Meireles, APC, Matricula SIAPE no 1012821, Antonio 
Do~ingos de Jesus Machado Barreto, APC, 
Matncula SIAPE n° 1012846, e Woston Artagnan de 
Souza Leite, EPC, Matricula SIAPE no 1012828 
todos, servidores do quadro da União a disposição d~ 
Governo do Estado do Amapá, lotados e em exercício 
na Co~regedoria-Geral de Policia Civii/AP, para, sob a 
presrdencra do primerro, constituírem Comissão de 
Processo Admlnrstrativo Disciplinar, com sede em 
Macapá/AP, incumbida de apurar, no prazo legal, as 
possrveis irregularidades referentes aos atos e fatos 
que constam do Procedimento tombado pela 
GRA/MF/AP sob n° 16439.000125/98-06 e, 
renumerado pela SEAD/AP com o no 2009/20457, 
envolvendo servidor federal a disposição do Estado do 
Amapá, bem como as demais infrações conexas que 
emergirem no decorrer dos trabalhos. 

11 - Deliberar que os membros da Co~is -
poderão reportar-se direta te aos demais ó~ aos 
da Adminrstração Púb~ém dili ências neces rias à 
Instrução process~: 

/ 

Tito Guim -
Delegado Geral 

PORTARIA N{r(ÍzoU-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, 
combinado com o § 20 do art. 180 da Lei no 0066 de 
03 de maio de 1993. 

RESOLVE: 

Designar o APC AUGUSTO CESAR GOUVEIA 
QUINTAS, Matricula no 259223 para, na condiçl!o de 
defensor dativo, apresentar defesa escrita, 
acompanhar o procedimento discrplinar e adotar as 
demais providências que se tornarem necessárias em 
favor do servidor AUGUSTO CESAR TAVARES 
BARRETO, Oflcral de Policia Civil, Matrícula n° 918970, 
que responde ao Processo Disciplinar no 044/2010-
DGPC, constituído nos termos da Portaria no 
0301/2010-DGPC, já que deixou de atender â citação 
regular que lhe foi fei~C}..OOS1&1s da ler. 

/' 
DÊ,Sj;-éiÊNCIA. 
PUBliQUE-SE E CUMP -SE. 

· Macapá-AP, 17 de fevere· o 2011. 

(Gabinet~ Civil ) 
Kelson de Freitas Vaz 



r Macapa, 22.02.2011 

Ratifico. 
Mncapá-AP, 16 de Ftvtr<iro d< 2011. 

j LI_Q-1.<, c.J.; ~ou;~~ tlc'? 
b~n de Fre1tas .f1:~ " [) 

C . do Gabin<tt do GO\~dor 

ERRATA 

JUSI1F1CATIVA 

13' Termo Aditivo 
C<Jotrato n'.OD712005-GABIGOV 
Pn1'1rs: Estado do Amapá como CGntratanlt • J C A Serviços 

Esptáálizados Ltda, Como C<Jnrrnrnda. 

Hetificar o exlrato .00 Décimo. Terceiro Tenno Aditivo ao 
Colllrato ue n. 00712005. publicado no dia 29.12.2010. Diârio Oficial 
n. 4089, p~ginn 11. Considerando que o prazo contr•rual expira 
n<C"'-<nrlament~ = 31 de março do com:nte. Não podendo po11anro 
pennall<!Cer sob a égldeuoal1. 57, inc 11 da Lel n. 8.666/93. 

ONJJF.SF.l.t: 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VlG~:NCit\: 
H. I- O pra1.o de •igência do pres.me tenno terá início em 

31/12/2010 a 31103/2011. poclenclo SEr prorrogado por iguai.< e 
sucessivos penados, até o lir'nile de 60(sessenta) m~s ... 

LE.IA-SE: 

CLÁUSULA TERCEIR<\- DA Vltii=:NC1/\: 
8.1- O prazo de vigência do presente tem10 aditivu ter.l início em 

31112/2010 a 31103/ZOU, nns tcrmn< do §4' do 'l!tl. 57 da Lei n. 
6.666193 ... 

Macapá (AP), 16 do Ftvrrriro <!t 2010. 

/ 
I 

Sand ilva 'lllrrcs 
. ~/?,,>..,~ . 

1\<.<0<.<ara de ~envulvime 'o ~tucinnal-ADJNSIGAD/GOY 

·RatifiCO, 
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Ch do· abinttt do Go'·ernador : 

ERRATA 

JUSTIFICATIVA 

9" Tenno Aditivo 
C<Jotrato o' 007/2007-GÁBIGOV 
Partes: Estado do Amapá como Coorratanll: e LOCAVEL 

ServiÇos Ltda. Como C<Jnlratada. 

Retificar o .I!Xtrato llo Nono Termo /\düivo ijO Contrato de n. 
00712007, publicado no dia 29.12.2010, Diário Oficial n. 4069, 
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CLÁUSULA TERCEIRA -DA VIGtNClA: 
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Macapã (AP), 16 de Ftverrlro de 2010. 

Ratifico, 

Ma~capá-c7.:~ ::~l~J,:
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Contrato n' 00112008-GABIGOV 
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8.666193 ... 
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M;)Capá (AP), 16 dt Frvertiro d• 2010. 
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• Sandra . 1 ilva Torres 

Assessora de Ilesenvolvimen l:lilucionai-ADINS/GAW<.OV 

Ratifico, 

~~1acapá~-A~~· I. 6 dt ::•:rer d~ r 
~.:!'-( ·..w~ 

1\ son dt Fn:itas ~., 
d Gabinete do Governador 

ERRATA 

,JIJSTIFICATI\'A 

4• Ttrmo Aditivo 
Conlralo n' 00112008-GAB/C.OV 
Pari.,: F.stado do Amapt! romo Cuntratantt e S P Pereira 

Santos Lida. Como Contratada. 

Retificar o extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de n 
001/2~08, publicado no dia 29.12.2010. Diárin Oficio! n. 4889. pàgino 
i O. 

ONilt:: SE LÊ: 

CLAUSULA QUI.'ITA- D/\ OOTAC.:AO ORÇAMENTÁRIA· 
5.1· ... , sendo o valor mensal estipulado 

LEIA-SE: 

CLAL'SlJLA QUINTA -OA OüTAÇÀO ORÇA \1EN I'ÀRIA: 
5. ·I~ ... ·sendo o valor ·mensal estim.ado ~ -

Macapá (AP). 16 d• Fe•·rrriro de 2010. 

Sandra {u:{~Tõrres ~ssessora de Dcsen•olvi~~ ~titucionoi-ADiNS/GADiGOV 

Secretarias de Estado 
edital n°. 018 de 03 de fevereiro de 2011: 

Considerando, que as argumentações expostas pêios 

requerentes foram deferidas. 

(Administração 

Sebastião Cristovam F. Magalhães (interio) 

EDITAL N°. 021/2010- CFO PM 

CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO E AVALIAÇÃO FISICA
TAAF 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso 

de suas atribuições legais e na qualidade de Presidente da Comissão 

Organizadora do Concurso Público Estadual, conforme disposto no Decreto 

n°. 4446 publicado no Diário Oficial do' Estado do Amapá n°. 4648, datado de 

28 de dezembro de 2009, e 

Considerando, os Oficios n•. 061/2011 e 069/2011, 

encaminhados pela Diretoria de Ensino e Instruções da Policia Militar do 

Estado do Amapá - DEI/PMAP, que encaminhou a anáíise dos recursos 

administrativos Protocolados S!)b n•. 20-1Ú3S02 .e 2011/8121 dos candidatos 

considerados inaptos cõnfor~~-~~ital~0.'~101 de 15 de dezembro de 2010 e 

RESOLVE: 

Convocar os candidatos, habilitados na 1• fase do Concurso 

Público ao Cargo de Oficial Combatente - Policial Militar, para a 

realização das provas restantes do Teste de Aptidão e Avaliação Física -

TAAF, em conformidade com o Edital de Abertura do referido concurso, 

listados no Anexo I deste Edital. 

1. Teste de Aptidão e Avaliação Física- TAAF 

1.1. O TAAF é de presença obrigatória e de caráter unicamente 

eliminatório, visa avaliar a capacidade mlnima do candidato para suportar. 

flsica e organicamente, as exigências da prática de atividades fisicas e 

demais exigências próprias da função policial militar. 

1.2. Será realizado no Comando da Policia Militar no dia 24 de 

fevereiro de 2011, com horário de inicio das provas as 

OBhOOmln, devendo ·o (a) candidato (a) apresentar-se com 30 

minutos de antecedência para a apresentação do atestado 

médico ~ Identificação pessoal. 



!' 

i" ·'' . •\"'-~.': 1~1 . ,. 
"-'.!·., <-J.·· 

Ma cá ã · 22.02~2011 (DIÁRIO OFICIAL) 
. ~ ........ 

Pã . 09; 

1.3. O (a) candidato (a) deverá comparecer com vestimenta apropriada. 

para a prática de atividade física, munido de atestado médico, 

original ou cópia autenticada em cartório, com data de emissão não 

superior a 30(trinta) dias da data de realizaçflo do TAAF. 

a) ·O atestado médico deverá ser emitido constando, 

expressamente, que o candidato. está apto a realizar as 

atividades físicas especificadas neste Edital. 

b) O Atestado Médico deverá ser especifico, materializando a 

indicação de capacidade ou aptidão flsica do candidato para a 

realização do TAAF, não sendo admitido aquele que se refira, 

genericamente, a capacid<Jde de participação do candidato a 

qualquer .outra fase do concurso ou, até mesmo, para ingresso 

na Polfcia Militar do Amapá. 

c) O atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório) 

deverá ser entregue no momento. da identificaçao do candidato 

para o infcio do teste, não sendo aceita a entrega de atestado 

em outro momento. 

1.4. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico (original ou 

cópia autenticada em cartório) será impedido de realizar o teste, 

sendo, consequentemente, eliminado do concurso. 

1.5. O candidato será considerado, em razão do resultado do TAAF, 

ausente, apto ou inapto. 

1.6. No momento de sua apresentação para a realização do TAAF, o 

candidato receberá uma ou mais identificações, que deverão 

permanecer onde determinado pelos componentes da banca e 

mantidos até o final de todas as atividades da prova. 

1.7. A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número 

de repetições dos candidatos em cada prova será, exclusivamente, 

a realizada pela banca. 

2. DAS PROVAS 

2.1. O TAAF constará de 06 (seis) provas, a serem realizadas em 03 

(três) dias. Os exerclcios e protocolos de execução est:lo descritos 

no edital de abertura do concurso no Item VIl - Do Teste de Aptidão 

(TAAF)- ~· F<?se. 

2.2. A falta do candidato a qualquer uma das provas constantes do 

TAAF aCélrretará na sua eliminação do concurso e a 

impos';ibilidade, imediata, de participar das demais provas do TAAF 

e das subseqüentes fases do conçurso. 

2.3. Somente os candidatos convocados poderão permanecer no local 

da aplicação do TAAF. O candidato considerado. inapto, em 

qualquer das ~r~vas do TAAF, deverá assinar termo de ciência a 

respeito de sua inaptidao, não podendo permanecer no local de 

realização das demais provas, se ainda pendentes. 

2.4. Os casos de alterações orgânicas (estados ·menstruais, 

indisposições, cãimbras ou contusões), bem como qualquer outra 

condiçao que impossibilite o candidato de submeter-se às provas ou 

diminua a sua capacidade ffsica e/ou orgânica, não serão levados 

em consideração, não . sendo deferido nenhum tratamento 

diferenciado a qualcuer candidato. 

2.5. Para realizar o TAAF, a candidata gestante deverá apresentar 

atestado médico, emitido em 48 (quarenta e oito) horas, antes da 

realização do TAAF, por médico especialista, habilitado para emiti

lo, bem como assinar um temno de responsabilidade perante a 

subcomissão responsável pela aplicação. 

2.6. A candidata gestante que não éumprir as exigências do subitem 

anterior será considerada inapta no TAAF e. consequentemente, 

eliminada do certame. 

2.7. A candidata gestante que tiver expressa recomendaçêo médica 

para realização do TAAF terá o mesmo tratamento dispensado às 

demais candidatas de mesma faixa etária. 

2.8. A realização de qualquer exerclcio preparatório para a o TAAF será 

de responsabilidade do (a) candidato (a). 

3. DA REALIZAÇÃO 

3.1 Ó (A) candidato (a) que não atingir os índices .mínimos, observando-se 

rigorosamente a ordem cronológica para realização das provas, 

estabelecidos para ser considerado (a) apto (a) ficará impedido (a) 

de participar das provas seguintes, sendo, a partir de então, 

eliminado (a) tjo certame. 

3.2 A ordem cronológica das provas e os índices ·mfnimos estabelecidos 

para cada uma delas obedecerão ao previsto nas tabelas de 

suficiência "A" e "B", adiante especificadas. 

TABELA DE SUFICIÊNCIA MASCULINA "A" 

~ 
PROVAS INDICES MINIMOS 

Flexão dinâmica de braço na 05 repetições 
1• DIA barra fixa 

Abdominal supra (1 minuto) 35 repetiÇões 

Corrida de 12 minutos 2.400 metros 

2°DIA 
Corrida de 50 m (cinqüenta Em 8 segundos no máximo. 

metros\ 

Salto em altura 1, 15m( um metro e quinze 
3° DIA 

centlmetros\ 
Natação 50m (cinqüenta metros) 

TABELA DE SUFICI~NCIA FEMININA "8" 

DIAS PROVAS INDICES MINIMOS 

Flexão estática de braço na barra 10 segundos 
1° DIA fi X" 

Abdominal Supra (1 minuto) 28 repetições 

Corrida de 12 minutos 1.900 metros 

2° DIA Corrida de 50m (cinquenta Em 9 segundos no 

metros) máximo. 

Salte em a:ttira 1 metro 
--

3° DIA I 
Natação . SOm (cinquenta metro,') 

4. DESCRIÇÃO DAS PROVAS 

4.1. Flexão dinâmica de braço na barra fixa (sexo masculino) . 
4.1. 1. A metodologia para a preparaçao e a execução da prova dinêmica de 

barra para os candidatos . do sexo masculino obedecerão aos 

seguintes critérios:· 

Posição inicial: ·ao comando 'em posição', o candidato deverá ficar 

suspenso na barra horizontal; a largura da pegada deve ·ser 

aproximadamente a dos ombros; a pegada das mãos deverá ser em 

pronação (dorsos das mãos voltados para o corpo do executante); os 

cotovelos em extensão; não poderá· haver nenhum contato dos pés com o 

solo; todo o corpo completamente na posiçflo vertical; 

Execução: ao comando "iniciar", o candidato deverá flexionar os cotovelos, 

elevando o seu corpo até que o queixo ultrapasse o nrvel da barra, sem 

apoiar o queixo na barra. Em seguida, deverá estender novamente os 

cotovelos, baixando o seu corpo até a posição inicial. Es.se movimento 

completo, finalizado com o retomo à posição inicial, corresponderá a uma 

unidade de execução. 

A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes 

observações: 

a) um componente da banca irá contar em voz alta o número de repetições 

realizadas; 
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b) quando o exercido não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de 

banca repetirá. o número do último realizado de maneira correta e quando se 

tratar movimento inicial, o auxiliar de banca dirá "zero"; 

C) a contagem que será considerada oficialmente será somente a realizada 

pelo integrante da bànca examinadora; 

d) cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendidos 

- somente ai será contada como uma execuçao completa. A não extensão 

total dos cotovelos. antes do inicio de uma nova execução, será considerada 

com um movimento incorreto, o qual não será computado no desempenho do 

candidato; 

e) a prova somente será iniciada com o candidato na posiçâo completamente 

vertical de todo o corpo e após o comando dado pelo auxiliar de banca; 

f) excepcionalmente e para evitar quS! os candidatos mais altos toquem os 

pés no solo estando na posição inicial, será permitida, neste caso, a flexão 

dos joelhos; 

g) só será contada a repetição realizada completa e corretamente, 

começando e terminando sempre na posição inicial; 

h) o movimento deve ser dinâmico, ou seja, o candidato nao pode parar para 

"descansar''; 

i) o movimento a ser realizado deve ser unicamente de flexão e ~xtensão de 

cotovelos. 

Será proibido ao candidato, quando da realização da prova: 

a) tocar com o (s) pé (s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da 

barra após o inicio das execuçõe_s; 

b) após a tomada.de posiçâo inicial, receber qualquer tipo de ~juda física; 

c) utilizar luvas ou qualquer outro artiflcio para a proteçao das maos; 

d) apoiar o queixo na barra; 
I 
' e) após ultrapassar o queixo em relação à barra, simplesmente soltar as 

mãos, em vez de completar o movimento com os cotovelos totalmente 

estendidos; 

f) utilizar um impulso de braços e tronco para frente e para cima, levando o 

peito para cima; 

g) realizar a "pedalada"; 

h) realizar o "chute"; 

i) nao manter o corpo (cabeça, tronco e membros inferiores) completamente 

na posição vertical, com exceção nos casos em que o examinad~r oermitir 

expressamente a flexao tle joelhos, para evitar que os candidatos mais altos 

toquem os pés no solo estando na posição inicial; 

j) estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em ret'açã~ à barra 

com movimento exclusivo de membros superiores; 

A prova será encerrada quando o candidato perder o contato das mãos com 

a barra, ou realizar um procedimento proibido, previsto neste edital. 

. Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o 

desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que cinco 

minutos da realização da tentativa inicial. 

Será eliminado o candidato do sexo masculino que nao atingir, no minimo, 

cinco repetições. 

4.1.2. Flexão estática de braço na barra fixa (sexo feminino) 

A metodologia para a preparação e a execuçao da prova de flexão estática 

de barra para os candidatos do sexo feminino será constituida de: 

Posição inicial: a candidata deverá posicionar-se sob a barra, pisando sobre 

um ponto de apoio. Ao com'!ndo de "em posição", a candidata empunhará a 

barra; a largura da pegada deVe ser aproximadamente a dos ombros; a. 

pegada das mãos deverá ser em pronação (dors·os das mâos voltados para o 

corpo do executante) e. queixo acima da parte superior da barra, mas sem 

tocar · na barra com o queixo, . mantendo os braços comp~etamente 

flexionados, com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés em 

contato com o ponto de apoio. 

Execução: ao comando de iniciar, o ponto de apoio ~ retirado e será iniciada 

a cronometragem do tempo de permanência da candidata na posição, 

devendo a candidata permanecer sustentada apenas com o esforço de seus 

membros superiores, com os dois braÇos completamente flexionados e 

queixo acima da parte superior da barra, mas sem tocar a barra com o 

queixo, corpo na posição vertical (cabeça, tronco e membros inferiores). 

c) a çronometragem será encerrada quando: ~ 

c.1. a candidata permanecer o tempo mínimo exigido no teste; 

c.2. a candidata ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte 

superior da barra, ou apoiar o queixo na barra; 

c.3. descumprir qualquer exigência para a realização deste teste. 

A contagem do tempo de realização do exe'rcício de forma correta levará em 

consideração as seguintes observações: 

a) o auxiliar de banca informará à candidata quando esta atingir o tempo 

mínimo exigido pelo edital. 

b) quando o exerclcio não atender ao previsto neste edital. o auxiliar de 

banca travará de imediato o seu cronômetro e registrará o tempo obtido até o 

momento em que 6 exerclcio estava sendo realizado de maneira prevista no 

edital; 

c) o tempo de realização do exercício que será considerado oficialmente será 

somente o computado pelo integrante da banca examinadora; 

d) o teste somente será iniciado com a candidata na posiçâo iniciai correta e 

após o comando dado pelo auxiliar de banca; 

e) para evitar que as ca~didatas mais altas toquem os pés no· solo, serâ 

permitido, neste caso, a flexão dos joelhos. 

g) só sera contado o tempo em que à candidata estiver na posição correta 

prevista neste edital. 

Nâo será permitido ao candidato do sexo feminino quando da realização da 

flexão estâticà de braço na barra fixa: 

a) não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos 

casos em que o examinador permitir expressamente a flexão de joelhos, 

para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo estando na 

posiçâo inicial; 

b) tocar com o (s) pé (s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da 

barra após o inicio da execução; 

c) após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 

d) utilizar luvas ou qualquer outro~artifícío para proteção das mãos; 

e) apoiar o queixo na barra. 

f) realizar a "pedalada"; 

g) realizar o "<:;~ute"; 

h) estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relação à barra 

com movimento exclusivo de membros superiores; 

i) não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos 

casos em que o examinador permitir expressamente a flexao de joelhos, 

para evitar as candidatas mais altas toquem os pés no solo estando na 

posição inicial. 

Será concedida uma segunda tentativa_ ao' candidato do sexo feminino que 

não obtiver o desempenho mlnímo na primeira, após um tempo não menor 

do que cinco minutos da realização da tentativa inicial. 

Será eliminado o'candidato do sexo feminino que não atingir o tempo mfnimo 

de dez seg~~d_o~ r:a posição correta do_e~erclcio. 
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4.2. Flexão abdominal supra(ambos ~s se~os) . 

4.2.1 O (a) candidato (a) se coloca em decúbito dorsal sobre o solo, com 

os pés apoiados, joelhos flexionados, com os braços cruzados sobre 

o peito com os cotovelos colados ao tronco, à frente do examinador; 

4.2.2 Ao comando de iniciar, através de contração da musculatura 

abdominal, o candidato (a) eleva.rá seu tronco até que os cotovelos 

toquem a coxa, sem os descolar de seu tronco, em seguida, o 

candidato (a) retoma à posição inicial até que toque o solo com as 

costas, completando um movimento, ·quando então·poderá dar inicio 

a execução de um novo; 

4.2.3 O número de movimentos executados corretamente será o resultado 

obtido em um tempo máximo de 01 (um) minuto; 

4.2.4 O auxiliar de banca irá contar em voz alta o número de repetições 

realizadas. Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, 

o auxiliar de banca repetirá o número do último realizado de maneira 

correta; 

4.2.5 Somente será contado o exerci cio realizado completamente; 

4.2.6 A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido 

repouso ou 'pausa entre as repetições. A pausa ou repouso entre as 

repetições serão consideracjos coino término do exercfcio, sendo 

computadas apenas as repetições realizadas até aquele momento. 

4.2. 7 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver 

o desempenho mínimo na primeira, após um tempo nao menor do 

que cinco minutos da realização da tentativa iniciaL 

4.3.. Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 

4.3.1. O candidato, em uma única tentativa, terá o prazo de doze minutos 

para percorrer a distância mínima exigida, em local previamente 

demarcado, com identificação da metragem ao longo do trajeto. A 

metodologia para a preparação e a execução da prova para os 

candidatos dos sexos masculino e feminino obedecerão aos 

seguintes critérios: 

a) para a realização da prova de corrida, o candidato poderá, durante os 

doze minutos, deslo.car-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, 

podendo, inclusive, parar e depois prosseguir; 

b) os comandos para iniciar e terminar a prova serão emitidos pelo integrante 

da banca, por meio de silvo de apito; 

c) não será informado o tempo que restar para o término da prova, mas o 

candidato poderá utilizar relógio para controlar o .seu tempo; 

d) ao passar pelo local de infcio da prova, cada candidato deverá dizer o seu 

nome ou número em voz alta para o auxiliar de banca que estiver marcando 

o seu percurso e será informado de quantas voltas completou naquele 

momento; 

e) após soar o apito encerrando prova, o candidato deverá permanecer no 

·local onde estava naquele momento e aguardar a presença do fiscal que irá 

aferir mais precisamente a metragem percorrida, podendo continuar a correr 

ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que 

se encontrava quando soou o apito de término da prova. 

4.3.2. A correta realização do teste de corrida de doze minutos levará em 

consideração as seguintes observações: 

a) o tempo oficial da prova será controlado por relógio do coordenador da 

prova. sendo o único que servirá de referência· para o infcio e témnino da 

mesma; 

b) orienta-se que, após o apito que indica o término da· prova, o candidato 

não pare bruscamente a corrida, ev~tando ter um mal súbito e que continue a 

correr ou camin_har no .sentido transvérsal da pista (lateralmente), no ponto 

em que se encontrava quando soou o apito de témníno da prova: 

. . ~ 

c) a distância percorrí~a pelo candidato, a ser considerada oficialmente,-será 

somente a realizada pela banca examinadora. 

4.3.3. Será proibido ao ca,.didato, quando da realização da realização da 

corrida de doze minutqs: 

a) abandonar a pista antes da liberação do fiscal; 

b) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, 

carregar, segurar na mão etc.); 

c) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, 

após o soar do apito enc.errando a prova; 

d) não aguardar a presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a 

metragem percorrida. 

4.3.4. A corrida de doze minutos será realizada em uma única tentativa. 

4.3.5. Durante os ·doze minutos da prova, o candidato do sexo masculino 

deverá percorrer, no mfnímo, uma distância de 2.400 metros e o 

candidato do sexo feminino deverá percorrer, no mínimo, uma 

distância de 1.goo metros. 

4.4. Prova. de velocidade de deslocamento (ambos os sexos): corrida 

de 50 metros; 

4.4.1. A prova deve ser realizada em uma superflcie plana, que possua, 

além dos 50 (cinqüenta) metros, uma área de escape; 

4.4.2. O candidato (a) deve se posicionar atrás da linha de largada, 

preferencialmente em afastamento ântero-posteríor das pernas, 

devendo o pé da frente estar o mais próximo possível da referida 

linha. 

4.4.3. Ao ser dado um sinal sonoro, momento em que é acionado o 

cronômetro, o candidato (a) deverá percorrer, no menor tempo 

posslvel, a distância prevista; 

4.4.4. O cronômetro deverá ser travado quando o candidato (a} ultrapassar 

a linha de chegada; 

4.4.5. O resultado da prova será indicado pelo tempo utilizado pelo (a) 

candidato (a) para completar o percurso; 

4.4.6. Não será pemnitido dar ou receber qualquer tipo de ajuda física 

durante a execução da prova. 

4.5. Prova de salto em altura (ambos os sexos). 

4.5.1. Consiste em o candidato (a) saltar, em anura. um simafo colocado 

pela banca examinadora na altura prevista na respectiva tabela. 

4.5.2. O candidato (a) terá direito a 03(três) tentativas para saltar o sarrafo. 

devendo interrompê-las no salto em que conseguir ultrapassá-lo ou 

no caso de esgotar as 03 (três) tentativas; 

4.5.3. Todas as técnicas de salto em altura são permitidas, exceto o 

mergulho, e desde que o candidato (a) obtenha impulso em apenas 

um dos pés no momento em que perder contato com o solo, sendo 

vedado, ainda, que o (a) candidato (a) toque o colchão de salto antes 

de perder contato com solo; 

4.5.4. o (a} candidato (a) que saltar na forma vedada indicada acima terá o 

resultado do salto anulado; 

4.5.5. Os saltos cujos resultados sejam anulados serão contados como 

tentativas; 

4.5.6. O (a) candidato {a) poderá, para tomar impulsão, C?rrer a distância 

que desejar, podendo interromper a corrida de 'impulso e reinicíá-la, 

desde que não derrube o sarrafo, pois assim estará configurada uma 

tentativa; 

4.5.7. O (a) candidato {a) que não ultrapassar o sarrafo na altura prevista 

ou tiver suas 03 {três) tentativas, que lhe são facultadas, anuladas, 

será considerado inapto {a). 
.. 

4.6. Prova de deslocamento no meio liqUido .(natação 50 metros para . 

ambos os sexos): 
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4.6.1. O (a) candidato (a) deverá nadar a distância ptevista em nado livre, 

sem limite de tempo e sein a utilização de qualquer equipamento que 

. possa favorecê-lo (a); tais comó: nadàdeiras, palma~es:flutuadores e 

outros;, • 
4.6.2. 1 o (a) candidato (a) poderá utilizar óculos, toca e tampão de ouvido; 

4.6.3. O (a) candidato (a) deverá estar trajando roupa de banho adequada, 

suriga para o sexo masculino e maio para o sexo feminino: 

4.6.4. O (a) candidato (a) poderá optar por iniciar a prova de fora ou de 

dentro da piscina; 

. 4.6.5. o (à) candidato (a) não poderá utilizar as raias como auxilio, nem se 

segurar nas bordas e tão pouco pisar no fundo da piscina a titulo de 

descan~o ou com o intuito de 'impulsionar-se; 

4.6.6. É permitido na virada tocar a borda e impulsionar-se na parede; 

4.6.7. Prova terá inicio com um silvo curto de apito e encerrará quando o 

(a) candidato (a) completar a distância prevista tocando na borda da 

piscina. 

Macapá-AP, 21 de fevereiro de 2011. 

.. 
. SEBASTIÃO C M FORTES MAGALHÃES 

· o de Estado da Administração 
Presidente da Comissão 

ANEXO I 

EDITAL N•. 021/2011 - CFO- POLICIA MILITAR 

CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO E AVALIAÇÃO 
FiSJCA - T AAF 

Local: Comando da Policia Militar 

Endereço:_ Rua Jovino Dinoá, SIN, Bairro- Beiral. 

Horário: Inicio dos Testes às 08h00min. 

Dia: 24 de fevereiro de 2011. 

Os candidatos deverão comparecer com 30 minutos de antecedência. 

Cargo: Oficial Combatente • Policia Militar 

Class. Nome 

035 FABIANO SANTANA GURJAO FERREIRA 

088 VANESSA CATRINY SERRA MACHADO 

Macapá-AP, 21 de fevereiro de 2011. 

SEBASTIÃO CRI ORTES MAGALHÃES 
Secret · de Estado da Administração 

Presidente da Comissão 

EDITAL N°. 02212011- CFO PM 

RESULTADO DO EXAME DOCUMENTAL 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso 

de suas atribuições Jegais e na qualidade de Presidente da Comissão · 

Organizadora do Concurso Público Estadual, conforme disposto no Decreto 

n•. 4446 publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n•. 4648, datado 

de 28 de dezembro de 2009. c··,·. 

: ' . -~ 

RESOLVE: 

1 - Tornar Público o resultado da 4" fase - Exame Documental - do 

J 

candidato abaixo citado, convocado através dos Editais n•. 020. de 14 de· 

fevereiro de 2011, confórme Ofício n•. 41812011 - DPIPMAP. 

Class. 
f---· 

053 

RESULTADO DO EXAME DOCUMENTAL 

Cargo: Oficial Combatente - Polícia Militar 

Nome Documental 

Pedro Henrique de Farias Oliveira- Mandado 
de Segurança n•. 0000098-44.2011.8.03.0000 

Macapá-AP, 21 de fevereiro de 2011. 

SEBASTIÃO C M FORTES MAGALHÃES 
Se rio de Estado da Administração 

Presidente da Comissão 

PORTARIA N~Q().Z5i2o11- SEAD 

O Secretário de Estado da Administração do Governo do 

Arnapá, usando das atribuições que lhe foram conferidas pelos 

Decretos n•s 1.497, 16 de outubro de 1992, 0148, de 23 de 

janeiro de 1998 e0001, de 03 de janeiro de 2011, 

RESO.LVE: 

Elogiar o servidor ANTONIO CARLOS ROSA DA SILVA. 

pelo excelente trabalho que desempenhou a frente do 

Departamento de Imprensa Onciai/SEAD/GEA, contribuin!lo 

para o engrandecimento do Serviço Público. 

Macapá-AP, enJf de fevereiro de 2011: 

PORTARIA N0~2011- SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO do 
Governo do Estado do Amapá, no uso da competênçia que lhe 
foi delegada pelos Decretos nOs 1.497, de 16/10/92, 014B •. de 
23/01/98 e 0001, de 03/01/2011, resolve, 

REMOVER: 

Servidor : Marinely Omobono Machado 
Analista de Finanças e Controle 

Quadro Estadual 
Da Seaetaria de Estado do Planejamento, Orçamento e 

Tesouro- SEPLANOT 
Para Auditoria-Geral do Estádo - AGE 
Processo: Protocolo Geral n° 626rJ/2010. _ 

Macapá-AP, ernZ2n~~ de 2011. 

SEBASTIÃO C VAM FORTES MAGALHÃES 
Secre • o de Estado da Admi~istração 

PORTARIA NO() S lqo2-2011- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe . são 
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o conticlo no Processo - Protocolo Gerai n° 
805/2011, resolve, 

Conceder 03 (três) me5e5 de Licença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na fonna do artigo 101. da Lei no 0066, de 
03 de maio de 1993, ao servidor Geraldo Evangelista 
Ramos, ocupante do Cargo de Provimento Efe~vo de Ofidal de 
Polida Ovil, Cadastro n° 637874, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Ovil do Estado do Amapá, lotado na SEJUSP, no 
período de 01/03 a 31/05/2011, referente ao quinquênio 
11/04/2003 a 08/04/2008. 

Macapá:AP, em IB de (J V~I.IJ-Ú' de 2011. 

. TÂMARA~MA 
Diretora do DRH/SEAD 

Apto 
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PORTARIA N°0 8 ff02·2011- ORH/SEAO. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 

-conferidas pela Portaria no 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, -
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
8155/2011, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei no 0066, de 
03 de maio de 1993, a servidora Verônica Maria da Cunha 
Nascimento, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de 
Professor, Cadastro no 428779, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada na SEED, no período , 
de 01/03 a 31/05/2011, referente ao quinquênio 24/01/1997 a 
22/01/2002. 

' 

" - . 
Macapá·AP,eml~ de t.ov-'-~' de2011. 

I f~lf,_,.u i . 

TÂMARA~~~ 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA No O 'j\? /02-2011- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE "ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria no 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o conMo no Processo - Protocolo Geral n• 
4246/2011, resolve, 

Conc~er 03 (três) -meses de Licença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei no 0066, de 
03 de maio de 1993, ao servdor Hélio dos Santos Silva, 
ocupante do Cargo de Prov1mento Efetivo de Analista de 
Finanças e· Controle, Cadastro n° 309184, pertencente ao 
Quadro de Pessoal Ovil do Estado do Amapá, lotado na SRE, no 
período de 01/03 a 31/05/2011, referente ao quinquênio 
29/03/1994 a 27/03/1999. 

Macapá-AP, em i~ de FJ!if2:W:.v de 2011. 

TÂMARAT~A 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA N°099/02·2011- DRH/SEAD. . ; 
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria no 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
7073/2011, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei n° 0066, de 
03 de maio de 1993, a servdora Edla Pinheiro Ribeiro, 
ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Técnico em . 
Contabilidade, cadastro n° 361925, pertencente aO QuadrO de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada na AUD, nos períodos 
de 04/03 a 03/04/2011 e 02/01 a 01/03/2012, referente ao 
quinquênio 04/10/2000 a 02/10/2005. 

Macapá-AP, em I~ de f<vFv..;:..o de 2011. 

TÂMARA T~MA. 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA N'!! 0 Q/02·2011- DRH/SEAD. 

A DÍRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribu;ções que lhe são 
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
6040/2011, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma de artigo 101, da Lei no 0066~ de 
03 de maio de 1993, a servdora una vanessa Magalhaes 
de Souza, ocupante do cargo de ProVimento Efetivo de Agente 
Penitenciário Cadastro no 577863, pertencente ao Quadro de 
Pessoal CiviÍ do Estado do Amapá, lotada no IAPEN, nos 
períodos de 01/03 a 30/04 e 01 a 31/07/2011, referente 
ao quinquênio 03/02/2003 a 27/03/2009. 

Ma::apá·AP, em~~6Útle 2011. 

TÂMARA~MA 
Diretora do DRH/5EAD 

PORTARIA N~{)j /02·2011- DRH/SEAD. 

\ A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria no 103/98-5EAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processo- Protocolo Geral n° 
8762( 2011, resolve, 
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Conceder 03 (três) meses de Ucença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei no 0066, de 
03 de maio de 1993, ao servidor Luiglno Amorim Moro,
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Datiloscopista, 
Cadastro n° 309850, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil do 
Estado do Amapá, lotado na POUTEC, no período de 01/03 a 
31/05/2011, referente ao quinquênio 27/03/1999 a 
24/03/2004. . 

Macapá·AP, em2..2_de~·de 2011. 

TÂMARATA~A 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA N°J~U02·2011- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que . lhe são 
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 03/03/98, 
resolve, 

Con~er 03 (três) meses de Licença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei no 0066/93, 
aos servdores abaixo relacionados, Integrantes do Quadro de 
Pessoal Ovil do Estado do Amapá, lotados na SEED: 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍQJLA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR(A) 
-CARGO 
MATRÍCULA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

SERVIDOR( A) 
CARGO 
MATRÍQJLA 
QUINQUÊNIO 
PERÍODO(S) 
PROCESSO 

: Giauce Mary Lima Souza· 
Professor 
397342 
13/05/1996 a 11/05/2001 
01/03 a 31/05/2011 
Protocolo Geral no 5786/2011 

Nadja Núbia Moreira Garcia 
Professor 
407810 
12/06/2001 a 10/07/2006 
01/03 a 31/05/2011 
Protocolo Geral no 3871/2011 

José AJuildo da Silva Souza 
Professor 
328154 
21/06/1994 a 19/06/1999 
01/03 a 31/05/2011 c 

Protocolo Geral n° q157/20Il 

SERVIDOR(A) Maria Zenaide de Souza Araújo 
CARGO Professor 
MATRÍCULA 325023 
QUINQUÊNIO 12/06/1999 a 09/06/2004 
PERÍODO(S) 01/03 a 31/05/2011 
PROCESSO Protocolo Geral n° 1800/2011 

. Macapá-AP, em 2:J.... de~~~~ de 2011. 

. TÂMARA T9~MA 
Diretora do DRH/SEAD 

PORTARIA Ncl()3 /02·2011- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria no 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 
5132/2011, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei no 0066, de 
03 de maio de 1993, a servidora Eliane Ramos Cantuária, 
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Analista de 
Planejamento e Orçamento, Cadastro no 373702, pertencente 
ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, lotada na 
sm, no período de 01/03 a 31/05/2011, referente ao 

quinquênio 26/03/1995 a 24/0i;;O.OO. 

Macapá·AP, err&.;Ld i'5'0cte 2011. 

TÂMARA TA SUMA 
Diretora do DRH/SEA~ 

PORTARIA N~ /02·2011- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS .'DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando dóS atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em Vista o conbdo no Processo - Protocolo Geral no 
8946/2011, resolve, 

Conceder 03 (três} mêses de Licença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Lei no 0066, de 
03 de maio. de 1993, a servidora Maria Luzia de Mira 
Cordeiro, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de AUXiliar 
Administrativo, Cadastro n° 336378, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Ovil do Estado do Amapá, lotada no LACEN, no período 
de 01/03 a 31/05/2011, referente ao quinquênip 
31/07/1999 a 28/07/2004. i; 

Macapá·AP, ~ ~~'('Ode 2011. 
/ 

TÂMARA T ES UMA 
Diretora do DRH/SEAD 
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PORTARIA ~oJ05 /02·2011- DRH/SEAD. 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que -lhe são 
conferidas pela Portaria n° 103/98-SEAD, de 06/03/98 e, 
tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Gerai no 
59092/2010, resolve, 

Conceder 03 (três) meses de Licença-Especial Prêmio 
por Assiduidade, na forma do artigo 101, da Le1 no 0066, de 
03 de maio de 1993, a servidora Ana Célia Gomes 
Rodrigues, ocupante do· Cargo de Provimento Efetivo de 
Professor, Cadastro no 567566, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Civil do Estado do Amapá,. lotada na SEED, no período 
de 01/03 a 31/05/2011, referente ao quinquênio 28/05/1996 a 
26/05/2001. G 

Macapá·AP, erq,2;tde~~e 2011. 

TÂMARAT~MA 
Diretora do DRH/SEAD 

(Mobilização Social 

Ely da Silva Almeida 
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CONSELHO ESTADUAL DE PREVIOE:NCIA 

) 

) 

Ata da Priml!ira Rl!união Extraordinária 

Ano 2010 

Data: 02 de fevereiro de 2010. 

Horário: 161100- Primei-a Convoca~. 

Local: Aud~órlo da AMAPA PREVIDIÔNCIA. 

Conselheiros presentes: 



Macapâ 22.02.2011 
. - . ·~ ___. 

Artur de Jesus Barbosa Sótão- Presidente do Conselho 
..... :"'··. 

Bene~ilp . Paulo de . Souza -. M"mbro · suplente, 

repres;.r:tahtc do POder ExeCutivO.' · · 

; .,_... (1.: 

Marcus Vil'íitius Gouvéa • Ou{ntas M em tiro trtulat, 

representante do Tribunal de Justiça 

DamiHon Barbosa SalomãO. Membro tHular. 

-representante do Tribunal de Contas. 

Este!~ _Maria Pinheiro do Nascimento Sá Membro 

THular. representante do Ministério Público. 

Luiz Eduardo Nunes • Membro tnular. representante dos 

MilHares ativos Adernar Rodrigues dos Arjos - Membro suplente. 

representante dos MiRtares ativos. 

Miche~on Mendonça dos Santos Membro titular, 

representante dos Müitares InatiVos. 

Anatal de Jesus Pi'es de Oliveira membro titular. 

representante dos servidores Civis Ativos 

Mar/Ucto de Almeida Souza Membro trtular. 

representante dos servidores da Assembléia leglstallva. 

Ant~~~~ ~;iêiõ de Souza Petaes Membro titular. 

representante do& servidores do Poder Judiciário. 

Fernando Cezar Pereira da Sílva Membro Titufar. 

representante dos servidores do Ministério Público. 

Conselheiro ausente: 

Anatal de Jesus Pires de Olivetr3 

Arnaldo Santos Filho 

Haroldo Vitor de Azevedo Santos 

Wening1on de Carvalho Campoo 

Oallo da Costa Martins 

Moisés Tavares de Araújo 

Roslval Nazareno Fortunalo Monteiro 

Convidados Present~s: 

Rosely do Socorro Prado Caldas 

José Miton 

Ordem do Dia: 

1. Leitura do Edrtal de Convocação. 

2. Verificação de quorum: 

3. Justifocallva de auséncia: 

4. Análise das contribuiçOes em atraso. 

O Presidente cum~mentou a todos declarando aberta 

a 1' Reunião Extraordinária do C<>nselho de Previdência de 2010, 

pergurtando se todos receberam o material relativo a esta 

reunião. 

Item 01 da Ordem do Dia- Lettura do Edrtal de s:onvocação: 

'Na sequência <> Senhor .Presidente solicitou ao 

.Seen!tlrio :pa11 proferir •com a lertwa do -edital de convocaçAo ·n'. 

00212010. 

.Item 02 da Orriem do Dia-Verifocação de quor11n: 

(D'IÂRIO Ol=ICIAL) 

,. - T~do:quorom ·sufiCiente c"'? a pmsença de nove 

Consêlhe>iros. o s.enhor Pies!Qente prosseguiu com os trabalhos. 

,lt!m 03 da Ordem' do Dia- Jusl1ficarivas de Auséncia: 

O SMhOr Ptesidcntc leu as 1ustUieativa de ausência do 

Conselheiro Anatal de Jesus Pires de Oliveira . membro til~ar, 

representante dos serv1dore~ CiV1; Ativo~. 

O Conselheiro A~aldo Santos Filho - Membro trtular. 

representante do Poder Executivo. está representado pelo 

suplente Benedrto Paulo de Souza. 

A Conselheira Ora Esteta Mana Pinheiro do Nascimento 

Sá - Membro tHular, representante do MiniStério Público, teve a 

sua ausencia JUStificada pelo Senhor Presidente. 

Item 04 da Ordem do 01a -Análise das contribuições em atraso: 

Inicialmente o Senhor Presidente colocou que na ultima 
reunião um dos assuntos arquldos f01 o atraso elas contribuições 
Previdenciárias rela!lvas ao Poder Executivo. e em razão disso. 
solicitou junto a sua Diretoria que fizessem o levantamento dos 
valores pendentes do Poder Executivo e dos demais entes. Ele 
ressaltou ainda que recebeu trés rcquerinentos do Conselheiro 
Fernando Cezar e um deles tratava justamente das cobranças 
previdenciárias 

O Conselheiro Monteiro colocou quo em outro momento, 
eles ja haviam proposto ao Presidente anterior do Instituto que 
f.zesse uma ação para cobrar as contr1btiçlles em alraso dos 
outros poderes. 

O Senhor Pre&idente convidou a ProciXSdora da 
AMPREV para que ela esdarecesse quais seriam os 
prot<:dimcntos de cobrança a serem adotados, para um melhor 
entendimento do Conselho 

A Ora. Roscly colocou que. como não tem nada diZendo 
na legislação estadual quanto ao proccdincnto administrativo de 
cobrança de divida previdenciária, mas elee poderiam utilizar a 
constituição pertinente, obedecendo aõs procedimentos adotados 
pelo Regime Geral, tanto o ãmbno administrativo. quanto no 
judiciaL 

O Conselheiro Fernando Cezar perguntou a Ora. Rosely, 
quais encaminhamentos são dados pelo Regime Geral 

Em reposta a Ora. Ro~ty colocou que tem todo um 
proccdimenlo administrativo próprio. que consta desde leis a 
decretos ·e mais outros orocedlmentos que no momento ela não 

saberia elcncar. 

Continuando, o Conselheiro Monteiro colocou, se 
independente disso. eles poderiam comunicar o Ministério 
Público, a Procuradoria Geral do Estado e o Tribunal de Contas. 

' A Ora. Rosety colocou Que. além de utilidade do Tnbunal 
de Contas. para qualQuer ação em relação a Isso. é apenas na 
esfera penal, quando o ctime é apropriação Indébita 
previdenclaria c o pré-requisrto para esse tipo de ação é que se 
tenha esgotado o assunto na esfera administrativa. 

Q Conselheiro Fernando Cezar colocou que, 
independente do pré·requisilo. este assunto deveria se esgotar 
dentro da sua esfera e depois buscar as outras Instâncias. 

A Ora. Rosety colocou ainda que, a informação que ela 
tem, ,; Que as cobranças ainda não foram autuadas e que • 
medida que forem. eles podem Iniciar os procedmentos de 
cobranças 

O Conselheiro Martúclo colocou que, com relaçAo ao 
Ministérto PtlOlico. se cat>crla uma aç;lo civil e perguntou se o 
Ministério da Previdência. já está sabendo dessas dividas. 

A Ora. Roeety colocou que a AMPREV por I« 
personalidade jurídica própria o el.tonomia, ela pode procoder 
com as ccibrançaa e quanto ao Ministério da Previdência. leria 
legHimidade quanto a açao penal. 

o Conselhe~o Mlcherlon perguntou 5e Já iniciou algum 
proceôimento de cobrança e se já existe atglXTl processo. 

Em reposta, a Ora. Rosely renerou que nO<> existe ainda 
nenhuma cobrança autuada c que os próc:edlmentos a •erem 
adotados, dependerá do que será deliberado nesta reunião. 

Ém Geguida. o Conselheiro Fernando C..Zar solicitou 
uma questão de ordem. dizendo que agora a pouco, o Senhor 
Presidente colocou que. ele .havia protocolado três requerimentos 
e expti:ou ~- na salda da únima reunião do conselho, uma das 
suas prcocupaç6es. era de que. essas cobranças. fossem 
autuadas e desta fcm~a requereu junto a Presidência, que fizesse 
o levantamento de todas as cobranças ~ndentes. formalizando 
depois em processos administrativos separadam_:~e .de cad~ 

ente. Esse é o seu entendimento inicial, p;ora que sirva depois. 
como paràmelro da decisão que será !ornada. 

Em seguida o Senhor Artur So~o procedeu com 
entrega de lJ1la cópia d06 valores levantados para cada 
conseR1eiro, depois 1niciou de rorm;~ resumida a leihxa do 
material obedecendo i <>rdem dos erte~: 

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CQNTRlBUlÇÓES 00 
PODER EXECUTIVO Ei.l ATRASO. 

I jTOTAL · 
COMPETENCIA~I GERAL__ , S!TUACÃ~0"------1 

i DEZ/2003 I 1.329:96013 i A RECEBER 

I JAN/2009 : 10.525.734,64 PAGO 

[.FEV/2009 ! 10.722217,64 , PAGO 

.· Pâg; 14 . 

MAR/2009.' 10.618.257 ·15 J PAGO I 
•, I _____ _; 

JBR/2009 10.~1?.J:!.1JO.~! l''-'P"'.GO=---- ·---i MAI/2009. t0:652.~e. .. t.:; P..:.A::;:G,O::_·--~·--__! 
i JUNI2009 _ 10.926.352.39 ; A R""'EC,.,E,_,S,_,E,_,R ___ -1 
[ JUL/2009 !12 853.095,88 :A RECEBER 1. 

. ~\!_~--- t·Í:as;.;;~E~'~E"-'R'-----1~ ,. 

~.ET/2009 12 827.937, t8 A RECEBER _j 
OUT/2009 12.4~)3.497,47 i A RECEBER I 

·--j 
1 NOV/2009 12.392.643.~7! A RECEBER I 

ffEZ12009___c.i t2101 727,54; A RECEBER - -·-'1. 
AL . · . .11~4.541,66 A RECEBER 1 

A RECEBER 99.556.218,01 

OBS :valores atualizados até 2810212010. 

quadro elaborado em Otf0212010. 
Não foi atualizado monclanamente(faha a SEFAZ diVulgar a UPF-AP 
fevereiro). 

QUADRO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA DE PARCELAMEIÚO 
E CONTRIBUIÇÓES DO SEGURADO E PATRONAL DOS 

DEMAIS ENTES. 

RESU 1 
MODA I 
OlviDÁ I 

PODER LEGISLATIVO 

ANO 

2002 

2002 

2006 

I VALOR IR$) 

6.332.351,83 

1.099.t56,99 

235.862.97 

17.-r===-o:-=, MINISTÉRIO PÚBLICO 
NÃO POSSUI DIVIDA PREVIOENCIARIA- EXCETO 
REFERENTE AOS INATIVOS QUE 

ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE APURACÃO. 

TRIBUNAL 0E CONTAS 
--~ --

ANO ' VALORIR$l 

1999 

2000 

2001 

2002 

2006 

1.968 587,87 

1.613.734,54 

1.361.457.48 

1.580.499,12 

115.508,79 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RESU: I MODA 
DÍVIDA ANO VALORtR5) 

t999 3.590.485.40 

2000 4.80i424,50 

200t 6.364.893.38 

2002 2.520.948.58 

2003 815.768,62 

2004 1.409.095,24 

2005 108.471.33 

2006 645.681,47 

7 667.371, 
79 

6.639.787. 
78 

20.262.76 
8.52 

Observação: Valores atualizados até JANEIRO de 20t0. 

Finalizando a leHura das informações, o Senhor Presidente abriu 
-para as considerações dos conselheiros que após as suas 
colocações tomaram o .segui fie encaminhame~o. 

Deliberaç.'io: 

Encaminhar fequefimento ~ Proeuradoria da Ama~ Previdência 
no sentido que se manifeste através de Parecer de J11idico. 
quanto aos procedimentos a serem adotados pela AMPREV 
sobre a cobrança de divido Previdenciária. E este parecer deverá 
ser encaminhado pare aná6se ao Conselhe Estadual de 
Previdência, na próxima reuniêo ordinária que será reaizada no 
dia 25102/20t0. às 16h00. · 

E nada mais havendo a tratar. o Sr. Presidente 

encerrou a reunifo • .a~_ dezessete horas c cinqucnta m1nutos. da 

qual eu, ftuJí' · Jonil'on Vilhena Mart1ns. 

Secret8rio. lavrei a prClõente ata. que será assinada pelos 

Consethelroo ·prcsentcs. 

~[~ vt 
Artur de Jes..s 6'ár~ ';atao Benedito Paulo de Souza 
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Marcus Vinicius Gouvêa Quintas-

Esteta Maria Pinhe~o do 

Nascimento êá 

/~,:-...,W./('.? / 

Damilton Barbosa Salomão 

(DIÁRIO OFICIAL) 

wenington de Carvalho Gampos 

Dalto da Costa Martins 

Marcus Vinicius Gouvêa Qumtas · 

Convidados Presentes: 

Marlilcio de Almeida Souza Rosely do Socorro Prado Caldas 
vi--L.-/ ~ 

Moisés Tavares de AraUjo 

Rosival Nazareno Fortunato 

Monteiro 

Fernando Cezar Pereira da S11va 

CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA 

Ata da Segunda RêUnião Ordinária 

Ano 2010 

Data: 25 de fevereiro de 2010. 

Horário: 16h00- Primeira Convocação. 

Local: Aud~ór1o da AMAPA PREVIDÊNCIA. 

Consefhel~s presentes: 

Artur de Jesus Barbosa Sotão- Presidente do Conselho 

Benedito Paulo. de Souza Membro suplente, 

representante do Poder Executivo. 

Elibeno Nery Farias- Membro suplente. representante do 

Poder Executivo 

Maria Conceição Laurlnho dos Santos - Membro 

suplente, representante do Poder hetutivo. 

Damilton Barbosa Salomão. Membro titular, 

representante do Tribunal de Contas. 

Esteta Maria Pinheiro do Nascimento Sá • Membro 

Trtular. representante do Ministério Público. 

Luiz Eduardo Nunes • Membro titLJiar, representante ~os 

Militares ativos. Ademar Rodrigues dos Anjos- Membro suplente. 

representante dos Militares ativos. 

Micherton Mendonça dos Santos . Membro trtular. 

representante dos MilHares Inativos. 

Moisés Tavares de Araújo· Membro ti1ular. representante 

dos servidores Civis Inativos. 

Mar1úcio de Almeida Souza Membro trtular, 

representante dos servidores da Assembléia legislativa. 

Antônio Márcio de Souza . Pc/aes - Membro titular. 

representante dos servid_ores do Poder Judiciârio. 

Ferryando Cezar Pereira da Silva • Membro Titular, 

r'epresentanle dos servidores do Ministériõ Público. 

Conselheiro ausente: 

Anatal de Jesus Pires de Oliveira 

\ Arnaldo Santos Filho 

Haroldo Vitor de Azevedo Santos 

Corlsultoras da ExacHus: Vilma Torres e Mlck Massui 

Ordem 'do Dia: 

1. Leitura do Edrtal de Convocação, 

2. Verificação de quorum; 

3. Justificativa de ausência; 

4. Apreciação e votação das atas referente à 7a e ~ 

-Reuniões Extraordinárias e 12' Reunião Ordinária 

do ano 2009 e a 1' Reunião Ordinária do ano de 

2010; 

5. Apresentação dos resultados preliminares do 

estudo do cálculo atuarial para o ano 2010; 

6. Apreciação parcial do Processo n'. 107/2010, que 

trata da Proposta de alteração salarial para o 

quadro da AMPREV, quanto à comP.,têncla do CEP 

para deliberação de matéria de natureza salarial; 

7. Apresentação e deliberação sobre Parecer da 

Procuradoria Jurldlca quanto aos procedimentos a 

serem adotadO. pela AMPREV sobre cobrança de 

dívida Previdenciária; 

8. Comunicação da Presidência; 

9. Comunicação dos Conselheiros; 

10. O que ocorrer. , 

O Presidente cumprimentou a todos declarando aberta 

a 2' Reunião Ordinária do Conselho de Previ,dência de 2010. 

Item 01 da Ordem do Dia- Leitura do Edrtal de Convocação: 

Na sequéncia o Senhor Presidente solicitou ·ao 

Secretário para proferir com a leitura do edital de convocação n°. 

003/2010. 

Item 02 da Ordem do Dia -Verificação de quorum: 

T e<~do quorum suficiente com a pre.;ença de doze 

Conselheiros, o Senhor Presidente prosseguiu com os trabalhos 

Item 03 da Ordem do Dia- Justificativas de Ausência: 

O Senhor Pr9t.idQnte I9U aG justificativa d9 au~ênc\a do 

Conselheiro Anatal de Jesus Pires de Oliveira - me~bro titular, 

representante dos servidores Ctv1s Ativos. 

Arnaldo Santos ·Filho • Membro titular. representante do 

Poder Executivo, está representado pelo wplente Benedito Paulo 

de Souza. 

Item 04 da Ordem do Dia - Apreciaçao e votaçao das 

atas referente ã 71 e 81 Reuniões Extraordinárias e 121 Reunião 

Ordinária do ano 2009 e a 1' Reunião Ordinária do ano de 2010. 

Em razão de alguns Conselheiros não terem recebido(o 

material, o Senf_"lor Artur suspendeu a apreciação das atas. 

transferindo a matéria para a próxima reunião ordinâria. 

O Cons~he·,ro Fernando Cezar pêdiu atenção na 

apreciação nas atas, para que _não se prolongue em razão do 

tempo. 

ttem 05 da Ordem do Dia: Apr.....,ntação dos · r6u<tad01> 
preliminares do estudo d~ dlculo atuarial para o ano 2010. 

O Senhor ,\rtt•r .~:~ Je3t.. .. .! Barbosa Sotão colocou que 
em razão do piazo pafw t>>Jtf'31 (\ C'-ltulo atuarial junta ao 
Ministério da Previdência ser a~é o fl1i 1h ~a.orço dt! 2010, as 

P.á . 15 

Consultoras irão apresentar os primeiros resultados obtidos do 
estudo do cálculo atuarial. 

Passando a palavra as éonsuttoras que. inicialmente 
cumprimentaram todos e em seguida proferiram corn a 
demonstração dos resuttados. . 

A Senhora Viima iniciou a apresentação mostrando os 
resultodos do retatcrio. Ela colocou que a data base foi dezembro' 
de 2009. 

Após, apresentou graficamente os úttimos resultados 
apurados nas Ultimas avaliações atuariais: 

VAI.ORATUAL DOS BEJ-.<"EFÍÇ!OS 
Fl ~Tt TROS ('Af':J'JeficJo~ ;;~ C:oncedt .... r) 

=.20f!~-:--=_-:_---=---=··--.?-1.~.:~.:I~li~~-~~~:?X·; 
--~)oosJ -~----·--~~~-.-~x~s)·;~:~:~~~-~}!t~~:~_~1 

=~~~~ ~~lóJ~ ·~~~~-~~=· .·~.· --~~-~-~~·~~·=I.i~~«i"~·.-;~"'. ~·úlJ 

=~--·-_ ·I~~f~l--~~ ·~:~ ·: .. ·.·==~-~ ~~~~=}~~~~:~~tf.~~:U 
.:wnsl 

···-- ..•. L •.. 

H~·,.l)it ... :-h.., Ar,Hn·l:oll: t+) .... ,,:l'·"rnvH, l·~ n,··H'"~v. 

~- --~~~~. i-~~~=----:=~Q-~:!.-~=-~-~~~~~~.d 
·~· i.QC!;.é[_"~" . . · ~ ~- -····= .. ~- .. -.·~,~~·-''~1":.~-llf;,~:il( 

-·· --~~. :~ j·~~T:~-~--:·~~~:~~~-~- =~.T.~~1.··~-'.,~~-~Mil 
·····-··-~-~- .. i_õü7T- ·~-· -_:·.·.~ ....... --~~.i:.;_:lti_.;:~.<~~-~!:i·.t::~~~~ 
--- ·- ---- ·-iõi·~í -- ··· -----· -- ·· ···!·~:·;..:t .. ~·-,::;~s~:-.á·.!~~~; 

Posteriormente most;ou os resuHados quanto aos superávits e 
déflcits atuarias das untmas avaliações 

Continuando a Senhora Vftma !alou do equacionamento do déticrt 
e que baseado em legislações e que em função disso. eles 
tiveram todo um trabalho, que foi executado em conjunto, 
chegando a criação de uma lei, que foi publicada em 29 de 
dezembro de 2009. criando a segregação de massa. que consiste 
na separaçllo 'dos segurados vinculadO$ ao RPPS em dois 
grupos distintos: o Plano Financeiro e Plano Previdenciário. 

A consultora co~ocou que anua\mente e obrigatonamente: deve~s.e 
ter uma avaliação atuarial, que- consiste numa fotografia de uma 
avaliação técnica de números infonnados pelos entes.~ 

A Senhora V:ilma Torres colocou que esses resuttados foram 
encaminhados à AMPREV em dois de fevereiro de dois mil e dez. 
dOÓS a CoJisultora ColOCOU QUO esses foram OS r.esuttadOS 

preliminares e que posteriormente' dever~ ser encamint1ado antes 
do prazo final o relatõrio definitivo. 

O Senhor Anur abriu a inscrição para o plenário. 

O Con&elhoi.ro Antonio Mârcio colocou qLJe olhando a estrutura do 
balanço que foi apresentada. percebeu que no plano financeiro, 
na o há a identiFK:ação dos tipos das contas 

A Senhora Vilma colocou que nesta sijuação não foi discriminàda 
a identificação. 

O Conselheiro Fernando Cezar colocou que isso se dá em razão 
de serem contas distintas. Ele acrescentou ainda que 
automaticamente no momento que ~e ingressa no plano 
financeiro, as cc;mtas se espe<:ifr.:am por si só. ...... 

O SaMor Artur Sotão sot\<:it.ou a Consultora que para um melhor 
entendimento, seria bom fazer essa diferença. 

A Consultora colocou que atenderá e rará a atteração. 

Em segutda, após as colocações. o Senhor Presidente colocou 
que inicialmente a apresenta~o final d~ çálculo atuarial estava 

marcada para o dia 25 de março, mas que em razão de-uma 
viagem que ira fazer, ele gostaria de antecipar, até para atender o 
prazo final da postagem no Ministério da Previdência. 

Após várias colocações, o colegiado chegou ao consenso ftcando 
a data do dia 23 de março de 2010, para apresentação do 

, resunado final do estudo do calculo atuarial para o ano de 2010. 

Item 06 da Ordem do Dia: Apreciação. parcial do Processo n'. 
1071201 O, que trata da Proposta de afteração salarial para o 
quadro da AMPREV, quanto à competência do CEP para 
deliberação de matéria de natureza salarial. 

o Senhor Presidente Artur Sotao neste momento passou a 
condução d~s trabalhos ao Vice Presidente do Conselho, em 
razão da matéria ser também de seu interesse. 

O Senhor Fernando Cezar reabriu os trabalhos, 

pedindo uma questão de ordem faze~o duas obs.ervações. 

Primeiro: o Conselheiro tez lembrar que ·peta legistaçllo, o 

Presidente Artur, participa, mas não tem voto. Segundo: o 

Conselheiro colocou que na condu~o • da · votação. ele Iria 

obedecer ao artigo vinte e ofto do Regimento Interno' do 

·\ 
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Conselho; que diz· .. O processo inÇíufdo· na oroom do dia, após 

a designação do respectivo Conselheiro-Relator, deve ser 

apreci~o sêguin_do as dispos!ções adiante indicadas: I -

apresentaçilo de relatório pelo Conselheiro-Relator, no qual 

~evem ser _evidenciados. elementos como parte interessada, o 

objeto do proi::esso e as condições de sua instruçao: 11 -

discussão da matéria; 111 -le~ura do voto do Conselheiro-Relator: 

IV- votação; V- proclamação da dec~o do Conselho .. 

Em seguida o Conselheiro Fernando Cezar. passou a palavra ao 

Conselheiro Relator DamiHon Barbosa Salomão 

Cumprimentando a todos, o Conselheiro Relator Iniciou a leHura 

do seu relatório, introduzindo o pedido oo requerimento dos 

Diretores lvana Contente Gonçalves, Francicleide Marinho Lima 

da Silva e José Bernardino· Dias Júnior, Diretora de Beneficios e 

Fiscalização, ·Diretora Financeira e Atuarial e Auditor Interno. 

respectivamente, que trata da Proposta de criação da 

Gratificaçao de Atividade Previdenciária - GAP, aprovação da 

nova tabela de diárias e criação da dois novos cargos de 

assessores juffdicos. 

A pôs, a leitura inicial, o Conselheilo Fernando Cezar colocou que 

em razao· de serém vários pedidos destinados a apreciaçao deste 

Cons~ho, ele no seu entendimento preliminar. deslumbrou que 

havta necesstdade primeiramente de sut:tneter a este Conselho 

Estadual de Previdência • CEP. se ele tem ou não competência. 

para deliberar matéria dessa natureza. 

Continuando abriu a inscriçao para os dcma1s pares. 

A Conselheira EsteJa Mana Pinheiro Sã colocou quê no seu 

entendimento as preliminares. poderão ou não, prejudicar a 

apreci3:ção do assunto. Ela colocou a1nda que se deva apresentar 

a ~rimeira preliminar e após, colocá-la em apreciação e 

dependendo dq resultado continua ou não a a~álise da matéria. 

O Conselheiro Damilton Barbosa Salomao falou que em razão de 

encontrar falhas na formação do processo. dividiu em partes o 

seu relatório. 

A Conselheira Esteta colocou que se eles seguirem a parte final 

do relatório, a matéria já esta comprometida, visto que o CE P, 

não competência para deliberar matéria dessa natureza. 

conforme a lei vigenl.c. 

O Conselheiro Marlúcio colocou que ele gostaria de se posicionar 

quanto ao seu voto, do Conselho ter ou não competência para 

anaüsar matélia dessa natureza. E que no seu entendmento. o 

CEP não competência, visto que a legislação e o Regimento 

interno na o dão competência para deliberar o· assunto. Assim 

para ele deveria encerrar as discussões. 

o Conselheiro Fernando Cezar colocou que obedecendo o 

Regimento, ele iria prosseguir com as fases preliminares. 

A Conselheira Esteta colocou que, quandó se trabalha em 

apreciação de processo, em qualquer Egrégia, primeiramente é 

observado de quem é a competência da matéria a ser observada. 

E como o Conselho Estadual de Previdência nao tem 

competéncia para apreciar a matéria, nao teria porque eles 

apreciarem, visto a competência é absoluta nas· fases 

preliminares. No entanto a Conselheira colocou que em razão do 

Relator do referido Processo, além do seu voto, ter feito algumas 

sugestões seria bom aco"'!panhar a leitura do relatório, para que 

se possa dar andamento legal na proposta do requerimento 

protocolado pelos D~etores da AM PR EV. 

Em seguida o Conselheiro Relator continuou ,com a leitura das 

preliminares mostrando um plano de irregularidades constatado 

na formalização do processo. como: a)a ilegitimidade dos 

Dire!ores proponentes, representando os c(emais servidores; b) a 

supressão da instancia administrativa, \llsl'> que o assunto não foi 

apreciado pela Diretoria Executiva da AMPREV. confiJu-ando 

(DIÁRIO OJ=JCJAÜ 

assm. quebra do sistema orgânico funcional hierárquico da 

AMPREV. 

O Conselheiro finalizou as preliminares dizendo que por essas 

razões, e sem analisar o mérito da questão, submete as 

preliminares â apreciaçã~ deste Conselho. 

O Conselheiro Relator Oamiiton Barbosa Salomão colocou que 

estava inicialmente pedindo a análise das preliminares. mesmo 

sabendo que o Processo já está comprometido. 

A Conselheira Estela reiterou que neste momento se devem 

analisar as preliminares do processo. 

Assím, o Conselheiro Fernando Cezar tomou a liberdade e 

colocou em votação as preliminares do Processo, pedindo que 

cada membro do CEP, se posicionasse de forma clara para um 

melhor entendimento da matéria. 

O Senhor Fernando Cezar colocou o item "a", das l'<eliminares 

em votação, iniciando com o relator do Processo. 

Deliberação: 

1' • O Conselheiro Relator DamiHon entendeu que este ~em 

compromete o pedido, em razão da Diretoria Executiva não ter 

legitimidade, representando os demais servidores. o que se daria 

no primeiro momento através de sindicato ou com requerimento 

assinado por todos os servtdores. Desta forma com a matéria 

prejudicada, o relator votou pelo arquivamento do Processo. 

2" • A Conselheira Maria Conceição Laurinho dos Santos. 

acompanhou o voto do Relator. 

3' - A Conselheira Esteta disse que nas preliminares f"'ou bem 

claro as colocações, havendo falhas na fonnallzação do 

processo, mas que isso sirva de lição para que todos possam 

aprender, e que os pedidos feitos em nome de outras pessoas. 

se devem através de representatividade como, sindicatos, 

associações, os quais não el<fstem na AMPREV e desta forma, a 

Conselheira votou acompanhando o voto do Senhor Relator. 

4° • o Conselheiro Micherion decidiu também em se posicionar a 

favor do voto do Relator Damilton. 

5' • o Conselheiro Bened~o Paulo, colocou que também 

concorda com a tese do relator, que e.stâ bem assentada. 

f/' . O Conselheiro Mariucio seguiu o posicionamento do voto 

do Relator. 

7' ·O Conselheiro Eliberto acompanhou o voto do Relator. 

8' . O Conselheiro ~olsés acompanhou o voto do Relator. 

9' • O Antonio Mârcio votou também de acordo com o voto do 

Relator Damilton Salomão. 

10' • O Conselheiro Luiz Eduardo votou acompanhando o 

Relator. 

Assim, o Conselho por unani~idade, rejeitou o pedido 

protocolado através do processo 107/:iO 10, acompanhando o 

voto do Conselheiro Relator Damtlton Barbosa Salomão, 

comprometendo as demais fases do Processo. 

Em seguida, o Conselheiro Benedito Pauto colocou que mesmo o 

assunto já pacificado no Conselho, eles poderiam buscar outras 

formas legais para que fossem atendidas as devidas solicitações. 

O Conselheiro Fernando Cezar fll2 algum~s observações finais· 

' - ~ ~ 
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O Conselheiro Fernando Cezar finalizou as ~uas colocações 

passando. neste momento a Presidênc4a do Conselho ao Senhor 

Artur de Jesus Barbosa Sotão, que ~guiu o próximo item da 

pauta, 

Item 07 da Ordem do Dia: Apresentação e deliberação sobre 

Parecer da Procuradoria Jtridica quanto aos procedimentos a 

serem adotados pela AMPREV sob:e cobrança de divida 

Previdenciária. 

O Senhor Presidente colocou que conforme dec1dido na reunião 

al)terior, a Procuradoria Juridica da AMPREV, ficou de se 

manifestar com parecer jurídico. quanto aos procedimentos a 

serem adotados Pf>la Instituição sobre as cobranças de divida 

previdenciárla. 

E desta forma, o Senhor Artur procedeu à entrega do parecer aos 

demais membros, solicitando que cada um se posidonasse. 

O Conselheiro Antonio Márcio colocou que neste momento, antes 

que ele, se posicione, é necessário fazer uma leitura mmuciosa 

do Parecer encaminhado e depois sim, tomar as devidas 

medidas. 

Des1a fonna, o Senhor Artur colocou a proposta de se discutir a 

matéria em uma reunião extraordinária. 

O Conselheiro Fernando Cezar concordou com o posicionamento 

do Conselheiro Antonio Mãrcio. que antes que seja tomado 

Qualquer encaminhamento, que se distribua çrimeiro o Parecer 

para cada conselheiro. 

De posse da cópia do parecer jurídico da PROJUR da AMPREV 

e das legislaçOes 'Pertinentes, bem _como de Min.ta de uma 

Resolução, o Senhor Presidente convidou com à permissão do 

colegiado, a Procuradora Jurldica. Dra. Rosely do Socorro Prado 

Caldas a tomar assento, para que ela explicasse melhor o 

material encaminhado. 

A Dra. Rasei) colocou que o objeto do Processo refere-se aos 

procedimentos que a AMPREV, poderá a.dotar sobre as 

cpbranças da divióas previdenciárias. 

A Ora. Rosely colocou que, como na legislação estadual, não 

prevê isso, foi feito um parecer jurídico, eXplicando pare passo os 

procedimentos a serem adotados e juntamente foi entregue 

minuta de uma resoluçao, que está suje~a a criticas e sugestões 

deste Conselho e que para um melhor acompa"nhamento foram 

~ncaminhadas outras informações, como Portarias e decretos, do 

ambito federal, que seguem as regras do RPPS. 

Esgotada os posicionamentos, o Senhor Ariur colocou para o 

plenário que decidiu os seguintes encaminhamentos. 

Deliberaçilo: 

I) Diante das cotocaçi>es foi proposto que este item de 

pauta fosse disc.tido em reuniilo extraordinária, 

agendada para o dia 04 de março oo 2010. 

2) O conselheiro Benedito Paulo de Souza foi escolhido 

por unanimidade como Relator do Processo, que lfá 

apresentar os procedimentos a serem adotados pela 

AMPREV. relativo à cobrança de dividas 

previdenciárias. 

A seguir o Senhor Presidente, em razão do horário que se 

estendeu transferiu os demais nens da pauta para a próxima 

reunião. 

Com intuito de amadurecer o processo que eles que estào em I!Qm 08 d~ Ordem do Di<!: Comunicação da Presidência 

discussão, como em alguns trabalhos, inclusive da reformulaçao 

da legislaçao previdenciária e do plano de cargos e salários,. que 

é também da lnst~uição. 

Item 09 da Ordem do Dia: Comunlcaçãc.dos Conselheiros 

Item 10 da Ordem do Dia: O que ocorrer -
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E nada mais _tlllvendo a tratar. o Sr. Presidente 

encerrou a reunião às horas e quarenta e dois minutos, 

--"""1."<--1----- . Jonilson Vilhena da qual eu, 

(DIÁRIO:OFICIAL) 

J. Juslirlcativa de ausência: 

4. Apresentação, apreciação e· defiberaçao' da 

Proposta Orçarnentâna. 

Martins, Secretário, lavr · que sefll assinada. Encaminhamentos: 

pelos Co~:·~~;· Macapá, 25 de r~vereiro de 2010 

Artur de Jes'//6(; a Sotão- Benedfto Paulo de Souza 

Luiz Eduardo Nunes Daminon Barbosa Salomão 

Estela Maria Pinheiro do 

Nascimento Sé · Santos 

/'~r~J 
Moisés Tavares de Araujo Marlüclo de Almeida Souza 

Hem 01 da Ordem do Dia- Leitura do Edital de Convocação: 

Seguindo a pauta o Senhor Presidente. solicitou a 

S~retária par<~ proferir com a leitura do edital de convocação 

n•. 01412010 

Hem 02 da Ordem do Dia- VerifiCaÇão de quorum: 

O Presi~ente fez a primeira chamada, pois observou 

que nao havia a capacidade de quorum necessária para a 

apreciação da .matéria, que exigem um'· quorum especial de 

onze Conselheiros. e anunciou o aguardo de vinte minutos 

para a segunda chamada. 

--0(?,%'·'t;,óâ:~~J. 1'. Chamada. as 16:00h, com os Conselheiros presentes: f~irfdó Cezfrierllf' la 
Silva 

E liberto Nery Farias 
Maria Conceição Laurinho dos 

Santos 

Canos Alberto Canezin- Conselheiro THular: 

Marcelo Moreira dos Santos- Conselheiro Suplenle: 

Marlucio de Almeida Souza - Conselheiro ,Titular: 

CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDI':NCIA.CEP . Xirlene do Socorro Costa- Conselheira Titular; 

Ata da Sexta Reunião Extraordinária Damilton Barbosa Salomão- Conselheiro Titular; 

Ano 2010 Anatal de Jesus Pires de Oliveira- Conselheiro Tnular. 

Data: 

• ~ · ••·. 1 ... ' .1n~ . 
Horário: 

Local: 

26 de agosto de 2010. 

• 
16h00.

1 

Auditório da Amapá Previdência- AMPREV. 

Conselheiros presentes: 

Artur de Jea"" Barbosa Sot&o - Presidente: 

Benedito Paulo de Souza- Conselheiro Suplente: 

Carlos Âlberto Canezin · Conselheiro THular; 

Damillon Barbosa Salomão- Conselheiro nula r; 

Marcelo Moreira dos Santos- Conselheiro Suplente: /I,;:_ 
' ~/ 

Micherlon Mendonça dos Santos - Corfselheiro Titular: . 

'""" .. ~~ "~_ .. "''""-'~~····"""',f+ . 
Mo1sés Tavares de AraUjo- Conselheiro Titular: ..J i 

Marlúcio de Almeida Souza - Conselheiro THular: 

Antônio Márcro de Souza Pelaes- Conselheiro T~ular:~fl~ 

Xirlene do Socorro Costa -Conselheira THular. ~ 

Convidados pres.,nles: 

Francicleide Marinho Lima da Silva • Diretora Financeira e 
Atuarial; ' 

W4>bor Mendes ASS<ISSOr Jurldico em substiluiç~o a 
Procuradora Jurídica que estava em viagem: 

Marcia ~iniz- Supervisara do Planejamento. 

Ordem do Dia: 

t. Edital d~ Conv<fação; 

2. Verificação de quorum:. 

2" Chamada, as .16:t0h, com os Conselheiros presentes: 

Benedito Paulo de Souza -Conselheiro Suplente: 

Carlos Alberto Canezin • Conselheiro Titular; 

Damilton Barbosa Salomão- Conselheiro Tilular: 

Marcelo Moreira dos Santos - Conselheiro Suplenle: · 

Micherlon Mendonça dos Santos- Conselheiro Titular: 

Anat~de Jesus Pires de Oliveira - Conselheiro Titular: 

Moisés Tavarf-1 de Ara0ofConsélheiro Titular: 

Marlucio de Almeida Souza- Conselheiro Titular: 

Antõnio Márcio de Souza Pelaes- Conselheiro Titular. 

Xir1ene do Socorro Costa- Conselheira Titular. 

Tendo quórum suficiente com a presença de onze 

Conselheiros, o Senhor Presidente prosseguiu com a reunia o. 

Item 03 da Ordem do Dia- Justificativas de Ausência: 

0$ Conselheiros: F ern•ndo Cezar Silva, Sebastiao 

Máximo encaminharam as ·justifiCativas de ausência e a 

Conselheira Estela Sá foi representada pelo seu Suplente 

Marcelo Moreira. 

Item 04 da Ordem do Dia - Apresentação, apreciaçao e 

deliberaçao da Proposta Orçamentária; 

O Presidenle cplocou que a proposta apresentada, 

foi feita de acordo com o levantamento na Diretoria 

Administrati.va Financeira. Diretoria de Beneficios e Gerencra 

Financeira Administrativa. 

Justificou alguns itens que não foram executados, 

como por exemplo, os jetons dos Conselheiros, que vem 

constando no orçamento passado, mas como a legislação não 

autortzou o pagamento, continua o mesmo valor, e outras 

rubricas, que em razão de licitação que não conseguimos 

avançar e efetivar o serviço, ou lazer a compra. 
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Passando para apresentação da. Proposta 

Orçamentária para o exerclcio de 2011. 

"INTROCiUçAo 

A Proposta ,Or'f"merrtária da Amapá Previdência par• 
\ 

o exercício de 2011. foi constttulda em conformidade com a 

legislação·em vigor que estima a .Receita e fixa a Despesa. 

As despesas administrativas da Amapá Previdência -

AMPREV, conforme Art. 108 da Lei n•. 0915. nao podera.o 

exceder anualmente a 2% (dois pontos percentuais) do total da 

remuneraçao. proventos e pensões dos segurados e 

ben~ficiários vinculados, COf!l. base no ex,{c;io anterior. 

Considerando que o valor estimado para o exerclcio 

de 2010 é de R$ 888.497.302,13 (oitocentos e ooenta e oijo 

milhOe$, quatrocentos e noventa e setenta e trezentos e dois 

mil, e treze centavos), o ümite permissivel seria de R$ 

17.769.946.04 (dezessete mffhã<is setecentos e sessenta e 

nove mil e novecentos e quarenta e seis reais e quatro 

centavos). O orçamento para as despesas administrativas da 

AMPREV para o ano de 2011 é de R$ 10.312.329.00, (Dez 

milhões. e trezentos 'e doze mil e trezentos e vinte e nove reais), 

o que corresponde a 1,16% da teto. 

PLANO DE ACÃO- EXERCíCI0/2011 . 

Consideran<lo a proposta orçamentária para o 
exercício de 2011. 

PROGRAMA PREVIDÉNCIÁR/0 PARA O ANO 2011 

OBJETIVO: Gerenciar, promover, executar a politica 

pr.,vid~nciária, garantindo aos servidores beneficios s~iais 

com transparência e agilidade. Assegurar aos servidores 

públiCos do Estado do Amapá e seus dependentes 

exc.,lência nos serviços preslados na área de Previdência . 

AÇÃO 01 • RECENSEAMENTO DOS SERVIDORES 

ATIVOS DO ESTADO' 00 AMAPÂ DOS PODERES 

EXECUTIVO, LEGISLA nvo, JUDICIÁRIO, E DOS 

SERVIDORES INAnvos E PENSIONISTAS, NA CAPITAL, 

NO INTERIOR E FORA DO ESTADO: a referida atividade 

objetiva manter atualizado o cadaslro previdenciário dos 

servidores contribuintes do Regime Próprio para a composição 

da base para o cálculo atuarial, bem como a conslatação da 

manutenção do pagamento dos benelicios previdenciários de 

pensão e aposentadoria 

AÇÃO 02 -IMPLEMENTAÇÃO DE. PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - O progra;,a visa promover 

palestras previdenciárias aos servidores quando de 

seu irigresso no serviço público. bem como àqueles que já são 

servidores e que necessitam conhecer ou cons_olidar suas 

informações sobre a matérta previdenciár1a. O programa será 

realizado através de: 

Palestras SObre matéria previdencíárla 

junto aos sindicatos: associações, escolas. núcleos de saúde. 

policia militar e civil. dentre outros, com abordagem de temas 

práticos de interesse direto do servidor; 

. Entrega de cartilhas informativas e lolders . 
que facil~aráo a compreensão da matéria previdenciárta. 

AÇÃO 03 - PROMOÇÃO DE REUNIOES OE 

TRABALHO COM OS SETORIAS DE RECUii$ÔS 

HUMANOS - as reuniOes objetivarão, principalmente, orientar 

os setoriais ste RecursoJ Humanw··aobr~ beneficios 

previdenciários e procedlmenlos de instrução dos processos de 

concessão de beneficio& previdenciários. 

;. AÇÃO 04 - CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE 

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E 

BENEFICIÁRIOS DE PENSAO POR MORTE - As carteiras 

serão o documento de identifrcação do segurado junto a órgãos 

de crédito, estabelecimentos comerciais e em qualquer outra 

atividade que nec:ess~e da identificação do mesmo. 

;;. AÇÃO 05 - DIGITALIZAÇÃO· DE TÍ>DOS OS 

DocUMENTOS RELATIVOS A) CONCESSÃO DE 

BENEFiCios PREVIDENCIÃRIOS A dignalização 

implementará maior organização da documentação dos · 
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' ·prOceSsos:· assim' 'êorrio facilitará a consulta de docume.~los 

processuais co~ _m~ior Sgiltct~de~~-éêQ'ur~hÇa~ -;~:~ ·- · -~ L.--~ 
... ~:r;··:::fiC~0.,06,·,. Prompyer o éontrole·~a·oquis~ào de 

. material. e da realização de serviços. ·cem a ftnai1dade 
de atender às neeeSSidâdéS doS diversoS setores (lá. 

;,. AÇÃO 06.~ ~ÊVIS40 DE TODOS OS P~OCÉSSOS 
DE APOSENT~~;À ~00 l;..yAL;OEZ ""Segun~o ~o~a 

' l~iSI~çÜo. ;,;!ncxiibà;,{eri;~ deveiÍio. se{ iev~l;,s ;~do~ os 
0 o ~ :'- ... ,.:"", ~ .; ·-·· ~ •", '·,:•• 0 o O' > ~ , ... ,. '... ,'o .·L :':' o' 

· benefleiõs de· após'enladoria por invalidez ou decisões em 

pr~essos''de pé~à6 ~or ~brte' q~ det~;;;;;~~~- cola ;nallda 

ãquel~ portadOres d~ algum iipo de m'~àlid~~--.. 
- • • , • • : -~-~- ·:-. :'. ' ' ·, ;. . • :.· . i',.. .• - ' ': •• 

;,. .•· · :AçÃo :·o7. ·:: tNstt,LAéÃo ·oE:'' t.ÍM éAtXA 

. · EL~rRON,t~.Ó.'PÂRÁ PAGAMeNTo oos APàsE~TÁilOS É 
PENSIONISTAS·· A medida visa fâêllrtàr o atendimento· do 

nosso pÚbfico de segur~do$ ~úé em Sua maiona possu;m. 

· n~essid~d~ es~ecíà!S de ;;i~ridinienfo: · . 

AÇÂO ·os IMPLANTAÇÃO DE PROGAMAS 

VOLTADOS À . PRÉ·AJ>0sENTADORIA E . PÓS-

APOSENTADORIA - Os ·referidos prog.,;rilas possuem dois 

eixo~ de . atuação: ~ servidores que estao em fase de 

preparação à aposentadoria _e aqueles que já estão 

aposenládos, incluindo suas respectivas familias. Os 

programas aqui ref~renclados estão inclusos neste orçamento 

para efeHo de demonstraçao de metas. porém ~áo serao 

custeadoS pelo orçamento de 2011 por não terem diretamente. 

finalidade previdenciária. Os mesmos serão custeados a~ravés 

de parcerias com o poder público. ONGs. Associações. 

Universidades e empresas privadas. 

. l> AÇÃO 09 - ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÓES 

FisiCAS DA DIRnORIA OE .BENEFÍCIOS E FISC~UZAÇÁCf 
-.Diante do aumento de pedidos de beneficios. sejam dP. 

caráter permanente o~ temporário. ou seja. diaf)le do aumento· 

da demanda de nossas atividades e da necessidade de nfl!fhor 

adequarmos a estrutura fisica da DIBEF. serao promovidas a 

reestruturação de toda a parte eletrica, o reposlcionamento de 

alguns setores para que sejam posicionados de forma 

estratégica ao melhor atendimento de nossos segurados; o 

Isolamento daqueles setor~ue não {II'C•m cer acesso ao 

público. construção de salas especiais para a implantação de 

arquivos de beneficios e de perlcía médica; criação de 

ambiente mais humano e cômodo ao nosso público de 

servidores. 

AÇÃO 10 - TREINAMENTO iNTERNO DE 

FUNCIONÁRIOS-Treinamento constante a lodos os 

funcionários da AMPREV. para que tenham bastante 

conhecimento sobre a matéria previdenciária. 

PROGRAMA ADMINISTRA T1VO PA~ O ANO DE 

'2011 

OBJETIVO: Gerenciar e coordenar os recursos 

e normas administrativas existentes. a fim de prestar 

apoio ,âs Unidades que integram a AMPREV. otimizando 

· o resuHado das aUvidades desenvoMdas pelos 

Servidores. 

;. ·AÇÃO 01 ;.. Manutenç:ão e atualização dos sistemas 
em execução. tais como: SISPREV WEB (Módulos: 
Folha de Pagamento de Beneficios. 
Acompanhamento de Prôcessos e Concessão de 
Beneficios, Perícia Médica, Arrecadação, Patrimônio. 
Financeiro e Contábil) SOFTFROTA (Sistema de 
Controle de Veiculos). SJCOP (Sistema de Controle 
de Material de • Consumo) e PONTO DIGITAL 
(Sistema .de Controle de Ponto com utilização de 
Biometria). 

;;. . AÇÃO 02 - Contrataçao. de emp<esa para a 
prestaçao dos serviços de GESTÃO DOCUMENTAL 
(catalogaçao. higienização,· digHalização, indexação 
de acervo. taxonomia e bliste~zaçêo). visando maior 
controle. segurança e integridade dos documentos 
referentes às áreas de beneficios. administraUva. 
financeira e atuarial. 

;.. - ,AÇAO . 03. - Acompanhar e supervisionar a 
ex~_uç~o, dos .• s~rviçós . ~~ .. adequaçao ., das 
ln.sta!a~.s.·fosicas a serem realizadas ~o préd!o d.a 
()i(eloria de BenáRclos e Flscalizaç~ - OIS E F. · 

.:,~ilo~!/:.~ ~c;o~}~t~,de e~~;.~:.~~d~ ~: 
restawaçao da rede elétrfca dos Prêdlos S.EDE e 
DIBEF. , ' , 

,... . __ ;.,;_; ·;.' ! '_.'•ITl~.)~, '•' I ·• ., ':._~; • . 

. ,..;ÇAg,o,?,, .jlco"'pan~ar !:~ISCalizar .a ·execução. 
. ~· SeQIIços oriundos dos contratos mantidos pela 

AMPREV. . .. . 

AMPREV. . 
' . ' . i : ~ ~ • . . : . 

• AÇÃO 07 - Promover a conservação e manutenção 
. _que .se. fizerem !)etess~~!38 . n.os, ,bens .. móveis e 

Jri'ióvels da AMPREV. 

.... " -·1\ÇAo· 00 -'Valorizar; através 'de 'capacitação os 
servioores da .Amapã .Previdência, por .meio de 

.... cu~ e 'aílvlélade$ correlatas rr::· e . açao e de 
conhecimentos leóricO!;j e prát' . garllnlindo a 
Jntegraçãcf . e .. a o~mizaçã das atividades 

·oBJET.IVQ: G.enr os· rf!CursQS. ·arrecadal!os .e· a 

arrecadar. a fim de preservar o equilibrio financeiro e. atuarial · 

do RPPS do. Estad~ do Âmapá. objetivando. o cumprimento da 

meta atua~ial co.nstitulda pela v~riaçao do. INPC mais 6% de 

juros ao ano. observando os limhes de riscos por emlssao e po~ 

segmento d~finidos ~la Resolução 379012009-CMN e permnir 

que · a gestão dOs · recursos possa ser execulada e 

acompanhada com transparência e segurança, 'através de 

diretrizes. melas e estratégia de alocação definidas na Politica 

de lnvestlmentils da Amapá Previdência. 

J> AÇÃO 01 - Cumprir a Política de Investimentos e os 

enquadramentos legais de aplicação dos recursos. 

permitidos aos RPPS's; 

AÇÃO 02 - Acompanhar a meta atuarial das 

aplicações. permitindo o direcionamento para 

aquelaS com melhor retomo. visando garantir o seu 

cumprimenio: 

:;.. . AÇÃO 03 • Diversifocar os recursos disponlveis, a fim 

de minimizar os riscos inerentes às aplicações 

financeiras distribuindo de forma transparente os 

recursos aplicados nas diversas instnuJçOes. sem 

privilégios, tendo. como crit~rio de escolha produtos 

de instituições credenciadas e com o melhor retorno 

do capital aplicado; 

;,. AÇÃO 04 - Resguardar as tomadas de decisOe;; do 

ComHê de Investimentos da Amapá Previdênciá • 

CIAP e do Conselho Estadual de Previdência· CEP. 

dentro de seus lim"es de ação; 

., AÇÃO 05 ·Gerir com condições de segurança, 

rentabilidade. solvtÍncia.liquidez e transparência os 

recursos financeiros destinados à caprtalizaçao do 

RPPS do Estado do A mapa. 

DEMONSTRA TNO DE RECEITAS E DESPESAS 

RECETTAS PREVIDENCfARIAS 

1.0.0.0.00.0 • RECEITAS CORRENTES: 

ANO VALOR ~; 
í---.,;20;.-:tc;t--t---iR;';$~1';;96;,:..=711}ãõ;õõ"J \ _ 

1.2.1.0.00.00· RECEITA!_OE fONTRI!!piÇ0ES . 

·~ ~~;~·:-lf. 
\'· -

Contribuições previdenciárias ao RPPS • O valor 

orçado par~ as contnbuiçOes dos se<Vidores loi calculado tendo 

como referêncj.a os dados. constantes dos balanceies da 

AMPREV do periodo de janeiro a maio de 201 O e estimativo de 

junho a dezembro de 201 O. 

ANO VALOR 
20t1 R$ 79.511.010,00 

1.3.0.0.00.00-RECEITA PATRIMONIAL 

Receita patrimonial referente ao resul!ado financeiro 

do usufruto do patrimônio do RPPS. 

i ANO I·· VALOR 
·I 20t1 I R$ '117.066.050,00 

• .(, :•- ' - • ,< ' ' I ~ • .. ..· • 

Receita.• de. multas. juros de mora. indenízaç~. e 

.· ... 
. ~estHuiçõe~}~eita da divida al.iva .e outras receitas. 

ANO J·. R$.134.220;00 
·'' cVALOR-

.:;. 
2011 I 

, . 
. .. 2.0.0.0.00.00-RECEITAS:DE.CAPifÁL 

. ·.R$ 170.850,00 

'7.0.0.0.00.00 - RECEITAS COORENTES INTRA-, 

ORÇAMENTÁRIAS 

Receita proveniente de recursos efetuados P,Pf_ 

entidade pUblica no ãmbfto da mesma esfera de Gover~p. · . 

\ ANO 
2011 

VALOR , '/1 ', 
R$ 106.532.912,00 :-J V 

.'~-~ •U"', 
I 

\.I ' 
7.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBOlçi>ES 

INTRA.ORÇAMENT ÀRIAS 

Receita proveniente de rl""'rsos ?"'dos por 

entidade pública no ãmMo da mesma ~sfera <!{.Governo. 

ANO VALOR 
2011 R$ 105.423.910.00 

7.9.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

INTRA.ORÇAMENT ÁRIAS 

Receita proveniente de recu~os efetuados por 

entidade pública no êmbHo da mesma esfera de Governo. 

ANO VALOR 
20t1 R$1.109.002,00 

DESPESAS PREVIDENCIARIAS 

ANO VALOR 
2011 R$ 31.584.653,00 

3.3.3.9.0.01.00 - APOSENTADOOIAS E REFORMAS 

DesPesaS com pagamentos de inativos civis e 

milHares reformados do plano de beneficios. 

ANO VALOR J 
2011 R$ 8.456.500 00 

1 Plano Financeiro R$ 7.610.850 00 
Plano Previdenciário R$ 8-45.650,00 j 

3.3.3.9.0.03.00- PENSOES 

Despesas previstas com pensionistas civis e mil~ar~. 

ANO 
2011 

Plano Financeiro 
Plano Previdenciário 

3.3.3.9.0.05.00 

PREVIDENCIÁRIOS 

VALOR 
RS 9.100.000,00 
R$ 8.190.000.00 
R$. 9t0.000,00 

OUTROS BENEFICIOS 

Despesas com outros beneficios prevldenc,~~· 

qu~~do o pag"ílmento for efetuado pelo· RPPS. l\ 

1 ANO: I J· VALÇ>R I ~~~ . ·. 
~ 2011 R$ 9.,29.500,0~/..- -~- '. 

;.3:S~~-O~~.S1. ·AUXiLio oóeNÇA. 
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Despesas com auxilio, doença, devido ao segurado 

que ficar incapac~ado para o trabalho por período superior a 15 

dias 

; ANO VALOR 
2011 R$ 5.865.000,00 I 

' Plano Financeiro R$ 5.278.500.00 I 
Plano Previdenciário R$ 586 500,00 

3.3.3.9.0.05.56- SALÁRIO MATERNIDADE. 

Despesas com salário maternidade, devido a 

segurada gestante, durante o período de licença gestante 

prevista em lei. 

.. 
ANO VALOR 
2011 R$ 3.570.000,00 ; 

Plano Financeiro R$ 3.213.000,00 i 
Plano Previdenciario R$ 357.000,00 I 

3.3.3.9.0.05.61-ABONO ANUAL-13' SALÁRIO 

Despesas com abono anual-13' salário, devido aos 

segurados -benefiCiários. a partir de 15 ·dias em gozo de 

beneficio 

ANO VALOR 
2011 R$ 494.500,00 

Plano Financeiro R$ 445.050 00 
Piano Previdenciário R$ 49.450,00 

3.3.3.9.0.91.00 • SENTENÇAS JUDICIAIS 

Despesas com sentenças judiciais de exercício 

anteriores. Debita-se pela apropriação das despesas: 

'-
ANO VALOR 
2011 R$ 4.083.653,00 

1 Plano Financeiro R$ 3.675.288 00 
I Plano Previdenciário R$ 406.365,00 

·~ ~ \. 

*~ \. 
3.3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DO EXERCICIO 

ANTERIOR. 

Despesas de exercícios encerrados, para os quais o 
orçamento respectivo consignava créd~o próprio. 

I ANO VALOR 
2011 RS 15.000,00 

Plano Financeiro R$ !3.50000 
L Plano Previdenciário R$ 1.500 00 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

ANO VALOR 
' 
L--·· 

2011 R$ 1 0.312.329,00 

3.3.3.9.0.03.00 -PENSÕES 

Despesas com pensão especial ao ex-integrantes 

guarda territorial. 

ANO i VALOR,' 
2011 R$ 987.000,00 

3.3.3.9.0.39.81- SERVIÇOS BANCÁRIOS. 

Despesas com tarifas e taxas decorrentes de serviços 

prestados por bancos e outras instrtuiçOes financeiras. 

ANO VALOR 
2011 R$ 3.000,00 

3.3.1.9.0.11.00 -VENCIMENTO E SALÁRIOS 

Despesas_ com salários e · va'irtagens· · fixas da 

administração. 

.ANO 1··· VAL~ 
' 'R$ 2.943.0'21 :oo . . , '• I '2011' 

(DIÁRIO OFICIAl!) 

3.3:1:D.9:11.o1.:. SALÁRIOS. 

Trata-se de provisão para essa despesa de acordo 

com a legislação pertinente. 

E AN'a VALOR 

3.3.1.9.0.11.31 -GRATIFICAÇÃO POR ÉXERCÍCIO 

DE CARGOS: 

Despesas com gratificação. 

ANO I VALOR 
2011 

3.3.1.9.0.11.43- 13' Salário. 

Despesas com gratificação de natal. 

ANO VALOR 
2011 R$ 189.644,00 

3.3.1.9.0,11.44- FERIAS -1\'BONO PECUNIÁRIO. 

Despesas previstas com· a conversão em abono 

pecuniário de um 1131erço do valor da remuneração devida aos 

servidores no perlodo de férias. o valor orçado para 2011. 

ANO I VALOR ~ 
r-----20~171--~~R~$~~~.2~15~.0~0~--~ 

.3.3.1.9.0.13.00- OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 

Despesas resuHantes de pagamento de pessoal 

relalivo a encargos que os órgãos e instrtuiçOes devem atender 

sua condição de empregador. 

ANO I VALOR 
2011 

3.3.1.9.0.13.01 • FGTS. 
1-l}.l I I 

. ~ ' '·, I 
' I 'v! 

Está calCulado mensalmente, à razão de 8% sobre as 

despesas com salários e vantagens fixas. 

3.3.1.9.0.13.02-cONTRIBUIÇÕES 

PREVID~~ÁRIAS -INS,S. 

Despesas com contlibuiçOes previdenciárias ao INSS, 

quando o pagamenlo for efetuado pelo próprio órgão. 

3.3:1.9.0:i3.99 

PATRONAIS. 

ANO 
2011 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 

I VALOR 

3.3.1.9.0.91.00 • Sl'.t~TENÇAS JUDICIAIS. 

Para cumprimer,to de senlenças judiciais, transitadas 

em julgado, de pequem valor de uma forma definida em lei. 

I < ,. ~ . ' Pá ·19' 

3.3:1.9.0.94.00 -INDENIZAÇÕES TRABALHiSTAS. 

Despesas de nalureza salaril'l resultarrte de 

pagamento efetuados a servidores públicos civis e empregados 

do RPPS, em função da perda da condição de servidor ou 

empregado. 

ANO I VALOR 
. 20tt 

3.3.3.9.0.14. 14- DIÁRIA PESSOAL CIVIL .. 

( 5,>-: 
Despesas com diárias com pessoal civil no de 20fÍ: •' 

'------"'~'-"1°..:..1_· __ -L!R~$~3~7~2-~~~A!,.!~~~'--R-,.-..!'--~1 :j 
~~ 3.3.3.9.0.30.00 -MATERIAL DE CONSUMO. 

3.3.3.9.0.30.01 

LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. 

COMBUSTivEIS E 

Despesas com aquisiç·ao de combustíveis e 

lubrificantes. para veículos. 

ANO I VALOR 
2011 

3.3.3.9.0.30.07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. 

Despesas com gêneros de alimenlação 

ANO VALOR :J 
r-----~20~1~1---~R"$~19~.00~0~,00~~-:J 

3.3.3.9,0.30.16- MATERIAL DE EXPEDIENTE. 

Despesas com aquisição de materiais utilizados 

direlamente nos lrabalhos administrativos. 

ANO VALOR 
2011 R$ 35.000,00 

3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO 

DE DADOS. 

Despesas com aquisição de maleriais utilizados no 

funcionamento e manulenção dos sistemas de processamento 

de dados. 

ANO 
2011 

3.3.3.9.0.30.22 

PRODUTO DE HIGIENE. 

·i VALOR 

MATERIAL DE LIMPEZA 

Despesas com materiais destinados 

pessoal e de ambiente de lrabalho 

ANO I VALOR 
2011 

~ 
3.3.3.9.o:3o.3!Í ~' M/ITERIA;ftRA MANUTENÇÃO 

DE VEICULQ_S. I I . . . 

Despesas.comaquisição de matetiaiS para aplicação 



.. 
e lllaniJieryçã~ d_e Vt:iculos. 

i---~A:;,NO~--r=:--::-:-=-"·~VA~l~O~R~~ 
2011 R$ 25.000,00 · · 

~ ~ • · ' : • ' • : t f~~~ 'f . • 1 ' I 

3.3.3:9.0.30.46 • Mf1TERIAL BIBÜOGRÁFICÓ .. 

Despesas com mateiial bibiiog';af.;<i não desiinado a 
. ' . .. . . . ~. ' ' 

bibliotecas. cuja defasagem ocorre em um prazo máximo de 

dois anos. tais corno: jornais, revistas. Periódicos em geral. 

anuários médicos, anuário estatísticos e afins (podendo está na 

forma de'CD-ROM). 

ANO I '• .. VALOR l ~--~~~1r;-·--+~R~$~2~s.~oo~o~.oo~~--l 

·' 
3.3.3.9.Ó.30.99 

CONSUMO. 

De 

Degpesas com aquisição de ouirós materiais de 

consumo. 

E---~A~N~O~--+!~i-~·~-~~~~A~L~O~R~~ 
2011 J R$ 10.000,00 

3.3.3.~.0.33.00 ~~~~ÀGE~S É b~s~~~~~ DE 

LOCOMOÇÃci. 

Despesas com viágens inSI~ucionais e do programa 

permanente de atUalizaçao caciasi~;. ~~~. paleStras e o 
. ,_ ,':) . . . . ~. ' 

""'m'"' 00 •:::•"" • •~;--~ ~,::oo•"i_sl. ;>'}/\ 
2011 R$ 3so.ooo,oo _ j,/' 

3.3.3.9.0.35.00 -SERVIÇOS DE CONSUL TORtA. 

·-:. _., 

Despesas_ decorrentes de contratos' com pessoas 

físicas ou jurídicas para a prestaÇão de serviços de consunorla 

técnica ou jurldicá. ~\ 

~--~A~N0~-4~~~~VA?.L~OR~~l '~~~ 
2011 R$128.1601@ · ] 

3.3.3.9.0.36.00 

PESSOA FfSteA. 

OUTROS . SERV. TERCEIROS -

Despesas decorrentes de serviços prestados por 

pessoa física, pagos diretam~nte a ~;a ~ nAo en~~~drados 
nos elem~ntos d~ despesas· ~peclfi~~. tais c~mo 
remuneraçao de serviços de natu~ezà ev_entuat prestado por 

pessoa física com vincUlo empregatlclo. estagiários. diárlas e 

colaboradores eventuais e jétons. 

ANO -· .VA~OR 
2011 R$ 390.000,00 

'o ', O... • ' • .;• O ,-I,.... ~>.-\~O ' 
3.3.3.9.0.36:.& - JETONS A CONSELHEIROS. 

Des~sas decorrentes do p~gamento de jetons aos 

conselheiroS. 

ANO VA~OR 
2011 R$ 350.000,00 

3.3.3.9.0.36.99 - OÚTROS SERVIÇOS. 

DEiSpesas com outrOs serviços nao especlfocados 

ànteriormente. 

ANO . · •· ;: ·--vALOR 
2011 R$ 40.000.00 

3.3.3.s.o.37.oo'- ti:ic~cÃo 0e MÂo:De..oa~A. 

Despesas co":' locaç~o de mêo de obra. ..).; 

L ANO I . VALOR l ' J 
[---::2:;;:01:':1--t--::::R-o-$ ""836=-:.0;;;2:..;;4,:::c00;,:..:.----;_. , 

/ 

•.. 
Despesas com prestaçao de servrços de limpeza e 

conservação ~· ~ 
E ~~~~ fi R$ 473,1r~~~R I ~ \. 

DespeSas com p.-~)~~.Í~ d~ serviços vigitêncla 

ostensiva. 

ANO 
2011 R$ 362.807,00 

. . ' ,. ('~' 
3.3.3.9.ó.39.00 . OUTROS 

' . . .' ·:: ,, . \ .Ó~;j\1·:.-,- '. 
TERCEIROS -PESSOA JURIDICA. 

'!'-"" 

DE 

,:._., . ·" ."I . . .··. 
Oespésas com outros serviços de terceiros • Pessoas 

Jurldicas. 

ANO 
2011 

'~-•,:,(·.·.,,_~ ~~>.i .... ~t~i,.\ ~~-- $~-~:-~-.i·.-\··~1;,~ t 

3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E 

ANUIDADES. 

I ; :.. ~j: ~·• ·.,~.,, ''~·i'~ i~:··~·: f '' • 'f ' ·, 

Despesa com aquisição de periódicos e pagamento de 
: . '. ~ · .. :. .. -... ''., . ~~-; : .. ·'· ' .. ''"; ~-

anuidades de revistas. jamais. livros, programas de informática. 
. ~,., . 

assinatura de provedor e e-ma li. 

ANO i ;r , , VALO~ 
2011 · · · "R$38.000,00 · 

.- ·' ,: <t, ~--~.oi; :J, ':., '1\~- ~-- :: j·. ~ ~ .. -... • ,: !t,_. ,j 

3.3.3.9.0.39.08 · MANUTENÇAO DE SOFTWARES. 

t -~ • • • 

t .. -11 _.... .~ .J : ~-! . • ~ ... _, . ;. .. ". ~ ~. ' 

Despesas com serviços, atualização e adaptaçao d~ 

softwares. ) 

·~.~ ···. •~-·-..,r~·-:t-"• , 
Despesas corri sérviÇo dé aluguel ité P,.ogramàs de 

. :· •. "'-·· . 
processameillos de dados. 

-~~ ~ • ~ I,."\.\.~~ 

-·, • '.t· .., • {~o, y . .;, , ~ :-L: 
Despesas com serviços de reparos, consertos. 

• • r· ~-~~-~-t-. t" ..... '. -~o'.~~;;· •"(\·- "4.. 

revisoes e adaptàções de beris imóveis. 
-~ - - \.M~:-r-

ANO· 
2011 

. . ~·--

revisões e adáptações ~e máquinas ~ equipamentos. 

L ÃNO I . VA~OR r==--~20~1;1--~~R$~2~4~.00~0.~00~~~ 

' .. '·' .• : ~ ' • ·;, t - ' .• ' ~ 
3.3.3._9.0.39.19 -MANUTENÇÃO _E CONSERVAÇÃO 

DE VEICULOS. 

Despesas com serviÇo de ;eparos, c~~sertos e revisão 

de veiculas. 

ANO I· .. VALOR 
2011 R$ 62.904,00 

3.3.3.9.0.39.22 _ H::OSicõfs. ~ONG~E~~é>~ E 

CONFER~NCIAS. 

. ) . ~ ' .,; 
Despesas com serviço na área de instrução e 

orlentaçao profiS~ional, r~M~~~nt~ ~- seteÇáci ci; ~~oát. 

,..,~~;;'"·i::·~:'""''~· -~ 
"' j.}v. I' 

.. . ., (.\ ~~ . .;.~,.,....,,JJ ~ t~·' 
3.3.3.9.0.39.-44- SERVIÇOS DE .lGOII. E ESGOTO • 

Despesa~ com a u!/;~çâ~ de~~: 
ANO I,, ... VAtO~ 

3.3.3.9.0.39.47 - s~~~~ç~ Dê c:c>~~~icÀcÂo eM 
''\" . 

GERAL. 

Despesas com o serviço de correios e comunicações 

em geral. 

ANO 
2011 

3.u9.o.39.48 

TREIMAMENTO. 

·, , t, .• : ' .. I'• .de · • 
SERVIÇO DE . SÉLEÇAO Í: 

Despesas com Serviço de esiãgia, éurnos. congressos 

e seminários. 

ANO ~VALOR 
2011 

3.3.3.9.0.39.~~ - ~ER~tÇo MéritcÔ-~osPÍrÂLÀR 
ÔD~NT. E LABORÂTÓRÍÀt;: D~~s com Plano de Saúde 

,+ '.• l ;.VALOR. ANO 
2011 

~ ;. ·~J. · ""·"""'l .. -:..~, ~,·.-......... _.,..;-··a)~-·,,,~~;-
p.3.9.0.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO 

DE OAÔOS 

. - •• •::-.r>· -~- t .,..-~ ( ··--: -~---.~·-~ .·. ~ ~ .. ·· 
Despesas com serviÇos de processamento de dados 

' . - ~ . _. ' ,· :. ~ ..... . ~ ~' -... · 
prestados por empresas especializadas na área de Informática.' 

ANO I ; ~ -:. VALOR 
2011 R$·250.000,00 

- !"', ,•, :-s/.·.·. j\_ .. ~ :;~- .' ~ ~-,., .... ~ ~~~· """ ,. ~ ~·-= .. :.. .. 
3.3.u:uu9 - seRilrços DE Autllo, itio'eo e · 

'' . FOTO • 



1: ,, 

I 
J 
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Despesas com serviços de processamento de 

filmagens. gravações. revelações, ampliações e reproduções 

de sons e 'imagens. 

3:3.3.9.0.39.63 

EDITORIAIS. 

SERVIÇOS GRÁFICOS E 

Despesas com serv1ços gráficos para confecção 

cartilhas e impressos diversos. 

i ANO ~~VALOR __ , 
L___.~2~0~1~1 ___ ·~~R~$~3e,oo~o~oo~·~oo~--~' 

3.3.3.0.39.66 ·SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 

Despesas com custas processuãis decorrentes de 

ações judiciais. diligencias (inclusive conduç~o), salários e 

honorários dos avaliadores, peritos judiciais e oficiais de justiça. 

ANO ~ VALOR 
2011 

3.3.3.9.0.39.69 ·SEGUROS EM GERAL. 

Despesas com seguro para os veículos desta 

instituição. 

ANO VALOR 
. 2011 R$ 30.000,00 

3.3.3.9.Ó.39.81- SERVIÇOS BANCÁRIOS. 

Despesas com ta.rifas e taxas decorrentes de serviços 

prestados por bancos e outras instrtuiçóes financeiras. 

ANO VALOR 
2011 RS 504.000,00 

3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA. 

Despesas com outros serviços de natureza 

eventual. prestados por pessoa jurldica. 

ANO 
2011 

3.3.3.9.0.46.00- AUXILIO· ALIMENTAÇÃO 

Despesas com auxilio·alimentação pago em pecúnia 

ANO VALOR 
; ____ 2~0~1~1 _ __i..:_R.,$,_,6"'-7"'6.::;:800=,00:=... _ ___c 

3.3.3.9.0.47.00 

CONTRIBUTIVAS. 

OBRIGAÇÕES TRIBUT. E 

Despesas com obrigações tributàr!as e contributivas 

onundas de pagamentos sobre a folha de pagamento e outras 

despesas. 

ANO VALOR j 

3.3.3.9.0.47.12 

CONTRIBUTIVAS. 

OBRIGAÇÕES TRIBUT. ;: 

Despesas com obrigações tributárias e contribUtivas 

~riundas de' pàgàm~~tos sobre a fOlha d·é. pagamento e outr~ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

despesas. 

ANO VALOR 
2011 --'--"R"'$_,3(); 1=28::,..00:=,. __ -.J 

3.3..3.9.0.47.15:.. MULTAS 

Despesas com o Programa de Integração do Servidor. 

~-A""N""Oo---;-

2011 
VALOR 
R$ 8.000 00 

3.3.3.9.0.92.00 

ANTERIOR 

DESPESAS DO EXERCICIO 

' / .. 
Despesas dos exercícios •anteriores para ~";\ 

sanadas no exercício de 201 1. sem vif,culo obrigatório. ·l :~ 
L - . -ANO ' VALOR I ~* 
r---2~ R$ 23 ooo.oo-===:J ,I. · ' 

\I 
\J 

3.4.4.9.0.51.00 . OBRA~ E INSTAL ~~~ I fç_ã 

Despesas com reforma e manutenção das instalações 

do prédio da Amapá previdência em geral. 

ANO VALOR 
2011 R$ 300.000.00 

3.4.4.9.0.52.00 · EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

PERMANENTE. 
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3.4.4.8.0.52.42- MOBILIÁRIO EM GERAL. 

Despesas com aquisição de mobiliário. 

ANO VALOR 'l 
L__,2:.::.0.:.:10'---.L...CR_,_$ 3~ OOO,OQ__ ~ 

3.4.4.9.0.52.99 

PERMANENTES. 

OUTROS MATERIAIS 

Despesas com aquisição de outros ,materiais 

permanentes 

Conselheiro Marcelo pediu um e·sclarecimento sobre o 

Item 3.3. 1 .9.0.94.00 . indenizações trabalt1istas. que tem um 

valor orçado de 403.459,00. perguntou o que 101 levado em 

conla para esta previsão. 

Presidente deu a oportunidade para a Gerente 

AdmÍn1stratíva e Financeira, senhora N·auyla· Olimpio. para 

esclarecer a dúvida do Conselheiro. 

Nauyla falou que o departamento de RH ·fez o 

levantamento considerando 30% sobre os salários prat1cados 

atualmente, f01 ferto o levantamento da previs<lo de folha para 

os celetistas. considerando janeiro a março do ano de 201 1 em 

decorrência do concurso que será realiz2do. e considerando os1 

cargos comissionados de janeiro a dezembro, m~smo com/Cll 

Despesas realizadas com equipamento. e matenal reanzação do concurso· estes cargos permanecem, e 

permanente que em razão da utilização, nà9 percam a 

identidade. fisic·a. 

ANO VALOR 
L----~20~1~1--~j~R~$~2~1~7.~000~,0~0~-~ 

3.4.4.9.0.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 

DE COMUNICAÇÃO. 

Despesas com aquisição de equipamento ·para 

comunica_ção 

ANO 
2011 

3.4.4.9.0.52.18 

BIBLIOGRÁFICOS. 

VALOR 
R$ 1 0.000,00 

COLEÇÕES E MATERIAIS 

Despesas com aquisições de coleções bibliográfiCas. 

obras científicas, documentários, dicionários, livros e mapas. 

ANO 
2011 

3.4.4.9.0.52.35 

PROCESSAMENTOS DE DADOS. 

Despesas com aquisição de equipamento de 

processamentos de dados. 

c ANO VALOR 

3.4.-4.9.0.52.36 .. I MÁQUIN~· INSTALAÇÕES E 

UTENSILIOS DE ESC~IT~IOJ 

Despesas com aquisição de máquinas, aparelhos e 

equipamentos utilizados -.m escritórios destinados ao auxilio do 

trabalho administrativo. 

-considerando os servidores efetivos de janl?'t~o a dezembro de. 

2011. 

Concluiu que. foi ferto um custo' de rescisões dos 

celetistas a partir do d1a 01 de àhril, considerando os 30% 

·sobre os valores dos salários p~aticados atualrheflte. 

Presidente colocou oara votaçao a propo§!a 
j 

orçamenhiria da ~mrtrev para 201 I. 

Conselheiro Marcelo· pediu uma questão ee ordem, 

falou que como tem sido uma tradição em acompanhamenlo ao 

regime!>tO. interno deste COnselho, COlOCOU pa~SCUS~O a 

escolha de um Conselheiro Relator para análise desta 

proposta. 

Presidente falou da falta de prazo, pois dia seis de 

setembro tem que encaminhar esta proposta para a SEPLAN. 

Concluiu dizendo que no ano passado a proposta 

orçamentária para 201 O foi aprovada em plenário. 

Consetheim Márcio colocou que o orçamento e 
. flexível, e que poderlamos a~erá-lo pelos créditos adicionais 

.que são três: extraordinária, especial e suplementar, 

Concluju colocando a proposta de que nesta reunião 

se aprova o Orçamento com uma reduçao de 10% (dez por 

cento) a menos em todas as rubricas. se houver necessidade 

traz ao Conselho para fazer o remanejamen!o das verbas. 

Presidente falou que tem algumas situações que se 

fiZer esta redução, estaremos prejudicando algumas rubricas, 

mas de qualquer forma tem a possibilidade do orçam e mo ser 

avaliado,, discutido e a~erado no dec011er do exerclCio. isso 

seria mais conveniente. 

Conselheiro Marcelo indagou que no programa de 

2011 nao COnsta à realização do concurso, perguritou se este 

.ano, de 2010, será realizado o concurso da Amprev. 

Presidente falou que estamos em proc~so ncilo!orio 

para éontrataçao da empresa, :q~ Irá fazer·o pl~iio dé carilo$ e 
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salários, após será trazido'a este conselho para manifestaça,o e 

aprovação, e em seguida a mensagem com o projeto de Lei 

para a As~embleia Legislativa, e após a autorização, é que 

será realizado o concurso da. Amprev, para realização ne!jlé. 

ano de 2010 está prejudicado. 

Conselheira Xirlene esclareceu que a proposta 

orçamentária tem que seguir um dos princípios da lei 4320, que 

na proposta tem que se fazer o equillbrio entre Receita e 

Despesa, como previsão de receita montou em 

303.415.042,00 (trezentos e três f11ilhões quatrocentos e quinze 

mil e quarenta e dois reais) fez-Je u~ão da despesa 

em cima dessa realidade da receita, tem um detalhe, a própria 

lei de responsabilidade fiSCal. diz que, se no caso a rece1ta não 

aconteça financeiramente, vai ter que fazer o 

contingenciamento de despesa, isso nada mais é que 

recalcular o seÚ orçamento no nível de despesa, e redistribuir 

os recebimentos de acordo com as colas financeiras. 

Continuando, falou que na questão de se diminuir 10% 

(dez por centos) terlamos que também vê como iríamos 

equilibrar, qual a receita que estaria superestimada para poder 

fazer este equilfbrio. 

Concluiu qu~ há uma projeção, a despesa neste 

momento de elaboração orçamentária é feita em cima da 

previsão que temos de receber, então o principio é o seguinte, 

-primeiro equilíbrio orçamentário e durante a sua execução 

equillbrio financeiro em cima da arrecadação, equilíbrio 

financeiro em cima do que se chama liquidação de empenho, é 

simplesmente anular a despesa e adequar o seu orçamento 

dentro da sua receita realizada. Não vê risco neste momento 

até mesmo o Legislativo vai fazer uma revisão em cima desta 

proposta. 

Conselheiro Marcelo colocou uma segunda proposta, 

que se inclua dentro das ações administrativas, a realização do 

concurso da Amprev, para fazer a previsão desta realização, e 

esse chamamento dos setores contratados, 1á que não tem a 

previsão de uma receita, que seria proveniente da inscrição do 

concurso. 

Presidente colocou para votação a· proposta do 

Conselheiro Marcelo. 

Oeliberaçao:· O Conselho aprovou, por unanimidade de votos. 

que na Proposta Orçamentária para 2011, que no Programa 

Administrativo fosse acrescentada a ação 09 - Realização ld"o 

Concurso Público da AMPREV. 

Conselheiro Márcio retirou a sua proposta colocada 

anteriormente. 

Presidente colocou para votação a Proposta 

OrÇamentária para 2011 

Deliberação: O Conse;o aprovou:;Por un~-nimidade ae votos, 

a Proposta Orçame,ntári~ P"'" 2011 ! 

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 

en~errou a reunião às dezessete horas e vinte e o~o minutos. 

da qual eu, fi&~~~-<-.llsilene de Souza Rodrigues, 
•< . 

Secretária do CEP, lavrei a presente ata, que será assinada 

pelos Conselheiros presentes. 

Macapá·AP. 26 de agosto de 2010. 
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.. &......-
Xirlene do Socorro Costa: ~ 
Membro Titular, representante dos servidores do 
Tribunal de Contas. 

(Procon 

Maria Nllza Amaral de Araújo 

I· Processo n•. 131/2009 
11- Auto de Infração n•. :000019 
111· Autuado: Amazonas Importados L TOA. 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

De acordo com o que consta nos autos adoto como 
relatório e tazOes de decidir a manifestação técnica juridica da 
ASSEJUR-FISCALIZAÇÃQ, cujo texto passa a fazer parte 
integrante da presente decisão; assim HOMOLOGO E JULGO 
SUBSISTENTE O AUTO DE INFRAÇÃO n'. 000019, com 
pena-base fixada no valor de R$ 11.308,27 (onze mil 
trezentos e oito reais e vinte e sete centavos), que converto 
e fixo como valor da multa em definitivo, deixando de ser 

· realizada na gradação da pena a análise das circunstâncias 
agravantes e atenuantes. 

Registre-se e publique-se. 

~M;;~~=hode2010 
lz:fo"lares Caldas 

.. Doretora-Pres~c!ente 

I· Processo n•. 00132/2009 
ti- Auto de Infração· n•. 00002 
til- Autuado: Amazonas Importados L TOA. 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

De acordo com o que consta nos autos adoto como 
relatório e razões de decidir .a manifestação técnica jurldica da 
ASSEJUR-FISCAUZAÇÂO, cujo texto passa a fazer parte 
Integrante da presente decis:!o; assim HOMOLOGO E JULGO 
SUBSISTENTE O AUTO DE INFRAÇÃO n•. 00002, com pena
base fixada no valor de R$ 13.255,11 (treze mil duzentos e 
clnquenta e c:lnco reais e onze centavos), que converto e fixo 
como valor da multa em definiUvo, deixando de ser realizada na 
gradaçao da pena a análise das circunstanclas agravantes e 
atenuantes. 

Registre-se e publique-se. 

_Ao ~· Mooo~23::'""0 
Ni'/t{;olares Caldas \ 

Diretora-Presidente 

I· Processo n•.o0163/2010 
11- Auto de Infração n•.oo0066 

, 111- Autuado: Empreendimentos Pague Menos S/ A. 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

De acordo com o que consta nos autos adoto como 
relatório e razOes de decidir a manifestação técnica jurtdica da 
ASSEJUR·FISCALIZAÇÃO, cujo texto passa a fazer parte 
Integrante da presente decisao; assim HOMOLOGO E JULGO 
SUBSISTENTE O AUTO DE INFRAÇÃO n'. 000066, cem 
pena.base fixada no valor de R$ 2.785,07 (dois mil 
setecentos e oitenta e cinco reais e sete centavos), que 
converto e fixo como valor da multa em definitivo, deixando de 
ser realizada na gradação da pena a anélise das circunstâncias 
agravantes e atenuantes. 
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·Processo n°.0166/2010 
11· Auto de Infração n'.000071 
111· Autuado: B. C Barros'ME I Studlo Berg Hyckman 

!l.ECISÃO ADMINISTRATIVA 

. De acordo com o que consta nos autos adoto como 
relatório e razOes de decidir a :nanlfestação técnica jurfdica da 
ASSEJUR·FISCAUZAÇÃO, cujo texto passa a fazer parte 
Integrante da presente decisao; assim HOMOLOGO E JULGO 
SUBSISTENTE O AUTO DE INFRAÇÃO n•. 000071, com 
pena-base fixada no vatot de R$ 412,53 (quatrocentos e doze 
reais e clnquenta e três centavos), que converto e fixo como 
valor da multa em definitivo, deixando de ser realizada na 
gradação da pena a análise das circunstâncias agravantes e 
atenua~tes. 

Registre-se e publique-se. 

1 t "'~""· "'"' l~o"' "''" 

Nftrcrell~~ . 
relera-Presidente 

1- Processo n•.00179/2010 
11- Auto de tnfraçao n'.000077 
111· Autuado: Offlcto L TOA 

DECISÃO ADMINJSTRA11VA 

De acoroo com o que consta nos autos adoto como 
relatório e razOes de decidir a manifestação técnica jurídica da 
ASSEJUR-FISCAUZAÇÃO, cujo texto passa a fazer parte 
Integrante da prasente decisao; assim HOMOLOGO E JULGO 
SUBSISTENTE O AUTO DE INFRAÇÃO n•. 000077, cem 
pena-base fixada no valor de R$ 2.067,27 (dois mil e sessenta 
e sete reais e vinte e sete centavos), que converto e fixo 
como valor da multa em definitivo, deixando de ser realizada na 
gnadaçao da pena a analise das circunstâncias agravantes e 
atenuan,es. 

Registre-iie e publique-se. 

.I', t Macapá-Ap;e agosto ele 2010. 

"'Wp,., 
1

Niz~/Jficatdas '=> 
rlií~retora-Presldente 

(Pescap ) 
João ~os co Alfaia Dias 

PORTARIA N° 004/2011/PESCAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGENCIA DE PESCA DO 
AMAPA, no u~o das atribuições que lhe sAo conferidas pela Lei 
n• 611 de 1 ~ de julho de 2001 e Art.36 do Estatuto da 
Entidade, aprov~do pelo Decreto n• 0134 de 07 de janeiro de 
2003 e atendendo ao Memo N° 04/2011/CATE/PESCAP. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento da servidora Tereza Cristina 
Huerb de Aquino, Técnico em Extensao RuraVCATE, que 
viajou de Macapá sede de suas atividades ao Munlclplo de 
Mazagão, no dia 10/02/2011, onde foi com o objetivo de 
efetua,· vistoria técnica. 

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

Macapá-AP, 16/~02/2011<.· ,r.· .. ~ /J) ... , 
{-,.,~· tf:ú/ttJ ,. f.'"'/! . {<- ' 
6ãõsóSéo Alf · t<lrás . ' 

/ Diretor Presidente!PESCAP 

PORTARIA N•. 005/2011/PESCAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGENCIA DE PESCA DO 
AMAPA, no uso das atribuições que lhe sAo conferidas pela Lei 
n• 611 de 11 de julho de 2001 e Art.36 do Estatuto da 
Entidade, aprovado pelo De~reto n• 0134 de 07 de janeiro. de 
2003 e atendendo ao Memo N• 003/2011/CATEIPESCAP. 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do servidor ANOERSON GARCIA 
PANTOJA, Extensionista em Pesca .e 
AqOicultura/CATE/PESCAP, que viajou de Macapá sede de 
suas atividades ao Municlpio de Mazagao, no dia 10/02/2011, 
onde vai com objetivo de efetuar avaliaçao técnica de 
condições para implementar de empreendimento aquicola. 

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

Macap~ -AP, 16102/2011.. / o 

r/·~'· j): t:iC 6rp .J-!<;• f ;fÁ 0: /j I . 

. > B6sco Alfa pias · 
Oireior Presidl!n ESCAP 

SIAC/Super-Fácil 

Dá rio de Jesus Nascimento de Souza 



I 
I 

Macapá, 22.02.2011 

PORTARIA N". 002/2011..SIAC 
. . . 

O DIRETOR GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE 
ATENDIMENTO AO CIDADÃO/SIAC SUPER FÁCIL, no uso 
das atribuições que lne sao conferidas ,pelo art. "123. I e 11 da 
Cónslltuiçao do Estado do Aniapã. c/c com o. parégrafo úniCo 
do At1. 1° do Decreto Estadual n• 2922 de 09 de Julho de 2007. 

RESOLVE: 

Art. 1° • Designar nos lermos do Inciso IV. do Art. 3° 
da Lei 10 520 de 17 de jÚI~o de 2002. Pregoerro e Equrpe de 

· Apoio, para prestar assistência · técnica · a . · Comissão 
Permanente de Licitação do Sistema Integrado de Alendrmemo 
ao Cidadao- SIAC/SUPERFACIL. ' .· 

Pregoeiro: 

JOSE ADAULSON DE ARAUJO A!IIORIM 

Art. 2• • Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeito a contar de 05 de Janeiro de 2011. 

Art. 3° • Hevogam"se as disposições em contrário 

Nixon Kenedy Monteiro 

PORTARIA N' 001412011 • IAPEN!AP 

O OIRETÓR DO ÍNSTrrtrrO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ- IAPEN, no uso 
das atribuiçõts que lht são. conltridas p.to Otc.,IO 

Govuoammtal il" 0506, de 10 de ja!lfito de 2010 e para fins 
ddemuoados no ari.. SI da Lei 8.666193 r suos altrraç6t:s, 

RESOLVE: 

Art. 1• • Nomrar a Comissão Permanente- dr Liátaçào do 
Instituto .de Administração Prnittnciólria do Amapá - IAPEN. 
composta ptlos seguintt servidom: 

PrtSidente: CRISTlANE SOUSA DOS SANTOS 

Mrmhros Elrrivos: 
ROANE DE SOUZA GÓES 
MARCIANE CALDAS DE SOUZA 
GERALDA MONffiiRO PINTO 

Art. :r . Tomar SPm rlrito a Portaria rf 200/2010 • 
IAPEN 

Art. 3" • Ésra Portaria entra em vigor a contar da data de 
sua public3ç5o. 

PORTARIA N" 001512011-IAPF.N/Ap 

O DIRETOR DO INSTITtTI'O DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRlA DO ESTADO DO AMAPÁ- IAPEN, no uso. 
das atribuiçôts qur lbe s:lo conferidas prlo D«rtto 
~ovrrnammtal n• 0506,. dt 10 dt- jólntito dr: 2010 t' par.1 fins 
drterminados na a ri. St da Lri 8.666193 ~ suas alterações, 

RESOLVF.: 

An. I' . Drsignar as rovidorrs abaixo rtladonados. para 
rxrr<:O.-.m as atribuições de Pregoeira e Equipe dr Apoio, 
r<:SJI«<I\'3JIImtr. Junto i Comlssllo Pennanent• de Llcitaçllo ·do 
Instituto dt Administraç!lo Prnitrnciório do Amop.í. -IAPEN. nos 
trrmosda Lri n•to.520. de 17 de julbode 2002. · 

P.-.goeira: CRISTIANE SOUSA DOS SANTOS 

Mrmbrosda Equipr dt Apoio: 
ROANE DE SOUZA GÓES 
MARctANE CALDAS DE SOUZA 
GERAL DA MONffiiRO PINTO 

Arr. 2'. Esta Portaria tntra rm vigor a contar da data de 
s .. a publkaç5o. 

RogistrMr, Pubtiqur-se_.r c.r'Pr<K•. 

Matapá-AP, t6k f~ de 2011. 

. ' .(.;J 
NIXON KE~ONffiiRO 

Dfmor/IAPEN 
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0PEM ) 
>': 
Aline Paranhos Varonil Gurgel .. 

Portaria n•. 004/2011/GAB 

. o DIRÉTÓR .PREslliENTE DO ·tlisTI11lTO DE 
PESOS E MEDIDAS DO ESTADO.DO AMAPÁ,.no .uso de 
Sllas atnbuitõcs. consoa0le- iJeÍegt!CãO. (ift: pod~r~s rio 
Gove~ador do Esta.do do Am'npó: nos lf:.rrri~~ ·rro DN'rt-tl) 
n• 0323/20 lide 07 ri• F"'"Pirn rir 2011 · 

RESOLVE: 

Autorizar· o scn:idor Fetnantlo Ramos Cabral. 
T~cnico em Jnt'oM'!s\•·rn dA ""f"'·"'rr',. .. Ad('n:1 -\dnuausuaii\'A 

Financeira. a se c.leslol·ar da sede Cr ~uas c.tribUlcót's ·t'm 
Macapâ- AP ~,tê G. cid:t\!<: ..::.'.!' ~:~:t:n: ·· !!.J, t.o j1eri,,.:1o 1.1~ 

17 8· JS dr fC'\crciro de .i.Oll. pa.n~ pwticipar do 
Treinamento de SGI i3asico, rundbnl~ntos rie ITII. e 
modelagem para <"missão de rclatô1ios- 1Nt-.·1ETRO. 

DJ! 6é':1cía, rtgi;Strc-sc c cumpra-~>e. 

. . Q@E!>I.RE SERV!CÕ N' 00112()11- GABIIPEM:JiP. 

A Diretora Presidente do· lnstttulo de Pe$OS e Ml'didas do Amapâ -
IPEM1AP, no uso de suas atribuições l~g~is. estatutárias e regimentais. 
que lhe compete o Océrnto n'0377l2011 -G.EA ~. : 

. CONSIDERANDO: 

a) a · ner.essidode ce net>orar os p;ocerWv.ml~s de ar.al Sl e 
liscafi~o dos processos a<!nrinc~lralr;c! 

b) o esl<lbelecrOO nc IHcreto Esladual 1' '3i:9 de d"-Z?.'II~r.: rH 
2009, Que Aprcva o Es1a1u10 do 11sNctv je ?esos e r~odas <i? F.sta~o :!ry 
Amaoa -'IPEf;,AP. . 

c) a:; P.Y.IQênc~r~: cont·da; nc :.:ote:~,r~> :.: .a~.ditm p. o·d•1:1ri:t. 
financei'a. :.V1t3bi: e ajnirisl~ati~o·a. PA .. ~l-)t.(;:í~l0-0 emtMn ,r:la a=uipe 
de audnora c·) INM!:TR::>: 

d) o ~ISPOS~ 1\êiS Leis Cederais nf, a~~s-;:: F., ... 1-')~;·Qi!':? ~ 
atterações çcsl€roJtes 

OETERMINA: 

1. (",ue IOdo prcce-.sso ã:1minist:atrvCt :1ev~ra ser 1n:;~.·uirtn em 
oon•onnidade com a ""i Geral de Lbi?·:ô->..s c'c o ;:s!l!vto j) 

IPEM;AP c ~e:rais ICQ'lia~s VIÇ!'o11es 
2: Cue toch proo:!:)SO de p?.gare1:o antes :Je ~u3 ·'-l,i~o 
de~'Cr?. ·~.rmter na no~õ lt~C31 r; a:esto ce sePá;ü eH;.·,m<!fi 6!1 ~'l 
maler -~I eiou bem rt.\-:·"!IJid~·. p:tX. .. Xlimen:o este :::llf!S dP.'J? :~: ~!::2! 1 zadc 
pelO r(:sconsa\'~1 do s::tor f.Ofll~iEn:E:l' 
3. C1.:e é res~aU.idaue dft .J'li~c.: {I; ·:t.':Ji'Jal:·s : Cc1'1éni.1s
ucc:~?EM-:.O real:zar êl Fiscahncâo da Exeruç~~; :!O:i ~~,i!mt.iS 
formad:s pele IPEI/!A0 . Logo.lo'Jr· processe de ~agõm;r:l ·efêrenle 
à coo:ra:os. Cl'l fase d~ -lQUI\IrtÇao. 02·~al ou lotai. jev~?. SI":" 
ren1e:•j~ ~nlll'?iramP.'lle fi UCG.iPf:M-AP parG rM1•1t:ita-;ic. :JJai:O ã 
legalitl3~H dO r.llSMO! . 

4. ·0us quan·:SO ocorrer jun:adii de d:cu-nenl:>s am prc:esscS ~ 
competência do set1r qllll rra·izar tll PI'O<'..e:lrmenlo rea·izar a 
numeraç.lo ~as çagitlas. carimoc em I~Hn::c, c· de-nars e:xigêo::.as 
necessárids. 
5: O rào cu~pr.-nen:\l r a~ dis!C-s'çt.:~ •.Yl'11i:J?.s r.r~tc :HC'I e.,se;<:ra 
a ap~caçâo d35 t1ispt'~içi:(;S C(VI!/JaS n: 4.E'glrtN; v:.!PC JC:: l,f"'jl:;) 00$ 
Servu:brel çn,s do E~lad~ j: A1T~.p.a -l1;1 D~F.~ ~::, 

Esta Orde-n :1e Serv.çO en~11 e~ ~ gor r oarti· .::~ aat:1 12 sUE a~tr-JhJ'a 
revogadas .a~ d sposiçC)f.s err co:- ::ân:~. 

(Detran ·) 
Sgt. Alex João Costa Gomes 

MANDADO DE NOTIFICACAO N' 025111 

O Diretor,Prcsidente do Departamento Estadual 

de Trânsito do Amapá·DETRANIAP, no uso de suas . 
atri.buiçoes legais, que l~e sào conferidas por melo do 

Decreto Governamental n• 0036, de 03 de janeiro de 2011 e 

com base no art. 17, da Portaria 040/2010-DETRAN/AP,, 

NOTIFICA o Sr. MARCOS DANILO DE LIMA MARQUES, 

brasileiro, estado civil o proflssao Ignorados: portador da 

Carteira de identidade RG n' ·147046 PTC/AP; CPF n° 

842.403.182·20 e R"egisl~o i!à •. CNH n• 04187887381, 

résident~ e domiciliado na Trav. L "Do~e Provedor 11, n• 44, 

Bairro Provedor 1. Santana-AP. quo nos autos do Processo 

Administrativo n'. 10.000.9913110 

CORREGEDORIAIDETRAN·AP, teve aplioado. em seu 

desfavor a penalidade de CASSA<;AO de sua Carteira 

Nacional de .Habllítaçao pelo pra~o de 02 (dois) anos, a 

contar da· publicaçl!o do presente Mandado de Notificaçl!o, 
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com ba,se no art. 3°, ino. 11, da Portaria 040/2010·. 

DET.RAN/AP: art. 256, inc .. v, ele a·rt. 263. 11, todos d<> 

Código d~ Tránsilo Brasileiro e art. 10, § "5', inc. IV ele art. 

22. parirgrafo" único. amllos da Resolucào n• 182/20~5 .. 

Informamos, que o ora NOTIFICADO. com fulcro 

no art. 17, Inc. IV, tta Portaria 04012010-DETRAN/AP, tem o 

prazo de ·10 fde"tl dia~. a "contar:dà data dà publicacl!o, ;Jara. 

Pntregar ·à ·.sua Carteira Nacional de ·Habilitacl!o na 

Corregedoria do DETRAN/AP, ou apresentar· recurso da 

dr.clsM qlie aplioou e presente.penalidade; o qual devera. 

ser dirigido ao Diretor-Presidente do DETRAN/AP. 

lnfo'rmamos. ainda. que. de acordo com o art. 263. 

§ 211
, do CTB, decorridor.; 02 (1lotsl anos 'tiA ·~n-~<o :,.--,.v 4.:!• 

"f.arlcira Nar.itma1 ~f·· H<ll,lli!M .. ã:o. !~infrator podl.'t.:'i rcqu.:orN 

~·.tl<.l lcabili1acao. st!lwu:hmdo-so :i 10€h·o: ;,:: e.(:!lntes 

t;l)N"f 'lAN .. 

Macai)~·A~~ "" •~•O;;o<o "" . 

ALEX JO TA GOMES· 2' SGT QPC 
Di~ · r-Presidente . 

MANDADO DE NOTIFICACAO N" 026111 

O Diretor-Presidente do Departamento Estaduaf 

de Trânsito do Aniapá'DETRAN/AP, no uso de suas 

atribuicoes legais .. qire lhe sáo oonferiQas por meio dO 

Decreto Governamental n• 0036, de 03 de janolro de 2011 e 

com base no art. 17, ·~a Portaria 040/2010-DETRAN/AP, 

NOTIFICA o Sr. JEZIEL DE CAMPOS I'ERREIRA. brasileiro, 

estado civil e profissao ignorados. -portador i! a Cart~ira de 

Identidade RG n• 035891 PTC/AP; CPF n• 316.372.802·20 e 

Registro da CNH n• ó252259188. residente e domiciliado na 

Rua Raoionallsmo, n• 1082, Bairro Renasoer I, Macap~. que 

nos ~utos do Processo Administralivo n• 10.Ó00.00127/11 

- CORREGEDORIAIDETRAN·AP, ·leve aplicado em seu 

desfavor a penalidade de SUSPENSAO 00 DIRE11 O OE 

DIRIGIR, pelo prazo de 03 (trê•j meses, a contar d;; 

publioacilb do prosonte Mandado dP. Notificar.iin. com base 

no ~rt. 1", inr.. I, e/r. art. 16, ino. I, da Portaria 04012010· 

DETHAN/AP; art. 256.111. elo art. 261. "caput", c/c art. 268, 11, 

todos do Código de Transito Brasileiro e art. 10, § 5°, inc. IV 

elo art. 22. parãgrafo irnico. ambos· da Resolucao n• 

182/2005 .. 

lnlonn.1mos, que o ora NOTIFtr:ADO. oom fulcro 

"o ~rt. 1"1, i11c. IV, da Portaria 040/2010-DETRAN/AP; tem o 

prazo. de 10 f dez) dias, a contar da dala da publlcacáo, oara 

entr~yar a ·.sua ·Carteira Nacional de Habilitaçào. na 

Ç<>rregedoria do DETRAN.'AP, ou apresentar recurso da 

der.isào que aplicou a presente penalidade, o qual devera 

sm dirigido ao Diretor-Presidente do DETRAN/AP. 

Informamos, amda, que, de acordo com o art. 261, 

§ 2' c/c art. ·268, ambos do CTB, após o cumprimento da 

penalidade e da realizacáo elo curso de rP.ciclagem. o 

Infrator terà sua Carteira Nacional de·HabiiHacao tievolvida 

e levereiro.de 2011. 

TA GOMES • 2" SGT OPC 
Otretor-Presidr.ntr. 

Sociedades de Econ. Mista 

(Caesa 

Ruy Guilherme Smith Neves 

) 
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Mlitapá, 22.02.1011 

COMUNICADO 

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ 
CAESA, torna publico que recebeu do Instituto de Meio 
Ambiente e Ordenamento Territorial ~ IMAP, a Ucenca Previa 
n'. 00~12011, que destina·se à atestar a locaÍização e 
viabilidade dos estudos e planejamentos visando à futura 
implantação de Obra de Substituição Parcial, de 
aproximadamente 460 metros de rede coletora de esgoto 
sanitário, localizado na Rua 0·13, Trecho compreendido entre 
as Ruas D·12 À B·o1, Bairro Vila Amazonas, no município de 
Santana. Estado do Amapá. 

MacapâiAP, 15 de teve 'rode 2011. 
~ 

Eng'. RUY GUI' '~ S ITH EVES 
Diretor Pr':;;'C::;e · CAESA 

COMUNICADO 

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ · 
CAESA, toma público que recebeu do Instituto de Meio 
Ambiente e Ordenamento Territorial · IMAP, a Licença de 
Instalação n'. 00712011, que destina-se à implantação de 
Obra de Substituição Parciai, de aproximadamente 460 
metros de rede coletora de esgoto sanitário, localizado na 
Rua 0·13, Trecho compreendido entre as Ruas 0·12 À 6·01, 
Bairro Vila Amazonas. no município de Santana, Estado do 
Amapá. 

Macapa/AP, 15 de ;ev~~r de 2011. 

~
.._y . 

Eng'. RUY GUILH E SMJTH N ES 
Diretor Presi te · CAESA 

(AFAP 

Sãvio José Peres Femandes 

(CEA 

PORTA RI A N°03512011-AFAP 

A Diretor Presidente da Agência de 

Fomento do· Amapá SIA - AF AP. usando 

das atribuições que lhe sao conferidas pelo 

Decreto Governamental n•. 0027. de 03 de 

janeiro de 2011 e DO 04892 e te'ndo em 

vista o Estatuto da Empresa. 

RESOLVE: 

Designar MAC-OONALD DE SOUZA 

MATOS - Diretor Administrativo e 

Flnâncelro, cumulativamente e em 

substiluiç<'lo. ao Diretor Presidente desta 

Agência de Fomento do Amapá SIA -

AFAP, durante a ausência do titular para a 

Brasllia - DF e Belo Horizonte no período 

de 21 a 2310212011, onde o mesmo 

representará a lnstilulç<'lo em reuniao 

agendada e confinnada pelo Gabinete do 

Departamento de Supervisêo de 

Cooperativas e lnstituiçOes nao bancarias 

DESUCIBACEN e na oporlunidade o 

presidente visitará a Gerência Técnica em 

Belo Horizonte para tratar de assuntos 

Inerentes a esta lnslituiç<'lo no dia 

2210212011. A referida Portaria está de 

· acordo com que estabelece o Manual de 

Normas e Procedimentos da AFAP, 

) 
José Ramalho de Oliveira 

EXTRAIO DO CONTRATO N" 003/2011 - ASJUR!CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE· DO AMAPÁ -
CEA E A SECRETARIA DE SAÚDE. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL: · 
O presente contrato tem respaldo legal no art. 579, ss do 
C.Civill2002, c/c art. 28, item IV, C, do Estatuto da CEA. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 
A COMODANTE, na qualidade de proprietária dá em comodato 
é COMODATÁRIA .um imóvel localizado na Av. Cora de 
Carvalho, n' 1.731, Santa Rita, MacapáiAP. 

CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZO: 

(DIÁRIO OFICIAL) 

O prazo do presente instrumento contralual é de 12 (doze) 
meses, a contar da data de assinatura do presente contrato. 
renovável por igual período havendo interesse das partes. 

Macapá·(AP), 1 O de fevereiro de 2011. 
/I 

JOSÉ RA"~·ÓE OltVEIRA 
Pr~lfre'nte da CEA 

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONvtNJO N" 
001/2007 ASJUR/CEA 

PARTES: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ -
CEA E O SINDICATO DOS ARRUMADORES E· 
TRABALHADORES EM MOVIMENTAÇÃO DE 
MERCADORIAS EM GERAIS, NOS PORTOS E COMÉRCIO 
ARMAZENADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. 

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 nêo referidas, na forma como se acham 
redigidas, que neste ato e ocasiêo sao totalmente ratificadas 
para todas as conseqüências de direito. 

CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO: 
O valor deste contrato será reajustado em 1,1131 %, de acordo 
com o índice do IGP-M. correspondente a R$ 4,35 (quatro reais 
e trinta e cinco centavos) nos termos do art. 65 da lei 8.666/93, 
passando o valor da diária homem de R$ 38,50 (trinta e oito 
reais e cinqüenta centavos) para R$ 42,85 (quarenta e dois 
reais e oitenta e dois centavos). 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA VIGIÕNCIA: 
O prazo contratual fica prorrogado por um perlodo de até 12 
(doze) meses, com efeito retroativo a 01101/2011, conforme art. 
65 da lei 8.666193 e seus complementos. 

Por estarem assim ajustadas em relaçao ao conteúdo deste 
TERMO ADITIVO, assinam o mesmo ~ 04 (quatro) vias de 
igual teor, devendo este instrumenllr ·s~J publicado no Diário 
Oficial do Estado do Amapá, no prazo7máximo de 20 (vinte) 
dias. 

(PoDER JUDICIÁRIO ) 

(Tribunal Regional Eleitoral 

Des. Luis Carlos Gomes dos Santos 

EDITAI. N". 02/11 

Processo n.0 6.570/2010 
Autos de: CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR FALECIMENTO 
Interessado: GILMAR SARMENTO DE SOUZA e outros 
Origem: CRE·AP 

O DOUTOR ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA; MM. JUIZ 
ELEITORAL DA 10" ZONA, ESTADO DO AMAPÁ, NA FORMA 
DA LEI, ETC. 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem· ou dele 
conhecimento tiverem que, nos autos em epígrafe, este Juizo, 
em data de 14 de fevereiro de 2011, proferiu a seguinte 
sentença: 

SENTENCA. Tratam os presentes autos de cancelamento de 
inscrição eleitoral de ALEX SANDRO OOS SANTOS, 
ALEXANDRE ADJUNTO GONÇALVES DE CASTRO, ALMIRO 
CAND!DO DE SOUSA, ANTONIO BRASIL SANTOS 
RODRIGUES. AROELSON CHCRE MACIEL, ARTAMILTON 
PEREIRA SILVA, CLAUDEMIR DIAS CARVALHO, 
DEISIMARA DA SILVA GONÇALVES, DIEGO DOS SANTOS 
SOUZA, EDIMILSON GODINHO ALVES, EDSON BRÜNO 
DOS SANTOS SOUZA, GILMAR SARMENTO DE SOUZA, 
HELIANA TOLOZA DA COSTA, JANIEL MAIA PEREIRA, 
JHOGLJ MAICON AMORAS BARROSO, JUCELtNO DE 
OLtVEIRA AMARAL. LEEDIANE DO SI,)CORRO BARBOSA 
BANDEIRA, LEOMEL LIARTE DIAS, MARCELO MONTEIRO 
PEREIRA. MARCIONE DURARTE SOARES, MARIA AS 

. GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS, NAFATYANA PIMENTA 
MAGNO, PATTY SOÀRES MAIA COAREA e ROSALINA DE 
SOUZA SANTOS, por falecimento, que foi comunicado pela 
Douta Corregedoria Regional Eleitoral do Amapá, através do 
ofício n" 488, 750 e 782/201 O, Hs. 02/05. Publicado Edital na 
Imprensa Oficial e no átrio do Cartório Etertoral, não houve 
qualquer manifestação de Interessados, conforme Certidão de 
fls. 33. E o brevlssimo relatório. O Código Eleitoral diz em seu 
Art. 71 que são causas de cancelamento, além de outras. o 
falecimento. No presente caso, apurou-se o óbito dos eleitores 
em referéncia, de modo que, assim, não há outra alternativa a 
não ser o cancelamento da .inscrição dos falecidos 
relacionados. tsto posto, e mais do que dos· autos constam, 
determino o cancelamento da Inscrição eleitoral referente aos 
eleitores falecidos acima relacionados, nos termos dos Art. 71 a 
81 do Código Eleitoral. Preencha-se o código ASE 
correspondente. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Macapá, 
14 de fevereiro de 2011. Rommet Araújo de Oliveira. Juiz 
Eleitoral da 10". Zona. 
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E. para que chegue ao· conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 
afixado e public~d .~na lo a da Lei. Macapii/AP, 14 de 
fevereiro de 2011. . , (OZIEL NASCIMENTO BRANDÃO), 

~hefede7c;;~ 

Rom~ 
Juiz Eleitoral da 1 0". Zona 

{ Ministério Público Eleitoral 

(Procuradoria Geral de Justiça ) 

laci Pelaes do Reis 

EXTRATO DO CONTRATO N' 00112011-MPEA 

OBJETO: Prest;~ção de serviços de emissão. 
marcação/remarcação de passagens aéreas. 

N' DO PROCESSO: 3000065/2011-MPEA 
MODALIDADE: Art. 24. IV·LLC ·Justificativa n". 001/2011. 
C-ONTRA!ÁNTE: Ministério PÚblico do Estado do Amapá. 

CONTRATADA: C. A. Leão Foro ME 

NOTA DE EMPENHO n•. 005 e 006/2011-MPEA 

VALOR DO CONTRATO: R$70.000,00 (selenta mil·reais) 

VIG~NCIA: 60 (sessenta) dias, com inicio em 26/jan/11. 

DATA ASSINATURA: 26/0112011. 

ASSINATURA: assinam pelo Contratante: Dr". Maricélia 
Campelo de Assunção. Promotora de Justiça e Diretora-Geral 
do MPEA e: pela Contratada: Sr Carlos André Leâo Foro. 
representante legal. 

Publicações· Diversas· 

1 Raquel Van der Vinne 
fro .. na P:_;t:!:cc :tuc requereu Jo IMAF, a 

licença de Operação, pelo prazo de 01 Ano •. 

ara atividade agrícola, Localizado na Gleba 

Matapí ll,tote 0820, Zona Rural, Maca pá/ AP. 

FESPEA~ 

Ftdtnçio das Jl:ntid.adl'll d<M Mnidorn 
PúbU('OS do J!:"tado do Am~pli 

CSPJ: 10ó77780/0001·62 

~:nrrAL DE COIIiVOCACÃO 

O Presidente da Federação das Entic.Jac.h;t; 

dos Servidores 1-'UhliCO!\ do E~LlK.Io du 

AmHp;í aFESPE AP, no uso de sua atribuição 

l;Stalul.âria convoca o Corisclho de. 

Reprcse~tante: Consente Fis~al W. Entidade 

parn particip11rem de uma rcuniiíu no dia 

02-ll3i2011 (Quarta Feira) às 16:00h. ·na sede 

da FF.SPF.AP. Sito A~mid.~~.o Mmdonça 

Furtado. 603, - Centro, para lnr.lar da 

sc~uintc pauta: 

1- D.l'ORMES: 

~1-_P~~A&~~l~ co~\..:; 2009'111: 

Macap • P.22 ·Fr...~·~eirodc:20tl. 

\ ' 

in B is~ra ) 
si dente a fi~P~l}.P · . 

GRAN·AMAPÁ 00 BRASIL IMP. E EXP. LTDA. 

Toma público que recebeu do IMAP a Licença de 
Operação n°. 002412009, para as atividade!~ de 
extração e beneficiamento de granito para a 
produçlo deJ>rlta no empreendimento localizado no 
ramal do Balneário Pedra Sobre Pedra, BR 156, Km. 
106 no Municlplo de Ferreira GomesiAP. Não foi 
detenninado Estudo de Impacto Ambiental. 


	

